
 
          Navrhovaný předpis EU nesplní očekávání  
a neukončí bídné živobytí průmyslově chovaných kuřat  
  

Tisková zpráva 17. 3. 2006 
 

Mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat – Compassion in World  
Farming/ CIWF varuje, že 6 miliard intenzivně chovaných kuřat – brojlerů v Evropě, spolu 
s nosnicemi jde o nejutrápenější bytosti moderního zemědělství, bude nadále trpět pokud 
nebude navrhovaná EU směrnice významně posílena.  
 
CIWF z tohoto důvodu zahájí kampaň „Chickens OUT!“/“Kuřata VEN!“, společně s dalšími 
organizacemi v Evropě. V rámci kampaně bude žádat veřejnost, aby jednala se svými 
evropskými poslanci pro zlepšení navrhovaného předpisu. Kampaň bude zahájena 20. 3. 
ve 12.45 h před budovou Rady ministrů v Bruselu (Rue de la Loi 175).  
 
Cílem navrhované směrnice je poskytnutí první legální ochrany brojlerům v rámci EU a to 
nastolením minimálních standardů. Zatímco je cílům směrnice aplaudováno, sám návrh 
nesplňuje v několika bodech očekávání ve zlepšení podmínek pro život brojlerů. A co 
horšího, může celou snahu poškodit tím, že utrpení brojlerů zbagatelizuje.  
 
Naprostá většina brojlerů – masných kuřat – žije svůj smutný život v bezokenních 
bezútěšných halách, zoufale přeplněných, mnohdy obsahujících desítky tisíc brojlerů.  
Navržená směrnice by hustotu poprvé omezila na 38kg/m² (tj. asi 17 ks/m²). CIWF žádá, aby 
návrh byl změněn na 25kg/m² (tj. asi 12 ks/m²), což je vědecky stanovená mez, do které lze 
welfare ptáků ještě zajistit.  
 
Alarmující také je, že návrh neupravuje v žádném bodě omezení použití ultra rychle 
rostoucích typů a plemen brojlerů. Tito ptáci jsou vyšlechtěni tak, aby dosáhli porážkové váhy 
již v 6 týdnech stáří, což je 2x tak rychleji než před 30 lety. Výsledkem je, že značně trpí 
absurdními a bolestivými potížemi končetin a mnoho jich hyne následkem srdečního selhání.  
 
CIWF zahajuje kampaň  „Chickens OUT!“ společně s Evropskou koalicí pro hospodářská 
zvířata (ECFA), ve které je 31 evropských organizací na ochranu hospodářských zvířat. Cílem 
kampaně je přesvědčit evropské ministry zemědělství, aby zdokonalili směrnici.  
 
20. března bude předáno 324 281 podpisů občanů EU ministrům zemědělství Rakouska a 
Německa a zástupci ministra britského. Přítomen bude také maskot kampaně brojler Charlie.  
 
EU ministři zemědělství budou mít výbornou příležitost, aby poskytli brojlerům takovou 
ochranu, která se jim tak dlouho nedostává. (Dá se říci od konce 2. světové války, kdy začal 
ve vyspělých zemích rozvoj průmyslového způsobu zemědělství.)  
Nedávný průzkum samotné komise EU o postoji EU veřejnosti k ochraně hospodářských 
zvířat zjistil, že 78 % Evropanů je toho názoru, že welfare brojlerů je špatný a 87 %  se 
domnívá, že je potřeba dělat více pro zlepšení podmínek, ve kterých žijí.  
 
------------------------------------------------ 
 
Pro další informace kontaktujte:  
Marie-Claire Davies on +44 (0)1730 237 362 or (0)77345 48458  
Barbara Dias Pais on +33 388 601 275 or +33 624 254 508  



Laurence Stephenson on +44 (0)1730 264 208 ext. 236 or +44 (0)7771 926 005  
 
 
Chickens OUT! (Kuřata VEN) je kampaň CIWF jejímž cílem je posílit návrh směrnice EU o 
chovu brojlerů tak, aby zahrnoval vysoké standardy pro welfare kuřat na maso.  
Poprvé budou  mít masná kuřata ochranu prostřednictvím EU předpisu. CIWF lobuje za jejich 
lepší ochranu a to zajištěním většího prostoru a pomalejšího růstu, aby se snížila vysoká 
úroveň bolestivých zranění končetin a srdeční selhání. 
  
http://www.ciwf.org  
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