Tlačová správa, 8. jún 2022, Bratislava

LETO SO SEBOU PRINÁŠA ÚTRAPY PRE ZVIERATÁ
Trpia najmä tie, ktoré absolvujú dlhé vzdialenosti vo vozidlách, či
plavidlách.
Niekoľkodňové transporty v kamiónoch a na lodiach, fungujú naplno aj počas horúčav. Pre milióny
hospodárskych zvierat znamenajú vyčerpanie zo stresu a nedostatku vody aj vážne zranenia, pre
ktoré sa cieľa nemusia dožiť. Cestujú staré, choré, gravidné zvieratá aj novorodené mláďatá. Väčšinu
z nich čaká po vykládke z kamióna hrubé zaobchádzanie a nakoniec smrť. V prípade, ak sa dostanú
mimo EÚ, nie sú miestne bitúnky povinné dodržiavať ani minimálne štandardy pri usmrcovaní.
Sloboda zvierat v týchto dňoch vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby na
najbližšom stretnutí Rady AGRIFISH (Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo), zaujal voči diaľkovým
transportom zvierat ráznejší postoj. Do aktuálnej európskej legislatívy, žiada Sloboda zvierat spolu
s desiatkami ďalších organizácií na ochranu zvierat, obmedzenie diaľkových transportov jatočných
zvierat, na dobu maximálne 8 hodín. Pre staré-neproduktívne jedince, hydinu a králiky, určené na
porážku, majú ambíciu skrátiť čas prevozu na maximálne 4 hodiny. Okrem stanovenia časového
limitu, žiadajú nadobro skoncovať s vývozom gravidných samíc či neodstavených mláďat za hranice
EÚ, kde so zvieratami zaobchádzajú zvlášť hrubo.
Nariadenie o ochrane zvierat počas prepravy, považujú sa ľahkovážne a neúčelné. Porušovanie
legislatívy EÚ, súvisiacej s transportami aj usmrcovaním zvierat, bolo dokumentované už mnohokrát,
čo potvrdzuje aj záverečná správa Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas transportov,
ktorá bola prijatá do plenárneho zasadnutia v januári tohto roku. Aktuálne sa nachádza v revízii
a svoju definitívnu podobu by mala nadobudnúť v roku 2023.
Viac TU.
Leto prináša so sebou vysoké horúčavy. O to náročnejšie je pre zvieratá cestu na dlhú vzdialenosť
vôbec prežiť, na čo poukazujú organizácie videom “HELL TOUR“, od organizácie Animal Welfare
Foundation, ktoré v týchto dňoch spoločne zverejňujú na sociálnych sieťach.
Za nevyhnutné považujú špecifikovať priestorové nároky pre jednotlivé druhy zvierat, vonkajšiu
teplotu a teplotu v dopravných prostriedkoch, dobu napájania a kŕmenia. V neposlednom rade sa
dožadujú dôsledných kontrol.
14. júna 2022, pri príležitosti Medzinárodného dňa proti živým transportom zapoja verejnosť, aby
sa opäť stala hlasom miliónov hospodárskych zvierat a podporila tak dlhoročné úsilie za ich lepšie
životné podmienky. Ministra bude môcť verejnosť vyzvať k ambicióznejšiemu prístupu
prostredníctvom zasielania e-mailov a fotopetície na sociálnych sieťach s hashtagom
#ZastavmeŽivéTransporty #StopLiveTransports #StopLiveExports.
Koniec tlačovej správy.
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