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Om: Et EU-forbud mod brug af vilde dyr i cirkusser

Vilde dyr i cirkusser er tvunget til at opføre sig på måder, der aldrig ses i naturen, og selv om nogle af 
disse dyr er blevet opdrættet i fangenskab i flere generationer, udviser de stadig den adfærd, der er 
typisk for vilde dyr. I cirkusser går man altid på kompromis med vilde dyrs velfærd. 

De fleste medlemsstater er af den opfattelse, at brugen af vilde dyr i cirkusser ikke har nogen 
pædagogisk eller kulturel værdi og tværtimod kan have en negativ indvirkning på offentlighedens 
opfattelse af og respekt for vilde dyr. 23 medlemsstater har allerede indført et helt eller delvis forbud 
imod brugen heraf.

Sundhedskontrol i forbindelse med flytning af cirkusdyr mellem medlemsstaterne bør gennemføres 
ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til forordning (EU) 
2016/429. Undersøgelser viser imidlertid, at det er vanskeligt at gennemføre sundhedskontrol og 
kontrol af handel med og besiddelse af vilde dyr i cirkusser. Desuden underminerer brugen af truede 
arter også de internationale bestræbelser på at sætte en stopper for ulovlig handel og krybskytteri. Da 
cirkusser ikke blot er i bevægelse en stor del af tiden, men også ofte ændrer deres navne, er det 
vanskeligt at overvåge fødsler og dødsfald blandt beskyttede dyr, der opdrættes i fangenskab, bl.a. 
tigre1. Disse vanskeligheder fører til ulovlig handel med truede arter og dele heraf i EU, hvilket er til 
skade for en effektiv gennemførelse af EU's forordninger om handel med vilde dyr og planter, 
herunder Rådets forordning (EF) nr. 338/97.

Endelig fører brugen af vilde dyr i cirkusser jævnligt til ulykker, der går ud over dyretæmmere, 
cirkuspersonale og tilskuere2.

I overensstemmelse med definitionen i tjenesteydelsesdirektivets artikel 4, stk. 1, kan omrejsende 
cirkusser klassificeres som en tjenesteydelse, som EU-lovgiverne har kompetence til at regulere i 
henhold til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Agter Kommissionen at indføre et forbud mod anvendelse af vilde cirkusdyr i EU for at sikre, at 
eksponeringen for risici for ulovlig handel med vilde dyr og for folkesundheden og sikkerheden 
afbødes på ensartet vis i alle medlemsstaterne, og for at fremme håndhævelsen af nationale 
restriktioner i de fleste af de medlemsstater, der allerede har indført sådanne restriktioner?

Indgivet: 11.10.2021

Svarfrist: 12.1.2022

1 https://media.4-paws.org/4/1/e/b/41ebc3113a32239fa6ca2405f610c22fd86a4b23/Report_Europes-second-
class-tigers_EN_FP-2020_1.pdf

2 https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-08/E4A-Circus_Report-09-08-2021.pdf


