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Rádi bychom upozornili na to, že tato legislativa bohužel neposkytuje stejnou ochranu
25 milionům tzv. kožešinových zvířat v Evropské unii, jakou zaručuje ostatním zvířatům, na něž se
Nařízení vztahuje. Vzhledem k tomu, že podporuje jedny z nejhorších metod zabíjení
tzv. kožešinových zvířat, domníváme se, že Nařízení je nelogické a nesprávné. Až doposud se
výsledky jednání Rady jeví jako velmi znepokojivé.
Současný návrh Nařízení i nadále povoluje používání „nehumánních“ metod zabíjení
tzv. kožešinových zvířat. Některé z nich byly dokonce kritizovány ve Zprávě Vědeckého výboru pro
otázky zdraví a welfare zvířat „Welfare zvířat chovaných pro produkci kožešin“ z roku 2001.
Text také absolutně ignoruje pozměňovací návrh, jemuž vyjádřil plnou podporu Evropský
parlament a v němž se doporučuje, aby všechny osoby, zapojené do zabíjení a manipulace
s tzv. kožešinovými zvířaty, musely mít stejný výcvik i osvědčení o způsobilosti vydané zodpovědnými
orgány, jako je tomu například na jatkách.
Aby byly zajištěny aspoň minimální standardy ochrany tzv. kožešinových zvířat v čase
usmrcování, žádáme Vás v zastoupení mezinárodní organizace na ochranu zvířat Humane Society
International (HSI) a české Svobody zvířat, o přijetí následujících třech aspektů návrhu:

Článek 7, paragraf 2: Osvědčení o způsobilosti pro zaměstnance, kteří usmrcují zvířata
Současný návrh vyžaduje osvědčení pouze pro osoby, které nad usmrcováním tzv. kožešinových
zvířat dohlížejí. Naproti tomu je však osvědčení požadováno pro veškerý personál, který má co
dočinění s usmrcováním hospodářských zvířat na jatkách. S ohledem na rozsah a technickou povahu
procesu usmrcování tzv. kožešinových zvířat, je nemožné, aby osoba, která na usmrcování dohlíží,
zajistila, že je se všemi zvířaty zacházeno při usmrcování „humánně“. Ze stejných důvodů nemůže
zaručit ani bezpečnost osob provádějících usmrcování.
Příloha I, Tabulka 2 a Kapitola II, body 4.2 a 4.3: Usmrcování elektrickým proudem
Jako jedna z povolených metod usmrcování tzv. kožešinových zvířat uvedených v Nařízení je
usmrcení elektrickým proudem provedené od hlavy k zádům. Usmrcení elektrickým proudem
nicméně vyžaduje značnou kontrolu a použití elektrod, které jsou vsunuty do ústního a řitního
otvoru zvířete. Pokud dojde k zástavě srdce před tím, než zvíře upadne do bezvědomí, může být
vystaveno velké bolesti a stresu. Vybavení pro usmrcování elektrickým proudem také představuje
riziko pro osobu, která usmrcování provádí.

Na tomto místě je také nezbytné zmínit, že například ve státě New York platí od nedávna zákaz
usmrcování lišek elektrickým proudem. Tato metoda byla zakázána také ve Velké Británii (před tím,
než zde byl přijat celkový zákaz chovu lišek). Dne 29. května 2009 schválil celkový zákaz chovu lišek
také dánský Parlament, který tak následoval příkladu již zmíněné Velké Británie, ale také například
Švédska či Holandska.
Příloha I, Tabulka 3 a Kapitola II, body 6, 7 a 8: Využití plynů při usmrcování tzv. kožešinových
zvířat
Pro oxid uhličitý je typické, že v praktické rovině je velmi obtížné dosáhnout spolehlivě vysoké
koncentrace v komoře, kde má být zvíře usmrceno. Proto není možné považovat použití tohoto
plynu jako přijatelnou metodu skupinového usmrcování norků, lišek a dalších tzv. kožešinových
zvířat. Také vědci ve výše zmíněné Zprávě Vědeckého výboru pro otázky zdraví a welfare zvířat
doporučili, aby se oxid uhličitý k usmrcování norků nepoužíval.
Je nezbytné si také uvědomit, že norci, kteří jsou usmrcováni primárně plyny, jsou z části vodní
živočichové, a tudíž jsou fyziologicky velmi dobře vyvinutí k dlouhodobému zadržení dechu. Jsou
schopni detekovat nedostatek kyslíku v krvi a mají sklon k hypoxii, což znamená, že při plynování
mohou velmi trpět.
Existují také vážné obavy týkající se používání oxidu uhelnatého za účelem usmrcování
tzv. kožešinových zvířat, obzvláště je-li používán v kombinaci s jinými plyny. Nařízení, tak jak jej
navrhuje Rada, explicitně nadále povoluje používání plynu vyvíjeného motorem (výfukových
zplodin), což považujeme za naprosto nepřípustné. Jak uvádí také výše zmíněná Zpráva Vědeckého
výboru pro otázky zdraví a welfare zvířat, i filtrované výfukové plyny způsobují úpadek do
bezvědomí, kterému ale předchází excitace a křečový záchvat, pomaleji než čistý oxid uhelnatý.
Žádáme Vás proto o zvážení těchto připomínek při další diskusi Nařízení. Žádáme Vás, aby se také
tzv. kožešinovým zvířatům v Evropské unii dostalo přiměřené ochrany v čase jejich usmrcování.
S jakýmikoli dotazy se na mě prosím neváhejte obrátit,
Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

