
                                                                                                       

  

Tlačová správa                                                                                      Brusel, Bratislava, 
24. septembra 2017  

Európska komisia prevzala petíciu #Stop the Trucks  
a prisľúbila prioritne riešiť transporty zvierat. 
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Európska komisia (EK) minulý týždeň oficiálne prevzala 1 milión podpisov 
občanov EÚ, ktorí petíciou žiadajú ukončiť dlhé transporty živých zvierat. 
Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín, Vytenis Andriukaitis, prisľúbil 
otázku transportov prioritne riešiť. 

Eurokomisár zároveň ohlásil zriadenie podskupiny, ktorá sa má v rámci EÚ Animal 
Welfare Platformy [1] venovať transportom zvierat. Podskupina by sa mala zamerať 
na potrebu revízie súčasného systému a pravidiel týkajúcich sa dlhých transportov 
živých zvierat [2], a vytvoriť dlhodobú stratégiu nahradenia tohto nehumánneho 
obchodu so živými zvieratami obchodom s mäsom. 

EÚ ročne vyvezie 37 miliónov živých zvierat (kráv, prasiat, oviec a kôz) a 1 miliardu 
kurčiat a hydiny v rámci členských krajín a za svoje hranice (najmä Egypt a Severná 
Afrika, Turecko, Stredný východ). Preprava na cestách i po mori trvá často aj viac 
ako 2 týždne, a kontroly ukazujú hrubé porušovanie EÚ legislatívy a 
medzinárodných dohovorov a utrpenie zvierat počas ciest i v cieľových krajinách. 
Viac tu: http://slobodazvierat.sk/fileadmin/Documents/tlacove-spravy/
TS_Liveanimal_exports_investigation_Feb2017.docx 

http://www.stopthetrucks.eu/en/?lang=sk


Reineke Hameleers, riaditeľka Eurogroup for Animals: "Dnešné uznanie Komisie, že 
je potrebné výrazne zlepšiť pohodu zvierat počas prepravy v rámci EÚ aj mimo 
nej, ukazuje, že na konci tunela je svetlo. Situácia sa stáva čoraz naliehavejšou, 
keďže sa počet zvierat prepravovaných na veľké vzdialenosti najmä do tretích 
krajín, dramaticky zvyšuje. Vítame preto ochotu Komisie zapodievať sa ako 
krátkodobými riešeniami, tak i prípravou dlhodobej stratégie. Nastal čas, aby sme 
spoločne premenili plány na skutočnosť.” 

Belgický minister pre welfare zvierat, Ben Weyts, ktorý petíciu s viac ako 1 
miliónom podpisov oficiálne odovzdal eurokomisárovi Andriukaitisovi: "Občania 
Európy sú veľmi znepokojení absenciou prepravných limitov. Vďaka kampani 
#StopTheTrucks je welfare zvierat v EÚ opäť prioritou [3]. Vedecké dôkazy 
potvrdzujú, že dĺžka cesty má negatívny vplyv na zdravie a pohodu zvierat." 
Minister Weyts dodal, že odovzdanie petície a  následné stretnutie bolo krokom 
vpred správnym smerom: “Existujú predsa ďalšie možnosti obchodovania a je 
potrebné vytvoriť stratégiu prechodu od obchodovania so živými zvieratami k 
obchodovaniu s mäsom. Tiež je možnosť umiestňovať bitúnky čo najbližšie k 
miestu chovu.  Tieto riešenia sú výhodnejšie ako pre zvieratá tak pre bezpečnosť 
potravín."  

Z členských štátov podporujú zmenu Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko a 
Švédsko, ktoré spoločne vyzvali Európsku komisiu významne skrátiť prepravné časy 
a zlepšiť prepravné podmienky. EK odpovedala, že je potrebná podpora viacerých 
členských krajín.  

Silvia Čaňová, Sloboda zvierat: ”Vítame kroky Európskej komisie a vyzývame našu 
ministerku pôdohospdárstva, ktorá dostávala spolu s ostatnými 27 ministrami 
členských krajín emaily občanov, aby sa Slovensko pridalo ku krajinám, ktoré 
utrpenie miliónov zvierat na cestách a naliehavý hlas milióna svojich občanov berú 
s plnou vážnosťou. Slovensko vyváža veľkonočné jahňatá do Talianska a živý 
hovädzí dobytok do Turecka napriek dôkazom o masívnom porušovaní EÚ legislatívy 
a medzinárodných dohovorov o ochrane zvierat počas prepravy a usmrcovania.”  
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Poznámky: 
[1] Animal Welfare Platform https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-
animal-welfare_en  
[2] Počet prepravovaných zvierat sa od nadobudnutia účinnosti súčasnej legislatívy 
(Nariadenie Rady (ES) 1/2005) dramaticky zvýšil a 10 rokov od nadobudnutia účinnosti 
Nariadenia dôkazy ukazujú, že táto legislatíva nie je na daný účel vhodná. Za posledných 
10 rokov obdržala Európska komisia viac ako 200 správ, ktoré odhaľujú porušenia, ktoré sa 
vyskytujú rutinne a systematicky počas prepravy živých zvierat a počas ich usmrcovania, 
najmä v krajinách mimo EÚ.  
[3] Kampaň #StopTheTrucks / #Zastavme transporty vznikla na základe výsledkov 
prieskumu Eurobarometer, ktoré uvádzajú, že 94 percent obyvateľov EÚ je presvedčených, 
že welfare (pohoda) hospodárskych zvierat je dôležitá. Každoročne je najmenej miliarda 
kusov hydiny a 37 miliónov živých zvierat (hovädzí dobytok, prasatá, ovce, kozy a kone) 

http://www.slobodazvierat.sk
mailto:kampane.sz@gmail.com
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare_en
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prepravovaná v rámci EÚ a do tretích krajín.  

Viac info aj tu:  http://slobodazvierat.sk/fileadmin/Documents/tlacove-spravy/
TS_Mili%C3%B3n_ob%C4%8Danov_%C5%BEiada_zastavi%C5%A5_transporty.docx 

Eurogroup for Animals reprezentuje 54 organizácií z 24 členských krajín EÚ, USA, 
Austrálie, Srbska a Nórska, Sloboda zvierat je jej členom. Viac informácií: 
www.slobodazvierat.sk, sledujte nás aj na Facebooku.
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