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Předmět: Zákaz přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, v EU 

Zdravotní kontroly zaměřené na přesuny cirkusových zvířat by měly být uplatňovány na základě 
nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na 
přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy. 

V EU je Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) provedena souborem nařízení 
známých jako nařízení o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, včetně 
nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996, která v některých ohledech jdou nad rámec 
ustanovení úmluvy CITES. 

Studie však ukázaly, že výkon zdravotních kontrol a kontrol obchodu s volně žijícími živočichy a jejich 
vlastnictví je obtížný, neboť cirkusy nejenže většinu času cestují, ale také mění své názvy i vystoupení, 
která zařazují na program. 

Využívání volně žijících zvířat v cirkusech navíc často vede k úrazům, jež postihují krotitele zvířat, 
zaměstnance cirkusu i veřejnost. 

V posledních několika letech jsou stále častěji vyjadřovány obavy ohledně etiky a bezpečnosti 
využívání volně žijících zvířat v cirkusech, což vedlo v řadě členských států ke změnám právní úpravy, 
přičemž 18 z nich již přijalo úplný nebo částečný zákaz využívání těchto zvířat. 

Využije Komise svých nových pravomocí na základě právního rámce pro zdraví zvířat a zavede zákaz 
přesunů cirkusových zvířat, která patří k volně žijícím druhům, uvnitř Unie, aby tím stejnoměrně ve 
všech členských státech snížila míru rizik pro veřejné zdraví a bezpečnost, jakož i riziko nezákonného 
obchodu s volně žijícími druhy, a poskytne pomoc při prosazování vnitrostátních zákazů, které již 
zavedla většina členských států? 
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