
                   
 
 

     
              

 

        Tlačová správa/ 15.10. 2018 

 
Milión Euroobčanov žiada zastavenie mrzačenia prasiat: 
strihanie chvostov a bolestivé kastrácie podstupuje 70 miliónov kančekov ročne. 

 

 

Európsky priemysel  chovu ošípaných rutinne bagatelizuje zákony o welfare zvierat a ignoruje verejnú mienku a v 
honbe za vyššími ziskami členské štáty pred problémom sústavne zatvárajú oči.  Európske organizácie na ochranu 
zvierat a 1 milión Euroobčanov vyzýva Európsku komisiu, aby prelomila tento bludný kruh. 
 
16 mesiacov trvajúcou celoeurópskou kampaňou "EndPigPain" odhalili Eurogroup for Animals a 64 členských 
organizácií zúfalé životné podmienky a nezákonné praktiky manipulácie s ošípanými v celej Európe [1]. 
 
Petícia EndPigPain podporená viac ako 1 miliónom občanov EÚ, vyzýva národných ministrov poľnohospodárstva a 
Európsku komisiu, aby zastavili mrzačenie ošípaných a zabezpečili riadne vykonávanie a presadzovanie smernice 
o ošípaných (Smernica Rady 2008/120/ES, Nariadenie vlády 322/2012 Z.z.) 

 

Úplné minimum je začať dodržiavať súčasné európske právne predpisy týkajúce sa welfare ošípaných. V EÚ sa 
chová približne 250 miliónov prasiat, a Únia je zároveň jedným z najväčších svetových vývozcov bravčového mäsa. 
Avšak, bravčové mäso sa vo veľkej miere vyrába v rozpore s európskymi zákonmi. Čelíme situácii, keď členské 
štáty EÚ (s výnimkou Fínska a Švédska) nedodržiavajú ani minimálne právne normy na ochranu ošípaných a 
Európska komisia nepodniká žiadne nápravné opatrenia. 

V praxi je výsledkom viac ako 90% európskych prasiat, ktoré sú rutinne mrzačené (strihanie a opaľovanie 
chvostov), pretože ich prázdne holé ustajnenie je natoľko nepodnetné, že zakrútené chvostíky, ktorými prasiatka 
vrtia podobne ako psíci, sú pre ne jediným dostupným stimulom a preto si ich navzájom ohrýzajú a žujú. 
Skracovanie chvostov teda nerieši základný problém – chýbajúce obohatenie ustajnenia na zabezpečenie 
mentálnej a fyzickej aktivity zvierat – ale následok. Obohacujúce materiály - slamu, koreňovú zeleninu, siláž či 
kusy dreva na rytie a žutie v chove prasiat pritom legislatíva jasne predpisuje.  
 
Všeobecný nedostatok presadzovania platnej Smernice o ošípaných je dôsledkom príliš mäkkého prístupu Komisie 
i ľahostajnosti  členských štátov. "Dobre zdokumentované nepresadzovanie smernice EÚ o ošípaných vo väčšine 
členských štátov je pozoruhodným príkladom zotrvačnosti štátnych i európskych regulačných orgánov, keď sú 
silné hospodárske záujmy vnímané ako konflikt s welfare zvierat“, hovorí poslankyňa EP Sirpa Pietikainen, 
Prezidentka medziskupiny EP pre welfare zvierat. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0120&from=SK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4oreKlYjeAhWHbVAKHZJJCoUQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.svps.sk%2Fdokumenty%2Flegislativa%2Fnv_322_2012.pdf&usg=AOvVaw0RLZuWleNUFAuCIg00tOSA
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Statistics_on_slaughtering,_all_species,_by_country,_2014.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Statistics_on_slaughtering,_all_species,_by_country,_2014.png


 

Masívnou podporou petície End Pig Pain vyslali európski občania svojim národným ministrom aj ďalší silný signál: 
že bolestivá kastrácia prasiatok je neprijateľná.  
 
Chirurgická kastrácia malých prasiatok pri plnom vedomí (bez anestézie a predĺženej analgézie na tlmenie bolesti) 
je v EÚ stále legálna a každoročne ju podstupuje viac ako 70 miliónov kančekov, a to aj napriek bohatým 
vedeckým dôkazom, že tento postup je extrémne bolestivý. Je najvyšší čas začať využívať dostupné humánne 
alternatívy, napr. imunokastráciu, t.j. očkovanie proti kančiemu pachu, pre ktorý sa kastrácie prasiat vykonávajú.  
 
Silvia Čanová, koordinátorka kampane: "Pri chirurgickej kastrácii, na ktorú sa v súčasnosti táto smernica 
nevzťahuje, dobrovoľné záväzky jednoznačne zlyhali. Od podpísania Bruselskej deklarácie  (2010), kde sa 
zainteresované strany zaviazali k postupnému ukončeniu chirurgických kastrácií prasiat, sa nezmenilo prakticky 
nič. Ubehlo sedem rokov a záväzky ostali len na papieri v podobe dobrých úmyslov. Neexistuje však žiadna 
výhovorka: rutinné bolestivé postupy chovu musia zmiznúť a prasiatka musia dostať lepšiu starostlivosť." 
 
Úspech kampane a rastúci záujem širokej verejnosti o osudy prasiat (a ostatných hospodárskych zvierat) ukazujú, 
že je čas na hlbokú transformáciu chovu hospodárskych zvierat. Vedecké poznanie čoraz viac odhaľuje zložitý 
emocionálny život zvierat a je čoraz ťažšie tieto poznatky ignorovať. Naopak, mali by sa odraziť v zmene etických 
štandardov pri chove zvierat využívaných na produkciu potravín. 
 
S. Čaňová dodáva: „Bolestivé metódy, ako je kastrácia a skracovanie chvostov sú nie len kruté, ale aj zbytočné. 
Technicky a ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, ktoré môžu nakoniec viesť k chovu ošípaných bez bolesti, už 
jestvujú a musia sa stať štandardom. Niektoré krajiny EÚ ich už úspešne používajú.“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eurogroup for Animals zastupuje 64 organizácií na ochranu zvierat v 24 členských štátoch EÚ, USA, Švajčiarsku, Austrálii, 
Srbsku a Nórsku. Od svojho vzniku (1980) sa organizácii podarilo dosiahnuť, že EÚ prijala prísnejšie právne normy pre ochranu 
zvierat. Prostredníctvom svojich členských organizácií reflektuje EfA verejnú mienku v Únii a svoje vedecké a technické 
zázemie využíva na expertné poradenstvo v otázkach welfare zvierat. Sloboda zvierat je členom Eurogroup for Animals. 
Via na www.eurogroupforanimals.org.  
  
Poznámky: [1] Počas kampane poskytli vyšetrovacie správy (ako organizácií na ochranu zvierat tak oficiálne správy z auditov 
Komisie) dôkazy o otrasných životných podmienkach a zaobchádzaní s prasatami v chovoch. Tu zoznam vyšetrovacích správ 
a najdôležitejších  článkov v tlači, ktoré sa venovali otázkam nastoleným v kampani: 
11/9/2018 new investigation exposes severe abuses on pigs destined for parma ham production 
26/3/2018 Six shocking investigations reaffirm systematic cruel and unlawful practices in Parma ham production 
9/1/2018 Pig welfare crisis continues: European Declaration on alternatives to painful surgical castration fails to deliver 
21/12/2017 ANDA, AVATMA, FAADA: Spanish Agriculture Ministry takes first steps to end pig tail docking 
13/9/2017 Europe’s pig sector faces animal welfare crisis 
24/8/2017 End Pig Pain photography exhibition at the European Parliament in Strasbourg 
4/5/2017 EU citizens act to End Pig Pain 
21/3/2017 Pigs forced to live among putrefying pen mates 
 
[2] Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa počas celého trvania kampane vydalo 
niekoľko správ z auditov, ktoré opäť dokazujú všeobecné nerešpektovanie právnych predpisov EÚ o welfare ošípaných a jasne 
stanovujú alternatívy na riešenie daných nedostatkov. Odpovede príslušných orgánov boli vo všeobecnosti neuspokojivé, v 
najlepšom prípade uznali svoju neschopnosť riešiť nerešpektovanie právnych predpisov týkajúcich sa welfare prasiat a v 
najhoršom prípade nedostatočne reagovali na odporúčania EK. 
1/10/2018 DG SANTE report shows almost 100% of pigs reared in italy are routinely tail-docked, in disrespect of eu law 
10/9/2018 EC audit on tail-docking in germany shows 95% pigs have their tails docked in violation of the eu law 
7/5/2018 DG SANTE report finds 98.5% of pigs are routinely tail docked in Spain, the largest pork meat producing country in 
the eu 
16/4/2018 European Commission audit reveals that 98.5% of piglets in Denmark are still routinely tail-docked 
12/6/2017 Nearly 100% of pigs still tail-docked in the Netherlands, according to latest European Commission audit 
 
Počas študijných návštev do Fínska, Švédska a Švajčiarska zhromaždili experti Komisie osvedčené postupy chovu, ktoré sú 
v súlade so Smernicou o welfare prasiat. 
 
Kontakt: Silvia Čaňová, koordinátorka kampane, silviacano635@gmail.com  
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