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Tárgy: A vadállatok cirkuszokban való szerepeltetésének uniós- szintű betiltása közrendi és 
közbiztonsági, valamint emberi és állat-egészségügyi okok miatt

Az állatok cirkuszokban való szerepeltetése következményekkel jár a közrendre és a közbiztonságra, 
valamint az emberi egészségre és az állatok egészségére nézve. 

Az állatok tartására szolgáló szerkezetek alkalmatlansága, a cirkuszok városi területekhez való 
közelsége és a biztonsági intézkedések hiányosságai gyakran vezetnek balesetekhez1.

Ezen túlmenően a cirkuszok vándorló jellege miatt az állatok hosszú utazásoknak és folyamatos 
áthelyezéseknek vannak kitéve, ami miatt hosszú időt töltenek teherautókban és kis ketrecekben, és 
ez azzal a következménnyel jár, hogy szállításuk során nő a betegségek terjedésének és balesetek 
előfordulásának kockázata.

Ezeket a gondokat tovább súlyosbítja a harmonizáció hiánya. Huszonkét tagállam már bevezetett 
korlátozásokat, részleges vagy teljes körű tilalmat, valamint több település is. Mindazonáltal el kell 
fogadniuk, hogy az állatokat szerepeltető cirkuszok áthaladjanak a területükön.

Ezzel összefüggésben meg kell említeni az állatjóléti aggályokat, az állatokat szerepeltető számok 
oktatási értékének hiányát és azt, hogy az uniós polgárok nem támogatják a vadállatok cirkuszi 
szerepeltetését2.

A fentiek alapján: 

1. Szándékozik-e a Bizottság javaslatot készíteni a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének uniós 
szintű tilalmára vonatkozóan?

2. Tisztázni tudja-e a Bizottság, hogy a vadállatokat szerepeltető cirkuszok részesülnek-e 
bármilyen támogatásban uniós finanszírozású programok révén-?

1 Forrás: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/E4A-Circus_Report-Digital-OK-
v2.pdf?utm_source=PDF&utm_campaign=CircusReport

2 https://www.change.org/p/european-union-ban-wild-animals-in-circuses


