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NAJVÄČŠOU OBAVOU SÚ ILEGÁLNE VAJCIA 

Európsku komisia čelí výzvam ochranárov, aby na používanie klietkových vajec stanovila 
prísne limity 

Enfap a jej členská organizácia Sloboda zvierat sú znepokojené návrhom Európskej komisie, 
podľa ktorého budú môcť byť ilegálne vajcia (z holých batériových klietok) používané aj po 
vstúpení zákazu do platnosti v januári 2012. 

Na stretnutí Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo, povedal jeho komisár John 
Dalli, že odklad zákazu sa nechystá, ale že hľadá “riešenie” pre tých producentov, ktorí 
odignorovali konečný termín, pričom dal producentom ilegálnych vajec nádej, že ich vajcia budú 
môcť byť používané na výrobu hotových výrobkov, ako sú cestoviny a koláče. 

Dvanásť rokov na prípravu… 

S. Čaňová hovorí: “Návrh komisára Dallího legalizovať používanie ilegálne produkovaných vajec 
vrámci členského štátu, v ktorom boli vyprodukované, je pokus o vyrovnávanie sa so situáciou, 
ktorá by jednoducho nemala existovať. Producenti vajec naprieč Európou si boli zákazu vedomí 
viac ako desaťročie. Skutočnosť, že niektorí stále nie sú pripravení je zahanbujúca a bude mať  
neblahý dopad na životy miliónov sliepok. 

Ak tento plán bude platiť, potom len na čo najkratší čas nevyhnutne potrebný na zmenu. Prísne 
limitovanie tohto obdobia na 6 mesiacov musí postačovať a byť bez výnimky dodržané. Každé 
ďalšie predlžovanie by znižovalo tlak na nepripravené krajiny ako sú Španielsko či Poľsko zrušiť 
holé klietkové systémy. Prečo by sa farmári unúvali presťahovať nosnice do alternatívnych 
systémov, keď môžu ďalej legálne predávať klietkové vajcia?”    

Odstrašujúci príklad do budúcna 

Komisia sa teraz potrebuje plne sústrediť na to, aby dosiahla, že všetky členské štáty plne 
uvedú do platnosti zákaz holých klietok a predaj vajec z nich dovtedy, kým zákony začnú 
platiť – teda do januára. Compassion in World Farming, popredný člen siete Enfap (realizácia 
najväčšej kampane na podporu zákazu), uskutočnila v roku 2008 v rámci EÚ prieskum na 
prasačích farmách. Ten odhalil široké porušovanie európskej smernice o prasatách. S príchodom 



ďalšieho európskeho zákazu klietkového ustajnenia prasníc v roku 2013, potrebuje Komisia 
ukázať, že už teraz je pripravená poradiť si s tými, čo obchádzajú zákony. 

-Koniec- 

Poznámky: 
Pre viac info: silviacano635(at)gmail.com, 0911 403 247 
Viac o kampani Big Move: http://slobodazvierat.sk/Velke-stahovanie-sliepok.145.0.html 
Verejnosť môže výzvu podporiť zaslaním emailu komisárovi Dallimu priamo z 
www.slobodazvierat.sk 
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