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Vážený pane poslanče,
ráda bych Vám i Vašim spolupodepsaným poděkovala za Váš dopis ze dne 14. března 2022, který je
adresován i komisařům
, a který se týká přesunů zvířat v zájmovém chovu
doprovázejících uprchlíky z Ukrajiny.
Ráda bych Vás informovala, že již od prvního dne ruské vojenské agrese proti Ukrajině jsme požádali
příslušné úřady všech členských států EU, aby projevily pružnost a pragmatičnost vůči právním
předpisům vztahujícím se na neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu za účelem usnadnit vstup
těchto zvířat cestujících se svými majiteli z Ukrajiny.
Podle našich právních předpisů o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu mohou členské
státy ve výjimečných situacích a na základě zvláštních opatření povolit neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu nesplňujících podmínky legálního vstupu na své území.
Příslušné veterinární úřady na naši žádost odpověděly v převážné většině kladně a začaly tato zvláštní
opatření uplatňovat; tato opatření i na základě Vašeho návrhu zahrnují veškerou nezbytnou veterinární
pomoc včetně bezplatného označování, krmení, napájení a v případě potřeby i izolace těchto zvířat ve
vhodných podmínkách. Pro ilustraci tohoto dosavadního úsilí uvádíme, že např. polské úřady, které
denně přijímají více než 500 zvířat v zájmovém chovu cestujících se svými majiteli-uprchlíky, vyčlenily
pro péči o tato zvířata v různých místech vstupu na své území tým sestávající z více než 60 veterinárních
lékařů. Podobná opatření přijaly i další dotčené členské státy.
Navíc úřady členských států zavedly koordinační mechanismus, který má usnadnit vstup zvířat
v zájmovém chovu, která cestují se svými majiteli-uprchlíky, v případě, že země vstupu není zemí jejich
konečného určení.
Velmi oceňuji ochotu nevládních organizací, které se věnují dobrým životním podmínkám zvířat,
pomáhat zvířatům. Ráda bych Vás však zároveň upozornila na skutečnost, že vzhledem k endemickému
výskytu vztekliny na celém území Ukrajiny a k velkému počtu případů vztekliny zjištěných na Ukrajině
každý rok, a to jak u volně žijících, tak i u domácích zvířat, zůstává usnadnění vstupu toulavých a
opuštěných zvířat, jakož i zvířat z útulků, v nichž většinu zvířat tvoří právě odchycená toulavá zvířata,
velmi riskantní. Riskantní nejen proto, že záchranné operace jsou v době probíhajících bojů
nebezpečné, ale i proto, že u těchto zvířat nejsou k dispozici informace o jejich minulém očkování proti
vzteklině, což u zvířat v zájmovém chovu bývá normou.
V tomto ohledu je důležité připomenout si, že vzteklina je smrtelné onemocnění zvířat i lidí a že
nebezpečí přenosu vztekliny prostřednictvím přesunů psů a koček v EU je zejména spojeno s přesuny
zvířat v inkubačním stádiu tohoto onemocnění, což může bez ohledu na následné očkování proti
vzteklině ohrozit zdraví zachránců i možných nových majitelů/osvojitelů.

Proto spoléhám na to, že podpoříte nevládní organizace, které se věnují dobrým životním podmínkám
zvířat a se kterými jste v kontaktu, v tom, aby daly přednost přímé pomoci přímo na místě namísto
záchrany a pokusů o přepravu těchto zvířat do EU.
Ještě jednou chci Vás i Vaše spolupodepisující ujistit o významu, který Evropská komise tomuto tématu
přikládá, jakož i o podpoře ukrajinského lidu v těchto těžkých časech.
S pozdravem,
Ursula von der Leyen

