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Om: Et EU-forbud mod transport af vilde cirkusdyr 

Sundhedskontroller i forbindelse med transport af cirkusdyr bør gennemføres på grundlag af 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1739/2005 af 21. oktober 2005 om dyresundhedsmæssige 
betingelser for transport af cirkusdyr mellem medlemsstater. 

I EU gennemføres konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter 
(CITES) gennem et sæt forordninger, som udgør EU-lovgivningen om handel med vilde dyr og planter, 
herunder Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996, der i nogle henseender er mere 
vidtgående end CITES-bestemmelserne. 

Der foreligger imidlertid undersøgelser, som viser, at det er vanskeligt at gennemføre 
sundhedskontroller og kontrol af handel med og besiddelse af vilde dyr, da cirkusser ikke blot er 
omrejsende en stor del af tiden, men også ofte skifter navn og cirkusnumre. 

Endvidere fører brugen af vilde dyr i cirkus jævnligt til ulykker, der går ud over dyretæmmere, 
cirkuspersonale og tilskuere. 

Der har i de seneste år blevet udtrykt voksende betænkeligheder ved det etisk forsvarlige i og 
sikkerheden ved at optræde med vilde dyr i cirkus, hvilket har ført til lovændringer i en række EU-
medlemsstater, hvoraf 18 allerede har indført helt eller delvis forbud mod anvendelse af sådanne dyr. 

Agter Kommissionen at anvende sine nye beføjelser under dyresundhedsloven til at indføre et forbud 
mod transport af vilde cirkusdyr inden for EU i den hensigt at sikre, at trusler mod den offentlige 
sundhed, sikkerhedsrisici og risikoen for ulovlig handel med vilde dyr begrænses i ensartet omfang i 
alle medlemsstater, og vil den bistå i håndhævelsen af de nationale forbud, der allerede er blevet 
indført i et flertal af medlemsstaterne? 
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