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EK dostala šokujúci dokument o nesmiernom utrpení zvierat
počas transportov a porážky do tretích krajín.
Organizácie na ochranu zvierat volajú po zastavení vývozu živých zvierat do tretích
krajín.

Vyšetrovatelia medzinárodných organizácií na ochranu zvierat objavili a zdokumentovali
rozsiahle a trvalé utrpenie zvierat na cestách. Filmový dokument a svedectvá zasielajú
Európskej Komisii a vyzývajú ju, aby zastavila vývoz živých hospodárskych zvierat z EÚ do
tretích krajín, In the Name of Trade: http://www.youtube.com/watch?
v=MH2LB5Xo0B0&feature=youtube_gdata

Každoročne vyvezie EÚ do tretích krajín okolo 3 miliónov hovädzieho dobytka,
ošípaných a ovcí. Zvieratá sú zasielané do Turecka, krajín stredného východu, severnej
Afriky, Ruska, Ukrajiny, Izraela, Moldavska a bývalej Juhoslávie. Časť zvierat je vyvážaných
na porážku, časť na výkrm alebo chov.

Medzi členské štáty, ktorých sa vývozy týkajú, patria Dánsko, Nemecko, Holandsko,
Rakúsko, Írsko, Francúzsko, Španielsko, Grécko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko,
Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.

Philip Lymbery, generálny riaditeľ britskej organizácie na ochranu zvierat Compassion in
World Farming, hovorí: "Obrovské číslo zvierat, ktoré sú nútené dlhé transporty znášať,
robí z tohto prípadu jeden z najvážnejších problémov utrpenia zvierat v EÚ dneška. A čo je
horšie, Európska komisia účinne vývoz miliónov živých zvierat do tretích štátov
podporuje... Vyšetrovatelia našli závažné nedostatky, ktoré sú argumentom pre to, aby
Komisia ďalej nepripúšťala takéto transporty, ale čo najskôr ich zakázala!"

Dôkazy o závažnom utrpení hospodárskych zvierat vyvážaných na dlhé cesty zhromaždili
vyšetrovatelia medzinárodných organizácií Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation a
Compassion in World Farming a filmový dokument, ktorý ukazuje utrpenie zvierat, In the
Name of Trade: http://www.youtube.com/watch?v=MH2LB5Xo0B0&feature=youtube_gdata
zaslali Tonio Borgovi, európskemu komisárovi pre zdravie spotrebiteľskú politiku.

Zdokumentované zistenia vyšetrovateľov počas transportov a porážky zvierat:
· Zvieratá trpia extrémnym smädom, sú dehydrované.

· Dobytok je taký hladný, že žerie špinavú podstielku s výkalmi.

· Zvieratá umierajú počas prepravy, často na úplné vyčerpanie.

· Krutosť pri porážke v cieľových krajinách.

· Dlhé čakania na hraniciach medzi EÚ a Tureckom, ktoré môžu viesť k dlhodobému
utrpeniu zvierat.

· Ovce a kravy rodia často priamo v kamiónoch na hraniciach, napriek tomu že právo EÚ
zakazuje prepravu ťažko gravidných zvierat. Bez zariadenia pre ustajnenie zvierat na
hranici, novorodené zvieratá musia byť ponechané v kamiónoch kde hrozí ich ušliapanie.

V jednom z prípadov vyšetrovatelia zdokumentovali kamión s býkmi, ktorý absoloval dlhú
cestu z Lotyšska do Iraku, kde boli zvieratá určené na porážku (celková dĺžka trasy 4600
km). Vozidlo so zvieratami ostalo stáť nevybavené na hraniciach medzi EÚ a Tureckom
celých 6 dní. Po celý tento čas boli zvieratá zatvorené v kamióne bez vykládky, napájania,
kŕmenia, potrebného ošetrenia. Po 6 dňoch pokračovali vysilené zvieratá v ceste za
porážkou v Iraku. Predpokladá sa, že podobných, avšak neodhalených
a nezdokumentovaných prípadov, je pri tisícoch transportov ročne, mnoho.

EÚ podporuje vývozcov živých zvierat vo výške 9 miliónov EUR ročne.
Časť obchodu medzi EÚ a tretími krajinami, najmä vývoz hovädzieho dobytka, je veľkoryso
dotovaný európskymi daňovými poplatníkmi. EÚ podporuje vývozcov vo výške cca 9
miliónov Eur ročne. V priemere je vďaka dotáciám vyvezených za rok 80 000 kusov
dobytka. Je eticky neprijateľné, aby verejné peniaze boli používané na podporu obchodu,
ktorého sprievodným javom je takéto utrpenie a cieľom smrť.

Šokujúce je, že Komisia namiesto toho, aby sa snažila tento druh obchodu ukončiť, ho
naopak aktívne podporuje, a to napriek tomu, že o problémoch s ním súvisiacich má
dôkazy. Kontrola zdravia a pohody zvierat počas prepravy a v čase ich usmrcovania je
v tretích krajinách často nevykonateľná a dodržiavanie EÚ legislatívy nevymožiteľné, keďže
cieľové krajiny nie sú členmi EÚ a teda sa neriadia jej legislatívou.

Obchod so živými zvieratami je potrebné nahradiť obchodom s hotovými výrobkami.
Silvia Čaňová zo Slobody zvierat: „Jedinou možnosťou ako zastaviť utrpenie
transportovaných zvierat do krajín mimo EÚ, je zastavenie vývozu živých zvierat do týchto
krajín, pretože nemáme možnosti kontrolovať zdravie a pohodu počas cesty a ani
porážky. Jednou z možností je obchod so živými zvieratami nahradiť obchodom s hotovými
výrobkami.“

Philip Lymbery dodáva: "Žiadame o ukončenie vývozného obchodu dobytka. Komisia by
mala prestať vyvíjať nátlak na zvyšovanie dopytu zo strany Turecka a Ruska . Je neetické,

aby sa Komisia snažila ďalej rozširovať obchod prostredníctvom dotácií a tým, že vyvíja
nátlak na tretie krajiny. Vedia, že vývozy spôsobujú obrovské utrpenie."

EÚ a ročný vývoz živých hospodárskych zvierat v číslach:
· Okolo 70 000 kusov hovädzieho dobytka z EÚ ročne zaslaných na dlhé cesty do Libanonu,
predovšetkým z Francúzska a Španielska.

· Francúzsko exportuje približne 30 000 kusov dobytka ročne, najmä do Alžírska, Tuniska a
Maroka.

· Litva a Maďarsko exportujú okolo 50 000 kusov dobytka ročne. Cieľová stanica: Izrael.

· EÚ vyváža viac ako pol milióna ovcí ročne do Líbye, najmä z Rumunska a Španielska.

· Viac ako 600 000 ošípaných je z EÚ exportovaných každý rok do Ruska, časť zvierat
absolvuje dlhý transport až z Dánska a Nemecka.

· Nemecko a Holandsko posiela pol milióna ošípaných ročne do krajín bývalej Juhoslávie.
· Nemecko vyváža 100 000 ošípaných ročne na Ukrajinu a do Moldavska.

Informácie:
Silvia Čaňová, kampane.sz@gmail.com, 0911 403 247, www.slobodazvierat.sk
Onlinepetícia adresovaná komisárovi Toniovi Borgovi za zastavenie transportov živých
zvierat do krajín mimo EÚ: http://action.ciwf.org.uk/ea-action/action?
ea.client.id=119&ea.campaign.id=18266&ea.tracking.id=2d57aea1
Iniciatíva 8hours: http://slobodazvierat.sk/Zastavme-dialkove-transporty-zvierat-8-hodina-D.182.0.html?&L=0

