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Aihe: Luonnonvaraisten eläinten käytön kieltäminen sirkuksissa EU:ssa

Sirkuksissa pidettävät luonnonvaraiset eläimet pakotetaan käyttäytymään tavalla, jolla eläimet eivät 
koskaan käyttäydy luonnossa. Vaikka joitakin näistä eläimistä on kasvatettu vankeudessa useiden 
sukupolvien ajan, ne käyttäytyvät silti luonnossa eläville eläimille ominaisella tavalla. 
Luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi on aina vakavasti uhattuna sirkuksissa. 

Useimmat jäsenvaltiot katsovat, ettei luonnonvaraisten eläinten käyttämisellä sirkuksissa ole 
kasvatuksellista tai kulttuurista arvoa ja että se voi itse asiassa vaikuttaa kielteisesti ihmisten 
käsityksiin luonnonvaraisista eläimistä ja kyseisten eläinten kunnioittamiseen. Jo 23 jäsenvaltiota on 
kieltänyt näiden eläinten käyttämisen kokonaan tai osittain.

Kun sirkuseläimiä kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen, olisi suoritettava terveystarkastuksia asetusta 
(EU) 2016/429 täydentävän komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 mukaisesti. 
Tutkimusten mukaan sirkuksissa pidettävien luonnonvaraisten eläinten terveyttä, kauppaa ja 
hallussapitoa on kuitenkin vaikea valvoa. Lisäksi uhanalaisten lajien käyttö horjuttaa kansainvälisiä 
toimia laittoman kaupan ja salametsästyksen lopettamiseksi. Koska sirkukset liikkuvat paljon ja 
vaihtavat nimeä, on vaikeaa valvoa vankeudessa kasvatettujen suojeltujen eläinten, kuten tiikereiden, 
syntymiä ja kuolemia1. Tällaiset vaikeudet helpottavat uhanalaisten lajien ja niiden osien laitonta 
kauppaa EU:ssa, mikä vaarantaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevien EU:n 
asetusten, kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97, tehokkaan täytäntöönpanon.

Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa johtaa lisäksi usein onnettomuuksiin, joissa on osallisina 
eläintenkesyttäjiä, sirkustyöntekijöitä ja yleisöä2.

Kiertävät sirkukset luokitellaan palveludirektiivin 4 artiklan 1 kohdan määritelmän mukaisiksi 
palveluiksi, joita EU:n lainsäätäjät voivat säännellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan nojalla.

Aikooko komissio kieltää luonnonvaraisten eläinten käytön sirkuksissa EU:ssa, jotta voidaan 
varmistaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vaaraa ja kansanterveyteen ja 
turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa vähennetään yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, ja auttaa 
kansallisten rajoitusten täytäntöönpanon valvonnassa suuressa osassa jäsenvaltioita, joissa jo 
sovelletaan kyseisiä rajoituksia?
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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


