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Viac ako milión Európanov žiada ukončiť dlhé transporty 
zvierat 

  

Kampaň #StopTheTrucks/ Zastavme tranporty získala obrovskú podporu verejnosti: 
petíciu za ukončenie dlhých transportov živých zvierat podpísalo viac ako milión 
obyvateľov EÚ, 16 tisíc zo Slovenska. 

Každoročne je 1 miliarda kurčiat a viac ako 37 miliónov prasiat, kráv, oviec, kôz a koní 
prevážaných v rámci Európskej únie a do tretích krajín, najmä do Turecka, na Stredný 
východ a Severnej Afriky. Cesty po súši a mori trvajú často niekoľko dní až viac ako dva 
týždne a pre zvieratá znamenajú veľké utrpenie [1].  

Dokumenty o obrovskom utrpení zvierat počas prepravy naprieč Európou do Turecka, 
Libanonu, Jordánska, Izraela, Palestínskych území a Egypta a barbarského rutinného 
usmrcovania v cieľových krajinách nakrútené počas 8 mesiacov r. 2016/17 boli v marci 
odprezentované v Bruseli poslancom Európskeho parlamentu, zástupcom Komisie a 
členských štátov, a ukázali, že EÚ zlyháva v monitorovaní exportov zvierat  a ich ochrane v 
rámci Únie i za jej hranicami. [2] 

Výsledky šetrení potvrdzujú masívne porušenia EÚ legislatívy  a medzinárodných dohovorov 
o ochrane zvierat počas prepravy, pričom najčastejšími sú: preplnené  a nevhodne 
dizajnované vozidlá, nefunkčné napájacie a ventilačné systémy, nedodržiavanie povinných 
prestávok na odpočinok a napojenie, prestoje na hranici medzi EÚ a Tureckom, preprava 
gravidných zvierat a pôrody vo vozidle. Výsledkom sú prehriatie, vyčerpanosť, zranenia, 
dehydratácia, šírenie ochorení, kolapsy, ušliapanie či smrť zvierat.  

https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk/videos/10155171193312042/
http://www.animalsaustralia-media.org/upload/photos/eu-live-export/
http://www.animalsaustralia-media.org/upload/photos/eu-live-export/
https://drive.google.com/file/d/0B6wPYJH0a4KgNjdpMFRNazg3V1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B6wPYJH0a4KgNjdpMFRNazg3V1k/view


Dokumenty ďalej ukazujú rutinné barbarské usmrcovanie zvierat pri plnom vedomí a 
brutálne zaobchádzanie na bitúnkoch v Turecku, na Strednom východe a Severnej Afrike. 
Ide o závažné porušenia EÚ legislatívy a záväzných medzinárodných dohovorov o ochrane 
zvierat počas usmrcovania. Export zvierat z Únie do tretích krajín predstavuje až 60% 
celkového európskeho exportu živých zvierat. [3]  

Napriek silnej podpore verejnosti i vedeckým dôkazom, EÚ roky odmieta revidovať súčasnú 
legislatívu na ochranu zvierat počas prepravy s tvrdením, že: “Súčasný právny stav 
umožňuje členským štátom a zainteresovaným stranám EÚ zamerať sa na presadzovanie 
legislatívy v rámci súčasného právneho rámca. " [4] 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obdržalo výsledky šetrenia na jar, a 
jeho zástupcovia sa vyjadrili, že transporty živých zvierat nepovažujú za problém. 
Slovensko vyváža najmä živý hovädzí dobytok do Turecka, pričom objem tohto exportu 
medziročne vzrástol až  15-krát [5]. 
#StopTheTrucks žiada  politikov o obmedzenie a postupne úplné ukončenie dlhých 
transportov zvierat a nahradenie obchodu so živými zvieratami obchodom s mäsom.  
Petícia Stop The Trucks bude v septembri oficiálne odovzdaná Európskej komisii.  

Riaditeľka Eurogroup for Animals, Reineke Hameleers, hovorí: "#StopTheTrucks ukázala 
nehumánne podmienky počas prepravy živých zvierat. EÚ nemôže ignorovať viac ako 
milión podpisov občanov EÚ, ktorí chcú konečne vidieť koniec zbytočnému utrpeniu a 
bolesti  počas transportov. Súčasná Smernica (Nariadenie Rady (ES) 1/2005) je veľkým 
kompromisom a je čas, aby Komisia začala konať a tento nehumánny obchod zastavila.”  

Predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová dodáva: “Aj výsledky Eurobarometra 
ukazujú, že občanom Únie na pohode zvierat veľmi záleží, až 94% z nás je presvedčených, 
že ochrana zdravia a welfare zvierat sú dôležité. Okrem petície je to teda ďalší silný hlas 
občanov, ktorý by mal byť našimi zástupcami vypočutý!”  
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Poznámky 

1. Kampaň Stop The Trucks sa začala na jar 2016. V súlade s odporúčaniami FVE, OIE, FAO a EFSA 
žiada kampaň zavedenie maximálneho času prepravy (do Nariadenia Rady (ES) 1/2005 o 
ochrane zvierat počas prepravy) a nahradenie obchodu so živými zvieratami obchodom s 
mäsom. Kampaň Stop the Trucks realizovalo 35 organizácií v rámci EU, vrátane Slobody zvierat.  

2. Tlačová správa: http://www.eurogroupforanimals.org/meps-call-official-ep-inquiry-damning-
investigations-reveal-barbaric-treatment-european-exported-livestock  

3. Tlačová správa: http://slobodazvierat.sk/fileadmin/Documents/tlacove-spravy/
TS_Liveanimal_exports_investigation_Feb2017.docx 

4. COM/2011/0700 final */ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o dopade Smernice 
Rady (EC) 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy. 

5. Porovnanie r. 2014 a 2015, zdroj Eurostat 
 

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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