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Pre horúčavy zastavujú viaceré štáty EÚ dlhé transporty
zvierat

Foto: dehydratované teliatko počas prepravy

Pre extrémne horúčavy, ktoré ohrozujú zdravie a pohodu zvierat prepravovaných na dlhé
vzdialenosti obmedzili transporty živých zvierat Maďarsko, Česká republika, Nemecko i
Rakúsko.
Maďarské ministerstvo pôdohospodárstva rozhodlo pozastaviť certifikáciu
vlastných exportov živých prežúvavcov do Turecka aj tranzity cez územia Maďarska
minimálne na najbližšie tri dni pre všetky zásielky živých zvierat vo vozidlách bez
klimatizácie a
to tak, že ak teplota vo vozidle dosiahne 30 (+ 5) °C, vozidlo je
presmerované na najbližšie odpočívadlo pre zvieratá a nesmie pokračovať v ceste. Štátna

veterinárna správa ČR zasa obmedzila dlhé transporty z Česka a povoľuje len cesty do 600
km.
Sloboda zvierat dnes vyzvala listom ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, aby
Slovensko čo najskôr prijalo opatrenia a zabránilo tak enormnému utrpeniu zvierat, ktoré
podstupujú počas niekoľko dní až týždňov trvajúcich transportov. Ide o 1 miliardu kurčiat a
viac ako 37 miliónov prasiat, kráv, oviec, kôz a koní prevážaných v rámci Únie a do tretích
krajín, najmä do Turecka, na Stredný východ a Severnej Afriky. Cesty po súši a mori trvajú
často niekoľko dní až dva týždne a pre zvieratá znamenajú veľké utrpenie. Najväčšími
problémami počas ciest sú smäd, vyčerpanosť, prehriatie a následné kolapsy a úhyny
zvierat.
Dlhé transporty hospodárskych zvierat v rámci EÚ a do tretích krajín sú dlhodobo neriešený
problém Únie. Posledných niekoľko rokov varovala Európska komisia členské štáty pred
rizikami prepravy zvierat vo vysokých teplotách a odporúčala počas leta exporty zastaviť.
Komisia sa odvoláva na Nariadenie Rady o ochrane zvierat počas prepravy. Dokumentácia
stavu na hlavných hraničných priechodoch medzi EÚ a tretími krajinami (bulharsko-turecká
hranica) však žiaľ ukazuje, že nakládky, dlhé transporty zvierat a dlhé prestoje na
hraničných priechodoch pokračujú bez ohľadu na horúce počasie.
Pre dlhé trvanie a nedostatočné vybavenie na vykládky a odpočinok zvierat, sa dlhé
transporty za hranice EÚ ukazujú ako problematické pre zdravie a welfare zvierat i v
bežných podmienkach. Počas horúčav sa však situácia drasticky zhoršuje. Ako uvádza GR
Komisie Pre zdravie a bezpečnosť potravín: “Pre nedostatočnosť ventilačných systémov vo
vozidlách určených na prepravu zvierat, účinne znižovať teplotu vo vozidle … je pre
prepravcov veľmi náročné zabezpečiť pre zvieratá vo vnútri pozidla teplotu pod 35°C, ak
vonkajšia teplota prekračuje 30°C.”
Export zvierat z Únie do tretích krajín predstavuje až 60% celkového európskeho exportu
živých zvierat a objem exportu medziročne narastá, napriek tomu, že dokumenty ukazujú
utrpenie zvierat a porušovanie EÚ legislatívy na ochranu zvierat nie len počas ciest ale i v
cieľových krajinách, kde so zvieratami zaobchádzajú a usmrcujú ich v rozpore s
Legislatívou EÚ o ochrane zvierat počas usmrcovania a OIE štandardmi (dokumenty o
utrpení zvierat počas prepravy do Turecka, Libanonu, Jordánska, Izraela, Palestíny a
Egypta a barbarskom rutinnom usmrcovaní v cieľových krajinách). Slovensko vyváža najmä
hovädzí dobytok do Turecka.
Aj Federácia európskych veterinárov (FVE) vo svojom oficiálnom stanovisku vyzýva
nahradiť prepravu živých zvierat prepravou mäsa a jatočných a zárodočných produktov a
hovorí tiež, že: „Zvieratá by mali byť chované čo najbližšie k miestu narodenia
a usmrcované čo najbližšie k miestu chovu.“
Silvia Čaňová zo Slobody zvierat: “Vítame kroky Maďarska a ďalších členských krajín a sme
presvedčení, že pozastavenie živých transportov počas leta je jediný spôsob ako účinne
chrániť zdravie a pohodu zvierat v plnom súlade s Nariadením Rady (ES) 1/2005 o ochrane
zvierat počas prepravy ako aj s rozhodnutím Európskeho súdu (prípad CoJ: C-424/13), že
zvieratá majú nárok na ochranu počas celej cesty, teda aj za hranicami EÚ, až do cieľovej
destinácie.”
FVE zároveň zdôrazňuje, že preprava živých zvierat by nemala byť započatá, ak sa
očakáva, že v ktorejkoľvek etape cesty dosiahne teplota 30 °C.
Predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová dodáva: “Aj výsledky Eurobarometra
ukazujú, že občanom Únie na pohode zvierat veľmi záleží, až 94% z nás je presvedčených,
že ochrana zdravia a welfare zvierat sú dôležité. Ide o silný hlas občanov, ktorý by mal byť
našimi zástupcami vypočutý!”
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