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Przedmiot: Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach 

Kontrole dotyczące stanu zdrowia zwierząt cyrkowych w związku z ich przemieszczaniem powinny być 
przeprowadzane na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 ustanawiającego wymogi 
dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych pomiędzy 
państwami członkowskimi. 

W UE Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem (CITES) wdraża się za pośrednictwem pakietu rozporządzeń znanych jako 
rozporządzenia w sprawie handlu dziką fauną i florą, w tym m.in. za pośrednictwem rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97, które pod pewnymi względami idą dalej niż postanowienia konwencji CITES. 

Badania wykazują jednak, że prowadzenie kontroli dotyczących zdrowia, handlu dzikimi zwierzętami 
lub ich posiadania stanowi problem, ponieważ cyrki nie tylko przemieszczają się przez większość 
czasu, ale też zmieniają nazwy i prezentowane numery. 

Ponadto wykorzystywanie dzikich zwierząt w cyrkach często prowadzi do wypadków z udziałem 
treserów, pracowników cyrku i widzów. 

W ostatnich latach wyrażane są coraz większe obawy w związku z etyką i bezpieczeństwem przy 
występach dzikich zwierząt w cyrkach, co doprowadziło do zmian przepisów w szeregu państw 
członkowskich, z których 16 przyjęło już całkowity lub częściowy zakaz wykorzystywania takich 
zwierząt. 

Czy Komisja przygotuje wniosek dotyczący ogólnounijnego zakazu wykorzystywania dzikich zwierząt w 
cyrkach, aby zapewnić stosowanie przez państwa członkowskie ujednoliconych zasad dotyczących 
narażenia na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz nielegalnego handlu dzikimi 
zwierzętami? 
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