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EU zákaz holých klietok – znepokojujúce čísla odhalené
Sloboda zvierat vyzýva Európsku Komisiu na urýchlenú akciu, ktorá by zabránila dôležitým
členom EÚ ignorovať zákaz holých batériových klietok. Ten má začať platiť v januári a
všetky nosnice chované v EÚ sa majú z holých klietok presťahovať do lepších
alternatívnych systémov.
Keďže ide o veľkú zmenu (takmer 360 miliónov nosníc v EÚ) mala každá z krajín pripraviť akčný
plán sťahovania. Napriek tomu, že do zákazu ostáva len pár mesiacov, ukazujú posledné
informácie získané Slobodou zvierat (člen Európskej siete na ochranu hospodárskych zvierat
/ENFAP/) na nedostatok pokroku a v niektorých prípadoch dokonca na neschopnosť krajiny hlásiť
spoľahlivé údaje.
Údaje o predpokladaných počtoch nosníc v jednotlivých chovných systémoch k 1.1. 2012, kedy má
zákaz holých klietok vstúpiť v EÚ do platnosti, nie sú schopné poskytnúť také veľké krajiny ako
Taliansko a Španielsko (žije v nich spolu takmer 100 miliónov nosníc), čísla z Francúzska
odhadujú na prelome roka stále 6,1 milióna sliepok v holých klietkach, Poľsko bude mať v
zakázaných klietkach viac ako 4,4 milióna sliepok, Portugalsko vyše 2,5 milióna zo 6,5 milióna
nosníc.
“Čísla z EÚ sú veľmi znepokojujúce. Holé batériové klietky nedovoľujú sliepkam vystierať krídla ani
uspokojovať väčšinu svojich prirodzených potrieb. Európska únia sa zavedením zákazu od 1.
januára 2012 ujala vedenia. Je ale nevyhnutné, aby ostala pevná vo svojom rozhodnutí a aby
vyvíjala tlak na národné vlády, aby zaručili, že ich poľnohospodári budú na zákaz pripravení. Na
základe údajov nie je celkom isté či budú na zákaz pripravení včas ani slovenskí chovatelia.”,
hovorí Silvia Čaňová
Podľa údajov Európskej komisie z apríla 2011 žije na Slovensku z celkového počtu 3 miliónov
nosníc stále takmer 1 milión v holých klietkach, v obohatených je 1,9 mil., v podstielkových

chovoch okolo 36 tisíc, v organických okolo 700 nosníc. “Najväčším problémom je, že slovenskí
chovatelia namiesto prechodu na podstielkové chovy v halách alebo voľné chovy,
prechádzajú vo veľkom len na zákonom stanovené minimum: obohatené klietky. Pre vtáky
je však zlepšenie minimálne – pribudne im síce hniezdny box a bidlo, no to najdôležitejšie
sa nezmení – naďalej ostanú natlačené v tesných klietkach bez možnosti voľného pohybu.
V krajinách západnej Európy naopak prechádzajú z klietok rovno na podstielkové či voľné
chovy, uvedomujú si, že sa im oplatí investovať do dlhodobo perspektívnych systémov,
pretože trend smeruje k tomu, že klietky budú v budúcnosti zrušené úplne. Neklietkové
systémy doprajú zvieratám oveľa vyšší štandard pohody a spotrebiteľom kvalitnejšie vajcia.
Naši spotrebitelia môžu zmeniť situáciu u nás tak, že budú pri kúpe uprednostňovať vajcia z
týchto humánnejších chovov a tak tlačiť na výrobcov. Verejnosť môže zákaz podporiť aj
odoslaním hotovej výzvy Európskej komisii a problémovým krajinám z
www.slobodazvierat.sk (http://www.slobodazvierat.sk/NOVINKY-Posli-mail-podporiszakaz.211.0.html) alebo z www.thebigmove.org” (S. Čaňová)
1. januára 2012 budú holé batériové klietky – klietky bez akéhokoľvek vybavenia, ktoré by
vtákom umožňovali hniezdiť, sedieť na bidle, hrabať a zobať – zakázané v celej EÚ, rovnako
ako predávanie vajec z týchto systémov. Kódy na vajciach ostanú nezmenené: neklietkové
vajcia budú mať naďalej kódy: 0 (organické, bio vajcia), 1 (vajcia z voľných chovov), 2
(vajcia z podstielkových chovov v halách), číslom 3 budú od januára označované vajcia z
obohatených klietok, predaj vajec z holých klietok bude v EÚ zakázaný.
“Členovia EÚ sa mohli na zákaz holých klietok pripraviť od roku 1999, kedy si smernicu odsúhlasili.
Je to viac ako dosť času na to, aby boli zrealizované potrebné zmeny,” hovorí S. Čaňová, “ teraz je
potrebné vyvinúť okamžitú snahu na zabezpečenie pripravenosti na zákaz.”
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Sloboda zvierat je nezisková organizácia založená v roku 1992. Naším cieľom je formou
spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy, lobbingu, kampaní, osvety a zapájania
verejnosti zlepšiť postavenie a životné podmienky zvierat na Slovensku. Okrem výchovného centra
prevádzkujeme 11 regionálnych útulkov pre opustené a týrané zvieratá. Inšpektori Slobody zvierat
vyšetrujú prípady týrania zvierat a zjednávajú nápravu. Sloboda zvierat je partnerom
medzinárodných organizácií (CIWF, RSPCA, WSPA) a členom medzinárodných aliancií na
ochranu zvierat (ENFAP, Eurogroup for Animals).

