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Zákaz holých batériových klietok v EÚ o necelý rok 

"  

Zákaz holých batériových klietok v EÚ od roku 2012 
1.1. 2012 začne platiť v EU zákon zakazujúci chov nosníc v holých batériových klietkach. 
Znamená to, že najneskôr dovtedy musia všetky európske sliepky určené na znášanie vajec 
dostať nové, lepšie bývanie: klietky obohatené (o hniezdo, bidlo, prašný kúpeľ) alebo 
humánnejšie neklietkové systémy podstielkových, voľných alebo ekologických chovov.  
  
Na prechod na neklietkové chovy mala Európa 12 rokov 
Zákon nie je novinka. Po veľkej kampani zahraničných ochranárskych organizácií zákon 
odhlasovali ministri členských krajín EÚ už v lete 1999 (smernica Rady 1999/74/ES) a na jeho 
aplikovanie do praxe si Európa odsúhlasila 12 rokov. Okrem batériových klietok má v EU od 
1.1.2012 platiť aj zákaz predaja vajec z takýchto chovov.  

Slovensko potvrdilo, že je na zákon pripravené 
Stanovisko ministerstva pôdohospodárstva SR z decembra 2010 potvrdzuje pripravenosť 
Slovenska realizovať zákon v jeho plnom znení a v plánovanom termíne. Von z klietok je u nás 
už takmer 40 % nosníc, podobne sú na tom okolité krajiny. Dobre pripravení sú chovatelia v 
Lotyšsku (76 % neklietkových chovov) a Holandsku (56 %.) Lídrami sú Švédsko, Nemecko, 
Luxembursko a Rakúsko, ktoré klietkový chov vo svojich krajinách úplne zakázali dva roky pred 
termínom. Mnohé európske obchodné reťazce sa rozhodli predávať už len neklietkové vajcia. 

Poľsko žiada o odklad 
Napriek dlhému prechodnému obdobiu sa rok pred termínom Poľsko vyjadrilo, že na prechod na 
alternatívne chovy nebude dostatočne pripravené a požiadalo o odklad do roku 2017. Prijatie 
odkladu by skreslilo trh, diskriminovalo chovateľov, ktorí investovali do bezklietkových systémov, 
ale najmä by znamenalo ďalších päť rokov utrpenia pre viac ako 200 miliónov sliepok 
zatvorených v súčasnosti v batériových klietkach, ktoré znemožňujú akýkoľvek pohyb a 
prirodzené správanie zvierat ako je hrabanie, mávanie krídel, či znášanie vajec do hniezd. Postoj 
Poľska môže tiež zmeniť rozhodnutia slabo presvedčených krajín a tak ohroziť prijatie zákona. 

Kampaň Veľké sťahovanie sliepok na podporu zákazu 
Nová celoeurópska kampaň Veľké sťahovanie sliepok preto oslovuje verejnosť, aby pomohla 
prijať zákon včas. Počas celého roka 2011 môžu občania všetkých EU krajín zasielať hotové 
alebo vlastné maily s výzvou na zmenu stanoviska priamo ministrovi a premiérovi Poľska a  
vyjadriť podporu svojím vlastným ministrom. Hotové listy v poľštine a slovenčine si možno 
stiahnuť na www.slobodazvierat.sk. Kampaň má dať Rade ministrov jasne najavo, že prijatie 
zákona je aj prianím občanov EÚ a že rozhodnutie je správnym krokom k humánnejšej Európe, 
kde zvieratá sú rešpektované ako cítiace bytosti (Lisabonská dohoda). Občania svoje 
rozhodnutie potvrdzujú aj v každodennom živote - spotreba neklietkových vajec v Európe stále 
stúpa.  

http://www.slobodazvierat.sk


Kampaň realizuje Sloboda zvierat v spolupráci s Európskou sieťou na ochranu hospodárskych 
zvierat, ENFAP, ktorej sme členom. 

 
Sloboda zvierat je najväčšia organizácia na ochranu práv zvierat  
na Slovensku. Problematike chovov nosníc sa venuje od r. 2007.  
O kampaniach Veľké sťahovanie sliepok a Pozor na vajcia!  
na www.slobodazvierat.sk.  
Kontakt: Silvia Čaňová, silviacano635@gmail.com, 0911 403 247 

 

European Network for Farm Animal Protection je európska sieť  
združujúca organizácie venujúce sa problematike práv a welfare 
hospodárskych zvierat. Má 25 členov, vrátane Slobody zvierat. 
www.enfap.eu 
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