Tlačová správa, 10. júna 2021

Európsky parlament vyzval na zákaz klietok v poľnohospodárstve EÚ
Koniec doby klietkovej v EÚ je opäť o čosi bližšie: Európsky parlament dnes vyzval Európsku komisiu,
aby do roku 2027 zakázala používanie klietok v chove hospodárskych zvierat. Rezolúciu o Európskej
občianskej inicia ve (EIO) Koniec doby klietkovej prijal parlament drvivou väčšinou poslancov a
poslankýň (558 za, 37 pro a 85 sa zdržalo hlasovania). Uznesenie naliehavo žiada Európsku komisiu,
aby zrevidovala zastaranú smernicu o hospodárskych zvieratách s cieľom postupne ukončiť
používanie krutých klietkových systémov v chove zvierat. V s esnených klietkach každý rok trpí viac
ako 300 miliónov hospodárskych zvierat - sliepky, prepeličky, husi a kačice, prasnice, králiky a teľatá.
Uznesenie ež zdôrazňuje, že všetky výrobky uvedené na trh EÚ - vrátane dovážaných - musia
vyhovovať budúcim normám bez klietok a zároveň upozorňuje na potrebu poskytnúť
poľnohospodárom a poľnohospodárkam primerané s muly a nančné programy na podporu pri
prechode na systémy bez klietok.
Silvia Čaňová zo Slobody zvierat: “Občania a občianky Európskej únie čakajú na zákaz klietok roky!
Sme radi, že Európsky parlament zaujal pevný postoj – neuhol, ale hlas 1,4 milióna ľudí, ktorí
podporili inicia vu „Koniec doby klietkovej” vypočul! Teraz je na rade Komisia a očakávame, že po
slovách prídu skutky – ambiciózny harmonogram na ukončenie používania krutých a prežitých klietok
v poľnohospodárstve.“
Mar n Smrek z Humánneho pokroku: "Dnes urobili poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu
dôležitý krok na ceste ku koncu doby klietkovej. Vyslali jasný signál Komisii, že pre klietky v Európskej
únii v 21. storočí už nie je priestor. A obrovskú podporu v hlasovaní vnímame ako jasný mandát pre
Komisu, aby začala konať a premenila koniec klietok v EÚ na realitu.”
Europarlament ďalej vyzval Komisiu, aby „predložila návrhy na zákaz krutého, zbytočného a
násilného výkrmu husí a kačíc pri výrobe foie gras“. Poslanci a poslankyne ež urgujú Komisiu, aby
urýchlila revíziu právnych predpisov EÚ v oblas welfare zvierat do roku 2022 namiesto plánovaného
roku 2023. To by umožnilo zákaz klietok v chove zvierat zaviesť ešte počas mandátu súčasnej Komisie,
ktorá opus úrad v roku 2024.
Eurokomisárka pre zdravie, Stella Kyriakides, ktorá sa zúčastnila diskusie o rezolúcii a vyjadrila EIO
Koniec doby klietkovej podporu, poznamenala, že záväzok Komisie zlepšiť welfare zvierat „ostáva
morálnou, zdravotnou aj ekonomickou nevyhnutnosťou“. Komisia plánuje oznámiť svoju odpoveď na
EIO už 30. júna tohto roku a výsledkom by mal byť návrh nových právnych predpisov. Návrh následne
musia odobriť Európsky parlament a Rada EÚ.
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Ďalšie informácie získate emailom alebo telefonicky:
Silvia Čaňová
koordinátorka kampaní, Sloboda zvierat o.z.
kampane.sz@gmail.com
+421 911 403 247

Mar n Smrek
predseda, Humánny pokrok o.z.
mar n.smrek@humannypokrok.sk
+421 948 315 807

Poznámky pre redakcie:
1. Prvý návrh uznesenia prijal Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu 21. mája
2021, a to 39 hlasmi za (4 pro ). Na dnešnom plenárnom zasadnu v Štrasburgu boli prijaté dva
ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, vrátane požiadavky na zákaz násilného výkrmu.
2. Viac informácií o EIO Koniec Doby klietkovej/ ECI End of Cage Age nájdete na: h ps://
www.endthecageage.eu/ alebo h ps://slobodazvierat.sk/kampane/hospodarske-zvierata/koniecdoby-klietkovej/ alebo h ps://humannypokrok.sk/koniec-doby-klietkovej/
SLOBODA ZVIERAT
Sloboda zvierat, o.z. vznikla v roku 1992 s cieľom pomáhať nechceným a týraným zvieratám
a zlepšovať legisla vu na ochranu zvierat. V roku 2020 prijala SZ Bra slava a jej 23 regionálnych
útulkov 6856 psov a mačiek v núdzi. Ide o zvieratá odchytené z ulíc a ež odobraté z dôvodu zlej
starostlivos a týrania. 4843 zvieratám sme našli nový domov prostredníctvom domácej /zahraničnej
adopcie. Okrem priamej záchrany zvierat sa OZ venuje vzdelávaniu verejnos formou programov pre
MŠ, ZŠ a SŠ a kampaní. V roku 2019 Sloboda zvierat presadila zákon zakazujúci výcvik a verejné
vystupovanie divožijúcich zvierat.

HUMÁNNY POKROK
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Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskos a udržateľnos . Sme hlasom zvierat, bránime ich
slobodu a budujeme udržateľný svet bez krutos . Humánny pokrok vznikol s cieľom priniesť na
Slovensku silný hlas zvierat, ktorý bude klásť dôraz na ľudskosť a udržateľnosť. Združenie je členom
globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej pro klietkovému chovu sliepok, medzinárodnej
organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu a najväčšej zvieracoprávnej
koalície v EÚ – Eurogroup for Animals. V roku 2019 presadilo združenie zákaz kožušinového chovu na
Slovensku.

