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Historický deň pre hospodárske zvieratá: 1 a pol milióna občanov EÚ žiada zrušiť 
klietkové chovy! 

  

Práve sa uzavrela najväčšia európska petícia týkajúca sa welfare hospodárskych zvierat, aká kedy 
bola v EÚ zrealizovaná. Iniciatíva End the Cage Age /Koniec doby klietkovej) sa skončila presne 
11. septembra o 23:59 a počas 12 mesiacov ju podporilo ju viac ako 1 a pol milióna občanov Únie. 
Jej cieľom je ukončiť používanie klietok pre hospodárske zvieratá na celom kontinente.  

V európskych chovoch je v skupinových alebo individuálnych klietkach chovaných viac ako 300 
miliónov ošípaných, králikov, sliepok, prepelíc, kačíc a teliat. Takmer výlučne ide o holé, 
stiesnené klietky, ktoré zvieratám znemožňujú pohyb a takmer všetky prejavy prirodzeného 
správania vrátane zmeny polohy, hľadania potravy, osobnej hygieny, hniezdenia či starostlivosti 
o mláďatá a okrem psychického a fyzického utrpenia napomáhajú zraneniam a šíreniu ochorení. 
Z hľadiska zdravia a pohody zvierat predstavujú klietky najnevyhovujúcejší spôsob chovu.  

Za úspechom EIO Koniec doby klietkovej stojí spoločné úsilie 170 mimovládnych organizácií na 
ochranu zvierat, životného prostredia a práv spotrebiteľov z celej Európy, vrátane Slobody 
zvierat.  

EIO podpísalo takmer 30 000 občanov Slovenska (pozn. konečné čísla prinesieme v najbližších 
dňoch).  
Silvia Čaňová, koordinátorka kampane za SZ, hovorí: „Sme nesmierne hrdí na toto spoločné 
víťazstvo a už dnes môžeme povedať, že ide dosiaľ o najväčší politický tlak na zmenu v oblasti 
welfare hospodárskych zvierat, aký kedy vyvinuli občania Európy. Nikdy doteraz nezaznel taký 
silný hlas za zlepšenie životných podmienok hospodárskych zvierat.” V histórii európskych 
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občianskych iniciatív iba niekoľko dosiahlo požadovaný 1 milión podpisov. Viac ako 1,5 milióna 
podpisov je dôkaz, že dobré životné podmienky zvierat, sú pre občanov Únie výnimočne dôležitá 
téma a Európska komisia by tento silný hlas nemala ignorovať. 

Petícia End the Cage Age sa oficiálne začala v septembri 2018 a okrem podpory euroobčanov 
získala aj pozornosť médií, osobností verejného života, politikov a poslancov EP a počas jej 
trvania sa zrealizovalo niekoľko investigatív v európskych chovoch teliat, králikov a prasníc.  

Prečo sú klietky zlé. 
V individuálnych klietkach žije v súčasnosti 90% európskych prasníc, ktoré sa nemôžu starať 
o svoje mláďatá, 60% teliat dojníc, ktoré sú tesne po narodení oddelené od matiek a ustajnené 
v individuálnych boxoch a tiež kačice a husi chované na foie gras. V skupinových klietkach sú 
ustajnené prepeličky, nosnice (najpočetnejsí druh v klietkach)a králiky na mäso (druhý 
najpočetnejší druh chovaný v klietkach). Životný priestor jedného vtáka či králika je približne vo 
veľkosti hárku papiera A4. Celkovo ide o viac ako 300 miliónov zvierat ročne.  

Stiesnené holé priestory klietok znemožňujú zvieratám väčšinu prirodzeného správania: napr. 
v prípade nosníc hrabanie, zobanie, roztiahnutie a pretrepávanie krídel, prašný kúpeľ či spoločné 
sedenie na bidle.  

Nízke klietky (s mrežovaným dnom na prepadávanie výkalov) znemožňujú králikom panáčikovanie, 
skákanie a pohodlnú polohu v ľahu s vystretými nohami a spôsobuje poranenie labiek. Vysoká 
hustota zvierat v skupinových klietkach napomáha šíreniu ochorení a zvyšuje celoplošné 
preventívne podávanie liečiv zvieratám, ktorého výsledkom je rezistencia na liečivá u zvierat 
i spotrebiteľov. 

Boj za odstránenie klietok sa ešte neskončil. 
EIO je jedným z najsilnejších nástrojov na dosiahnutie zmien v oblasti politiky a legislatívy EÚ. 
Odovzdaním petície sa však proces neskončil. Po verifikácii podpisov signatárov na území 
jednotlivých členských štátov, ktorá môže trvať maximálne 3 mesiace, sa bude požiadavkou 
petície zaoberať Európska komisia. Tá musí pripraviť odpoveď a svoje rozhodnutie aj vysvetliť. 
Organizátori petície majú právo na stretnutie s Komisiou aj na verejné vypočutie v Európskom 
parlamente. Prvou podmienkou je 1 milión platných podpisov občanov EÚ vyzbieraných počas 1 
roka.  

S. Čaňová: „Teraz je na rade Komisia, aby vykonala zmeny, ktoré občania požadujú. My sme 
krutosť v klietkach práve odmietli. Je 21. storočie a najvyšší čas, aby sa aj v praxi odzrkadlilo to, 
k čomu sa už dávno hlásia všetky členské štáty – že zviera je cítiaci tvor. “ 

Poznámky pre redakcie: 
1. Európska iniciatíva občanov (EIO) End the Cage Age/ Koniec doby klietkovej spojila viac ako 
170 mimovládnych organizácií na ochranu zvierat, životného prostredia a spotrebiteľov z celej EÚ 
a ide o najširšiu koalíciu pre hospodárske zvieratá v histórii. Petíciu iniciovala popredná 
organizácia na ochranu hospodárskych zvierat Compassion in World Farming. Viac info: 
www.endthecageage.eu 
2. Európska iniciatíva občanov je oficiálna iniciatíva EÚ zameraná na ovplyvňovanie zákonodarcov 
v Európe a jeden z najsilnejších občianskych nástrojov na zmenu politík EÚ. Každý podpis 
prechádza procesom overenia a po obdržaní konečného počtu podpisov EK iniciatívu dôkladne 
preskúma a do 3 mesiacov od prijatia iniciatívy: 
• Zástupcovia Komisie sa stretnú s organizátormi, aby mohli podrobne vysvetliť požiadavky 
iniciatívy 
• Komisia pripraví formálnu odpoveď, v ktorej uvedie, aké kroky navrhne v reakcii na občiansku 
iniciatívu, a dôvody, prečo tak urobila/ neurobila. 
• Iniciatíva bude plenárne vypočutá v EP, po ktorom bude nasledovať prípadné hlasovanie. 

--- KONIEC --- 

Viac informácií: Silvia ČAŇOVÁ, kampane.sz@gmail.com, +421911403247
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