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Tema: ES draudimas naudoti laukinius gyvūnus cirkuose

Laukiniai gyvūnai cirkuose verčiami elgtis gamtoje nematytais būdais ir, nors kai kurie iš jų daugelį 
kartų veisiami nelaisvėje, jiems vis dar būdinga laukinėje aplinkoje gyvenančių gyvūnų elgsena. 
Laukinių gyvūnų gerovei cirkuose visada kyla didelis pavojus. 

Dauguma valstybių narių laikosi nuomonės, kad laukinių gyvūnų naudojimas cirkuose neturi jokios 
šviečiamosios ar kultūrinės vertės ir iš tiesų gali turėti neigiamą poveikį visuomenės požiūriui į 
laukinius gyvūnus ir pagarbai jiems. 23 valstybės narių jau visiškai arba iš dalies uždraudė juos 
naudoti.

Cirko gyvūnus vežant iš vienos valstybės narės į kitą turėtų būti vykdoma jų sveikatos kontrolė pagal 
Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2035, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) 2016/429. 
Vis dėlto tyrimai rodo, kad sunku vykdyti laukinių gyvūnų sveikatos, prekybos jais ir laikymo cirkuose 
kontrolę. Be to, nykstančių rūšių naudojimas kenkia tarptautinėms pastangoms nutraukti neteisėtą 
prekybą ir brakonieriavimą. Kadangi cirkai ne tik dažnai juda, bet ir keičia savo pavadinimus, sunku 
stebėti saugomų nelaisvėje veisiamų gyvūnų, pvz., tigrų1, gimimo ir mirties atvejus. Šie sunkumai 
palengvina neteisėtą prekybą nykstančiomis rūšimis ir jų organais ES, o tai trukdo veiksmingai 
įgyvendinti ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus, įskaitant Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 338/97.

Be to, cirkuose naudojant laukinius gyvūnus nuolat įvyksta nelaimės su gyvūnų dresuotojais, cirko 
darbuotojais ir žiūrovais2.

Pagal Paslaugų direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžtį keliaujantys cirkai priskiriami 
paslaugai, kurią ES teisės aktų leidėjai turi kompetenciją reglamentuoti pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnį.

Ar Komisija ketina uždrausti naudoti laukinius cirko gyvūnus ES, siekdama užtikrinti, kad neteisėtos 
prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais rizika ir pavojus visuomenės sveikatai ir saugumui būtų 
vienodai mažinami visose valstybėse narėse, ir padėti užtikrinti nacionalinių apribojimų taikymą 
daugumoje valstybių narių, kurios juos jau taiko?
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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


