Petice podle § 1, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním:

ŘEKNĚTE NE UTRPENÍ MILIONŮ PRASAT V EU
Petice pro: ministra zemědělství a členy Rady EU pro zemědělství a rybolov
Ve většině velkochovů v Evropě, včetně České republiky, jsou prasata chována v holém prostředí na
roštových podlahách bez slámy či jiné podestýlky a trpí rutinním mrzačením (zkracování ocásků,
kastrace, uštipování nebo obrušování zubů) v rozporu s evropskou legislativou na ochranu prasat.
Ačkoliv měly členské státy EU 11 let na zavedení legislativy do praxe, její požadavky se řádně neplní a
ustanovení se běžně porušují. Miliony prasat v Evropské unii stále trpí.
My, níže podepsaní občané, jsme znepokojeni zejména tím, že v mnoha zemích EU:
•
jsou často ignorovány zákazy rutinního zkracování ocásků a uštipování či obrušování zubů;
•
je často ignorován požadavek na poskytování slámy či jiného materiálu k obohacení prostředí,
aby se prasata mohla věnovat své vrozené etologické potřebě zkoumat okolní prostředí;
•
mnoho prasnic je stále chováno v úzkých individuálních kotcích či klecích, přestože v celé EU
platí částečný zákaz* jejich používání.
Požadujeme ukončení této praxe a dodržování platné legislativy chovateli prasat!
My, níže podepsaní, Vás žádáme, pane ministře:
- o provedení okamžitých potřebných kroků a zajištění plnění ustanovení směrnice Rady 2008/120/EC,
kterou se stanoví minimální standardy pro ochranu prasat, Českou republikou;
- o výzvu Vašim kolegům v členských státech EU, aby provedli obdobné urychlené kroky.
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*Zákaz individuálních kotců/klecí pro prasnice v EU omezuje jejich používání na první čtyři týdny březosti.
Chovatelé řídí reprodukční cyklus prasnic tak, aby byly březí 2x za rok.

Petici sestavila a petici předloží Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, IČ 65 401 760, sídlo Michelská 5, 140 00
Praha 4. Organizaci zastupuje: Ing. Jaromíra Horáková, Konstantinova 1470/2, 149 00 Praha 4
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