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Brusel 28.2.2017 
Medzinárodná tlačová správa 

Vyšetrovanie odhalilo brutálne zaobchádzanie s európskymi 
zvieratami. 

Organizácie na ochranu zvierat Animals International (AI), Tierschutzbund Zurich/Animal 
Welfare Foundation (TSB|AWF) a Eurogroup for Animals dnes zverejnili šokujúce dokumenty, 
Live export investigation release video February 2017, ukazujúce porušovanie EÚ legislatívy 
a medzinárodných dohovorov na ochranu zvierat počas prepravy a porážky. Dokumenty 
mapujú transporty a usmrcovanie  zvierat prevážaných z EÚ do Turecka, na Stredný 
východ a do Severnej Afriky.  

Počas 8 mesiacov (jún 2016 – febr. 2017) dokumentovali  AI a TSB|AWF zaobchádzanie a 
porážky európskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce) v tretích krajinách.  Zaznamenali obrovské 
utrpenie zvierat počas prepravy naprieč Európou do Turecka, Libanonu, Jordánska, Izraela, 
Palestínskych území a Egypta a barbarského rutinného usmrcovania v cieľových krajinách. 
Potvrdilo sa závažné porušovanie EÚ predpisov a medzinárodných dohôd. 

Ročne vyvezie EÚ do Turecka, Severnej Afriky a na Stredný východ 2 milióny ks dobytka 
napriek tomu, že cieľové krajiny nemajú žiadnu legislatívu na ochranu zvierat pred 
týraním a zlým zaobchádzaním. Aj keď sú Európska komisia a exportujúce členské štáty plne 
oboznámené s extrémnou krutosťou páchanou na zvieratách, naďalej aktívne zvyšujú počty 
exportovaných zvierat: v r. 2015 sa export dobytka z EÚ zvýšil o 25,2% (v porovnaní s r. 2014), 
a v r. 2016 sa ďalej zvyšoval. V prvých deviatich mesiacoch r. 2016 bol vývoz živých zvierat z 
EÚ o 17,2% vyšší, ako za rovnaké obdobie r. 2015. Export zvierat z EÚ do tretích krajín 
predstavuje až 60% celkového európskeho exportu živých zvierat. 

“Vyšetrovanie odhalilo úplné zlyhanie zodpovedných orgánov pri dohľade nad dodržiavaním legislatívy. 
Európske zvieratá sú prevážané v rozpore s EÚ legislatívou, a usmrcované hrozivými metódami v rozpore s 
medzinárodnými dohodami!”, hovorí Gabriel Paun, riaditeľ  Animals International EU, “EÚ 
farmári a verejnosť len ťažko unesú pohľad na to, ako je s európskymi zvieratami 
zaobchádzané!”, dodáva. 

AI, TSB|AWF, Eurogroup for Animals a Sloboda zvierat preto spoločne vyzývajú Európsku 
komisiu na ukončenie transportov živých zvierat do tretích krajín a jeho nahradenie 
obchodom s hotovým mäsom. V rámci kampane Stop the Trucks/Zastavme transporty poslalo 
ministrom pôdohospodárstva e-list  zatiaľ 800 tisíc euroobčanov.  

Záznamy AI z cieľových krajín ukazujú: 
- vystrašené európske býky na tureckom bitúnku – pred podrezaním hrdla visia pri plnom 

vedomí zo stropu zavesené za jednu nohu  
- vyvesovanie dobytka lanami a trýznenie elektrickým prúdom pred podrezaním hrdla na 

libanonských bitúnkoch; 
- vystrašené zvieratá brutálne zväzované a usmrcované pri plnom vedomí v Palestíne; 
- obdobné zaobchádzanie s európskymi mláďatami v Egypte; 
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https://drive.google.com/file/d/0B6wPYJH0a4KgdmlhN3kyN21LczQ/view?usp=sharing
http://slobodazvierat.sk/Vysledky-vysetrovania-2016-17.425.0.html
https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk/videos/10155171193312042/
https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk/videos/10155171193312042/
https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk/videos/10155171193312042/
https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk/videos/10155171193312042/
http://slobodazvierat.sk/fileadmin/vysledky_vysetrovania_2016-17.pdf
http://slobodazvierat.sk/fileadmin/vysledky_vysetrovania_2016-17.pdf
http://www.stopthetrucks.eu/en/?lang=sk
http://slobodazvierat.sk/STOP-THE-TRUCKS.419.0.html
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- obrovské utrpenie európskych zvierat v porážkových boxoch v Turecku, Egypte a 
Palestíne, v ktorých sú zvieratá uväznené tak, že im trčí len hlava, následne je zviera 
prevrátené nohami hore a je mu podrezané hrdlo;  

- brutálne zaobchádzanie a porážka portugalských a rumunských oviec boli 
dokumentované v Jordánsku a Palestíne  
Nariadenie Rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania aj OIE 
štandardy zakazujú tieto metódy, ako i usmrcovanie zvierat pri plnom vedomí. 

Záznamy  TSB|AWF a AI ukazujú porušovanie Nariadenia Rady (ES) 1/2005 o ochrane zvierat 
počas prepravy:  

- vyčerpané zvieratá, ktoré len neochotne a s veľkými ťažkosťami nastupovali na 
plavidlá, poháňali elektrickými bodcami (násilné donucovacie prostriedky a nástroje 
spôsobujúce bolesť sú zakázané); 

- hladným teliatkam volajúcim po svojich matkách zamedzili kŕmenie (neodstavené, na 
mlieku závislé mláďatá sú považované za nespôsobilé prepravy a zakazuje sa ich 
prevoz, rovnako i gravidné a choré zvieratá); 

- vysilené zvieratá úplne pokryté exkrementami počas vykládky v Turecku (povinné sú 
prestávky na napojenie, nakŕmenie a poskytnutie starostlivosti a ošetrenia) 

Reineke Hameleers, riaditeľka Eurogroup for Animals: “Európsky súdny dvor rozhodol, že 
Nariadenie Rady o ochrane zvierat počas prepravy platí počas celej cesty - aj na územiach za 
hranicami EÚ, až do cieľovej krajiny. Rozhodnutie sa však nedodržiava a zvieratá sú naďalej 
prevážané v zúfalých podmienkach”,  a dodáva: “je to nie len nelegálne, ale aj nemorálne a 
zbytočné – všetky zmienené krajiny už dnes importujú chladené a mrazené mäso, preto 
nevidíme pre vývoz živých zvierat a spôsobovanie tohoto utrpenia žiadne ospravedlnenie.”  

Dôkazy v podobe dokumentov zachycujúcich zlé zaobchádzanie a nehumánnu porážku 
budú doručené Európskej komisii a ministrom členských štátov. 

“Ochrana zvierat zlyháva šte predtým ako dorazia do cieľovej krajiny. V súčasnosti nejestvuje 
zákonná požiadavka, aby sa na palube lode vyvážajúcej živé zvieratá za hranice EÚ, nachádzal 
veterinár. Výsledkom je, že zvieratá sú v rizikovom prostredí aj 10 dní, bez ošetrenia a 
potrebnej pomoci”, hovorí riaditeľka  TSB|AWF, Iris Baumgärtner, a dodáva: “Stačí si 
predstaviť tisíce zvierat uväznených na lodi - ktorá nie je uspôsobená na prepravu zvierat - v 
nebezpečnom mori a je vám jasné, že tento obchod nie je v poriadku.”  

Sloboda zvierat, Silvia Čaňová: “Napriek tomu, že ide o opakované dôkazy brutálneho 
zaobchádzania so zvieratami v krajinách mimo EÚ, transporty slovenského dobytka do 
Turecka vzrástli medziročne až  15-krát (porovnanie r. 2014 a 2015, zdroj Eurostat). 
Vidíme, že verejnosť je zhrozená a odborníci volajú po zmene - aby bol obchod so živými 
zvieratami nahradený obchodom s hotovým mäsom vyzýva aj Asociácia európskych 
veterinárov.” 

Animals International, TSB|AWF, Eurogroup for Animals a Sloboda zvierat vyzývajú 
Európsku komisiu a exportujúce členské štáty, aby urýchlene: 
1. Vyvinuli spoločnú stratégiu na postupné ukončenie transportov živých zvierat a nahradili ich 
obchodom s hotovým mäsom;  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2. dokým vstúpia zmeny do platnosti, prijali všetky potrebné kroky na skrátenie času prepravy 
živých zvierat mimo EÚ a rešpektovať rozhodnutie Európskeho súdneho dvora – t.j. Nariadenie 
Rady o ochrane zvierat počas prepravy platí počas celého času prepravy, teda aj mimo krajiny 
EÚ a až do cieľovej destinácie a tiež štandardy Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) 
týajúce sa ochrany zvierat počas usmrcovania;  

3. vzali do úvahy, že až 90% obyvateľov EÚ (Eurobarometer) požaduje zavedenie 
medzinárodných jasne rozpoznateľných štandardov welfare zvierat; 

4. zabezpečili presadzovanie Nariadenia Rady 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v 
cestnej aj lodnej preprave; 
 
5. zaistili úradného veterinára, ktorý bude sprevádzať zvieratá počas prepravy po mori; 
 
6. zaviedli regulačný systém (podľa vzoru  Austrálie), ktorý európskych vývozcov právne 
zaviaže dodávať zvieratá len subjektom dodržiavajúcim medzinárodné štandardy  Systém by 
mal umožňovať monitoring pohybu zvierat a ich vystopovateľnosť z miesta vyslania na miesto 
určenia;  

7. zaviedli povinné správy o chorobnosti/zraneniach zvierat počas lodnej prepravy a tieto 
informácie sprístupniť. 
  
Eurogroup for Animals združuje 53 európskych organizácií na ochranu zvierat , Sloboda zvierat 
je členom. 
   
KONTAKTY PRE MÉDIÁ: 
Silvia Čaňová, Sloboda zvierat, Kampane a komunikácia 
Tel. +421 911 403 247/ silviacano635@gmail.com 
Gabriel Paun, Animals International, EU Director  
Tel. +43 (0)664 1850717 / gabriel@animalsinternational.org  
Iris Baumgärtner AWF|TSB Director and project manager Animal Transport 
Tel. +41 (0)44 482 04 91, i.baumgaertner@animal-welfare-foundation.org  
Francesca Porta, Eurogroup for Animals Program Officer Farm animals + contact for Eurostat 
data  
Tel. +32 (0) 2 740 08 2828 / f.porta@eurogroupforanimals.org  

!  3

http://www.eurogroupforanimals.org/
mailto:silviacano635@gmail.com
mailto:gabriel@animalsinternational.org
mailto:i.baumgaertner@animal-welfare-foundation.org
mailto:f.porta@eurogroupforanimals.org

