WYMAGANIA PRZY PRZYWOZIE PSÓW, KOTÓW I FRETEK
Z KRAJÓW TRZECICH NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ
(z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, Malty, Irlandii i Szwecji)

Z krajów NIE wymienionych w załączniku II do Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1467/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające załącznik II do
Rozporządzenia nr 998/2003.
•

Czytelny tatuaż lub chip,

•

Właściwe świadectwo zdrowia +
dokumentacja dowodowa obejmująca
szczegółowe dane identyfikujące zwierzę,
którego dotyczy zaświadczenie, szczegóły
dotyczące szczepienia i wynik próby
serologicznej,

•

Szczepienie przeciwko wściekliźnie,

•

Wynik badania miareczkowania
przeciwciał przeciwko wściekliźnie

Z krajów wymienionych w części C załącznika II do Rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1467/2006 z dnia 4 października 2006 r. zmieniające załącznik II do
Rozporządzenia nr 998/2003 (z późn. zm.)
AC
AE
AG
AN
AR
AU
AW
BA
BB
BH
BM
BY
CA
CL
FJ
FK
HK
HR
JM
JP
KN

Wyspa Wniebowstąpienia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Argentyna
Australia
Aruba
Bośnia i Hercegowina
Barbados
Bahrajn
Bermudy
Białoruś
Kanada
Chile
Fidżi
Falklandy
Hongkong
Chorwacja
Jamajka
Japonia
Saint Kitts i Nevis

KY
MS
MU
MX
MY
NC
NZ
PF
PM
RU
SG
SH
TT
TW
US
VC
VG
VU
WF
YT
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Kajmany
Montserrat
Mauritius
Meksyk
Malezja
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Polinezja Francuska
Saint Pierre i Miquelon
Federacja Rosyjska
Singapur
Święta Helena
Trynidad i Tobago
Tajwan
Stany Zjednoczone Ameryki
(w tym GU – Guam)
Saint Vincent i Grenadyny
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Vanuatu
Wallis i Futura
Majotta

•

Czytelny tatuaż lub chip,

•

Świadectwo zdrowia + dokumentacja
dowodowa obejmująca szczegółowe dane
identyfikujące zwierzę, którego dotyczy
zaświadczenie, szczegóły dotyczące
szczepienia (i ewentualnie wynik próby
serologicznej),

•
•

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Wynik badania miareczkowania NIE jest wymagany, pod warunkiem, że
zwierzę nie podróżuje tranzytem drogowym lub kolejowym przez państwo trzecie
NIE wymienione w załączniku II do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 590/2006
z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniające załącznik II do Rozporządzenia
nr 998/2003.

Z Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monaco, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i
Państwa Watykańskiego
•

Czytelny tatuaż lub chip,

•

Paszport wydany przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe
władze, zaświadczający, że zostało wykonane ważne szczepienie przeciwko
wściekliźnie lub jeśli właściwe, ponowne szczepienie przeciwko wściekliźnie
zgodnie z zaleceniami laboratorium produkującego, przeprowadzonego na danym
zwierzęciu przy użyciu inaktywowanej szczepionki.

UWAGI:
Ad. Czytelny tatuaż lub chip
W przypadku chipa, jeśli nie spełnia on normy ISO 11784 lub załącznika A do
normy ISO 11785, właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę
domowe w imieniu właściciela musi zapewnić możliwość odczytania transpondera
podczas każdej kontroli.
Po 3 lipca 2011 r. chip będzie jedynym dopuszczonym systemem identyfikacji.

Ad. Świadectwo zdrowia dla domowych psów, kotów i fretek wjeżdżających do
Wspólnoty Europejskiej stosowane dla przemieszczeń:
o charakterze niehandlowym zgodnie z Decyzją Komisji 2004/824/WE z dnia 1
grudnia 2004 r. ustanawiającą wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania
o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty.
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o charakterze handlowym zgodnie z Decyzją Komisji 2004/595/WE z dnia 29 lipca
2004r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa w celu przywozu do Wspólnoty
psów, kotów i fretek w celach handlowych.

Ad. Szczepienie przeciwko wściekliźnie
Szczepienie jest ważne 21 dnia od daty wypełnienia protokołu szczepień, którego
wymaga producent do szczepienia pierwotnego w kraju, w którym szczepienie to
zostało podane.

Jednakże szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne od daty
ponownego szczepienia (dawka przypominająca) jeżeli szczepionka jest podana w
okresie ważności określonym przez producenta poprzedniej szczepionki w kraju, w
którym zostało podane poprzednie szczepienie.

Szczepienie uważa się za szczepienie pierwotne, gdy brak świadectwa
weterynaryjnego o poprzednim szczepieniu.

Ad. Wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie
Próbka musi zostać pobrana przez upoważnionego lekarza weterynarii co najmniej
30 dni po szczepieniu i trzy miesiące przed przemieszczeniem oraz zbadana w
laboratorium zatwierdzonym przez UE - aktualna lista na stronie
http://www.wetgiw.gov.pl/ oraz pod adresem
http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Miano przeciwciał neutralizujących musi być równe lub większe niż 0,5 j.m./ml.

Miareczkowania przeciwciał nie trzeba powtarzać w stosunku do zwierzęcia
domowego, które było ponownie szczepione w odstępach czasu zgodnie z
zaleceniami laboratorium produkującego szczepionkę.

Trzymiesięczny okres nie ma zastosowania do ponownego wprowadzenia
zwierzęcia domowego, którego paszport zaświadcza, że miareczkowanie zostało
wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło terytorium Wspólnoty.
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Inne wskazówki:
1. Polska nie zezwala na przywóz psów, kotów, fretek w wieku poniżej 3 miesiąca
życia.

2. Jeżeli lecimy z psem, kotem lub fretką z kraju, z którego
nie jest wymagane miareczkowanie przeciwciał, ale
nasz samolot ma międzylądowanie w kraju, z którego
wymagane jest miareczkowanie, to jeżeli zwierzę nie
opuści terenu lotniska podczas międzylądowania to nie
trzeba wykonywać miareczkowania.

3. Jeżeli jedziemy z psem, kotem, lub fretką samochodem lub pociągiem z kraju, z
którego nie jest wymagane miareczkowanie, a nasz
środek transportu przejeżdża przez terytorium
kraju z którego wymagane jest miareczkowanie to
musimy posiadać aktualne wyniki miareczkowania.

4. Kontroli przez Służby Celne podlegają zwierzęta towarzyszące w liczbie do 5
sztuk, przemieszczane w celach niehandlowych. Zwierzęta w liczbie powyżej
5 sztuk oraz przemieszczane w celach handlowych bez względu na liczbę
podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Jeżeli zwierzę leci samolotem
bez właściciela zawsze podlega weterynaryjnej kontroli granicznej.

5. Jeżeli wyjeżdżamy z naszym zwierzęciem z Polski do kraju trzeciego, z którego
wymagane jest miareczkowanie lub będziemy przejeżdżać przez terytorium
takiego kraju, musimy wykonać badanie na miareczkowanie przeciwciał przed
wyjazdem z Polski. Wynik tego badania musi znajdować się w paszporcie
zwierzęcia. Nie jest wówczas wymagany 3 miesięczny okres od badania do
wprowadzenia zwierzęcia na teren UE.

6. Jeżeli kontrola ujawni, że dane zwierzę nie spełnia wymogów
dotyczących przywozu, to w konsultacji z urzędowym lekarzem
weterynarii właściwe władze podejmą decyzję:
•

o zawróceniu zwierzęcia do jego kraju pochodzenia,

•

o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas

niezbędny do

spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby fizycznej
odpowiedzialnej za zwierzę
•

w ostateczności, o uśpieniu zwierzęcia, bez rekompensaty finansowej, jeżeli nie
można zrealizować jego zawrócenia albo izolacji poprzez kwarantannę.
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