Wymagania dotyczące zwierząt towarzyszących (psy, koty, fretki)
przemieszczanych w celach niehandlowych w ilości 5 sztuk,
przywożonych z Ukrainy (UA) do Polski (PL) - dotyczy również
zwierząt

towarzyszących

powracających

na

terytorium

Polski

po czasowym pobycie na terytorium Ukrainy.
Zwierzęta towarzyszące podróżnemu (psy, koty i fretki) powinny
posiadać:
•

Chip/transponder lub czytelny tatuaż identyfikujący zwierzę.

•

Szczepienie przeciw wściekliźnie.

•

Świadectwo zdrowia oraz dokumentacja zawierająca szczegółowe
dane

identyfikujące

zwierzę,

którego

dotyczy

zaświadczenie,

szczegóły dotyczące szczepienia i wynik próby serologicznej.
•

Wynik

badania

miareczkowania

przeciwciał

przeciwko

wściekliźnie.
Próbka musi zostać pobrana przez upoważnionego lekarza weterynarii co
najmniej 30 dni po szczepieniu zwierzęcia przeciw wściekliźnie i nie
wcześniej, niż 90 dni przed przemieszczeniem zwierzęcia na terytorium
Unii Europejskiej.
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.
Próbka musi zostać zbadana w laboratorium zatwierdzonym przez Komisję
Europejską. Aktualna lista zatwierdzonych laboratoriów na stronie:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
Miano przeciwciał neutralizujących musi być równe lub większe niż
0,5 UI/ml.

Miareczkowania przeciwciał nie trzeba powtarzać w stosunku do zwierzęcia
domowego, które było ponownie szczepione w odstępach czasu zgodnych
z zaleceniami producenta szczepionki.

UWAGA!
Polska nie zezwala na przywóz psów, kotów i fretek w wieku poniżej
trzeciego miesiąca życia.
Jeśli wyjeżdżamy z psem, kotem lub fretką z Polski do kraju
trzeciego, z którego wymagane jest miareczkowanie przeciwciał
przeciwko

wściekliźnie,

terytorium

takiego

lub
kraju,

będziemy
musimy

przejeżdżać
wykonać

przez
badanie

miareczkowania przeciwciał przed wyjazdem z Polski.
Wynik badania musi być wpisany w paszporcie zwierzęcia. W powyższej
sytuacji nie jest wymagany trzymiesięczny okres od wykonania badania do
wprowadzenia zwierzęcia na terytorium Unii Europejskiej.
Zwierzęta

towarzyszące

w

całkowitej

liczbie

do

pięciu

sztuk,

przemieszczane w celach niehandlowych podlegają kontroli granicznej
przez Służby Celne.
Zwierzęta towarzyszące:
•

przemieszczane w celach niehandlowych, w całkowitej liczbie
powyżej pięciu sztuk,

•

przemieszczane w celach handlowych, niezależnie od liczby,

•

podróżujące samodzielnie samolotem, bez właściciela

podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej.
Jeśli

kontrola

dotyczących
weterynarii,

ujawni,

że

przywozu,
zgodnie

z

dane
to

art.

zwierzę

nie

spełnia

w

konsultacji

z

urzędowym

14

rozporządzenia

(WE)

nr

wymogów
lekarzem
998/2003

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., właściwe władze
podejmują decyzję:
•

o zawróceniu zwierzęcia do jego kraju pochodzenia, lub:

•

o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny
do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby
fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę, lub:

•

w

ostateczności

o

uśpieniu

zwierzęcia,

bez

rekompensaty

finansowej, jeśli nie można zrealizować jego zawrócenia albo izolacji
poprzez kwarantannę.

