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Subiect: Interdicția UE privind circulația animalelor sălbatice de circ 

Controalele de sănătate privind circulația animalelor de circ ar trebui efectuate prin intermediul 
Regulamentului (CE) nr. 1739/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 de stabilire a condițiilor de 
sănătate animală privind circulația animalelor de circ între statele membre. 

În UE, Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție (CITES) este pusă în 
aplicare printr-o serie de regulamente privind comerțul cu specii sălbatice, în special 
Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996, care depășesc prevederile CITES 
în anumite aspecte.  

Cu toate acestea, există studii care au demonstrat că verificările și controalele de sănătate privind 
comerțul și deținerea de animale sălbatice sunt dificil de efectuat, deoarece circurile se află 
majoritatea timpului în mișcare și își schimbă denumirea utilizată și spectacolele prezentate. 

De asemenea, utilizarea animalelor sălbatice în circuri se soldează deseori cu accidente ale căror 
victime sunt dresorii, angajații circului și persoane din public. 

În ultimii ani, au apărut din ce în ce mai multe preocupări privind etica și siguranța utilizării animalelor 
sălbatice în circuri, iar acest lucru a dus la modificarea legislației aferente în anumite state membre, 
18 dintre acestea interzicând deja total sau parțial utilizarea acestor animale. 

Își va folosi Comisia noile sale puteri în temeiul Legii privind sănătatea animală pentru a introduce o 
interdicție privind circulația animalelor sălbatice de circ pe teritoriul Uniunii, pentru a asigura o 
reducere armonizată în statele membre a expunerii la riscuri legate de sănătatea și siguranța publice 
și de comerț ilegal cu animale sălbatice și va acorda asistență pentru asigurarea respectării 
interdicțiilor naționale deja în vigoare într-o majoritate a statelor membre? 
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