
Písomné vyhlásenie o transportnom limite zožalo 

úspech. Európsky parlament žiada o ukončenie 

diaľkových transportov v rámci Európskej únie. 

15.marec 2012, Sloboda zvierat  

Dnes ráno európsky parlament prijal Písomné vyhlásenie  49/2011 o stanovení 

maximálneho 8 hodinového limitu pre zvieratá prepravované v Európskej únii za účelom ich 

porážky. Oficiálny postoj parlamentu  voči diaľkovým transportom zaujalo spoločne 390 

europoslancov, čo je viac ako polovica ich celkového počtu. Tento cieľ bol dokonca 

dosiahnutý jeden deň vopred. Ide o jednu z najmasívnejších kampaní  zameraných na 

ochranu zvierat v Európe, ktorú iniciovala medzinárodná organizácia Animal Angels spolu s 

dánskym europoslancom Dan Jørgensenom. Jej slovenským zástupcom  je  Sloboda zvierat.  

V priebehu dnešného dňa stáli pred hlavnou rokovacou sálou v Štrasburgu priamo 

európski poslanci (Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanon, Michèle Striffler) a vyzývali 

svojich kolegov, aby podporili zlepšenie podmienok zvierat, prepravovaných v Európskej únii 

za účelom ich porážky. Toto bol už len krôčik k veľkému úspechu.  

  Súčasná legislatíva EÚ umožňuje, aby zvieratá mohli byť prepravované po dobu 

niekoľkých dní, a to aj napriek tomu, že je vedecky dokázané, že utrpenie zvierat sa zvyšuje 

s narastajúcou dobou trvania cesty. 

„Je to historický okamih pre všetkých, ktorí ochraňujú zvieratá. Viac ako milión 

občanov volajúcich po obmedzení diaľkových transportov nemôžu inštitúcie EÚ jednoducho 

ignorovať.  Žiadne zlepšenia „dopravných predpisov“  nie sú dostatočné“, hovorí Christa 

Blanke, zakladateľka Animal Angels. 

Pavel Poc,  poslanec (S & D, Česká republika): "Žijeme v 21. storočí v spoločnosti, 

ktorú sme zvykli nazývať humánnou. Je na čase to dokázať. Som rád, že európsky 

parlament prijal výzvu  tohto písomného vyhlásenia. Od prijatia vyhlásenia nás  čaká ešte 

veľa skutočných činností a potrebných zmien, ale je to významná správa a dúfam, že všetky 

tieto iniciatívy budú spoločne vytvárať dostatočne silný tlak na tak potrebnú legislatívnu 

zmenu." 

 

  "To, čo sa v skutočnosti dnes deje na európskych cestách, je týranie zvierat. A to 

musí byť zastavené. Európska komisia doteraz nevzala do úvahy dopyt po nových pravidlách 

pre prepravu zvierat. Ale bude veľmi ťažké  ignorovať požiadavky Európskeho parlamentu, 

ktorý sa pripojí ku viac ako miliónu občanov požadujúcich zastavenie diaľkových transportov 

živých zvierat ", hovorí dánsky europoslanec  Dan Jørgensen  a dodáva: "Vyslal som jasný 

signál Johnovi  Dallimu, komisárovi  pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, taktiež 

zodpovednému za dobré životné podmienky zvierat. Už niekoľko krát hovoril o potrebe 

zmeniť legislatívu, ktorá chráni zvieratá počas transportu, no napriek tomu nevidí zatiaľ 

potrebu reagovať  na túto výzvu. Teraz však bude musieť vysvetľovať Európskemu 

parlamentu a občanom EÚ, prečo na týchto krutostiach trvá.“ 



V kampani  8 hours, voľne preloženej ako 8 hodín a dosť, sa  okrem podpory 

písomného vyhlásenia osobne angažuje 126 poslancov Európskeho parlamentu z 19 

členských štátov a všetkých politických skupín. 

Poznámky: 

 

  Hlavná časť európskych právnych predpisov upravujúcich v súčasnej dobu prepravy 

živých zvierat sa týka Nariadenia ES 1/2005. To umožňuje kone, koňovité a ošípané 

prepravovať  po dobu 24 hodín s následným 24-hodinovým odpočinkom, po ktorom môžu 

byť opätovne vypravené na cestu. Hovädzí dobytok, ovce a kozy môžu byť prepravované po 

dobu 28 hodín s nárokom na 1 hodinu odpočinku po 14 hodinách. Nasleduje 24 hodín 

odpočinku a opäť začína celý prepravný cyklus. Mliečne ošípané, teľatá, jahňatá a žriebätá 

môžu byť prepravované až 18 hodín  s nárokom na 1 hodinu odpočinku po 9 hodinách. 

Nasleduje 24 hodín odpočinku a opäť začína celý prepravný cyklus. Tieto cykly sa môžu 

prakticky opakovať donekonečna. 

 

  Európsky parlament požadoval obmedzenie doby prepravy už v roku 2001: "Doba 

prepravy by mala byť obmedzená na maximálne 8 hodín alebo na vzdialenosť  500 km v 

prípade hovädzieho dobytka, koní, oviec a ošípaných, ktoré nie sú určené pre špeciálny chov 

a športové účely. "(Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2001 v Štrasburgu). 

 

  Najnovšie video o preprave zvierat z EÚ do Turecka vám bude na vaše vyžiadanie 

plne k dispozícii. Ďalšie informácie o kampani nájdete na stránkach:  www.slobodazvierat.sk,  

www.8hours.eu a www.animals-angels.org.  

 

  Zoznam poslancov podporujúcich obmedzenie diaľkových transportov: 

http://www.8hours.eu/supporters/.  

 

  Text písomného vyhlásenia 49/2011 je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ na 

požiadanie. 

 

  Ak chcete hovoriť s Christou Blanke, zakladateľkou a riaditeľkou medzinárodnej 

organizácie Animal Angels, kontaktujte prosím Adolfa Sansoliniho, koordinátora  kampane 

na t.č.:  +44 7983 586 295 

 

  Rozhovory s europoslancom Danom Jørgensenom možno realizovať prostredníctvom 

asistenta Nielsa Fuglsanga na t.č. : +32 48 95 46 037. 

  Koordinátor kampane „8 hodín a dosť“  pre Slovensko:  Kristína Mangová z 

organizácie Sloboda zvierat, 0903 731 594. 
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