Przepisy regulujące przemieszczanie zwierząt domowych (psy, koty, fretki)

Przemieszczania o charakterze niehandlowym= każde przemieszczanie, którego celem nie
jest sprzedaż ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) nr 576/2013
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym
zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1560504309264&uri=CELEX:32013R0576

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia
28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla
przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia
wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów
językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych
warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
576/2013:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1560504454000&uri=CELEX:32013R0577

Wszelkie szczegółowe informacje na temat zasad podróżowania ze zwierzętami
domowymi towarzyszącymi podróżnym są dostępne na stronie Głównego Lekarza
Weterynarii w zakładce „Informacje dla podróżnych”
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi

Przemieszczania o charakterze handlowym, komercyjnym
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/429 z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i
uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) –
w zakresie przemieszczeń handlowych ( od dnia 21 kwietnia 2021 r.)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0429&qid=1627547152737

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca
2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429
w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i
wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj
wylęgowych
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2035&qid=1627548339059

Wszelkie szczegółowe informacje na temat zasad handlu i eksportu zwierząt domowych
są dostępne na stronie Głównego Lekarza Weterynarii w zakładce HANDEL IMPORT
EKSPORT
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zasady-handlu---psy-koty-fretki
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Wzory uzgodnionych na poziomie międzypaństwowym świadectw zdrowia dla zwierząt
domowych dostępne są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii w zakładce WYWÓZ Z
POLSKI POZA UE
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zwierzeta

UWAGA
We wszystkich przypadkach, gdy brak jest informacji o wymogach kraju trzeciego, do
którego chcemy się udać ze zwierzęciem lub sprzedać zwierzę domowe, na właścicielu
zwierzęcia spoczywa obowiązek uzyskania od przedstawicielstwa dyplomatycznego danego
kraju wymogów oraz wzoru świadectwa zdrowia, również w języku polskim (lub tłumaczenia
przysięgłego na język polski), z którym zwierzę zostanie wpuszczone na terytorium danego
kraju.
UWAGA! stan prawny po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej i wejściu w
życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 nie pozwala
powiatowym lekarzom weterynarii na wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt
domowych przemieszczanych handlowo do Wielkiej Brytanii.
Komisja Europejska poinformowała, iż psy, koty i fretki wysyłane na terytorium Wielkiej
Brytanii muszą pochodzić z zatwierdzonych hodowli, które są zarejestrowane przez właściwy
organ i nie są objęte żadnym zakazem ze względu na zdrowie zwierząt, w których zwierzęta
są regularnie badane i które spełniają wymogi zapewniające dobrostan utrzymywanych
zwierząt. Wymogi takie znajdują się we wzorze świadectwa zdrowia, które przedstawiła Unii
Europejskiej strona brytyjska.
Mając na względzie, iż w chwili obecnej nie ma polskich regulacji prawnych w tym zakresie,
czyli organy Inspekcji Weterynaryjnej nie rejestrują i nie obejmują nadzorem hodowli psów
ani kotów rasowych powiatowy lekarz weterynarii nie ma możliwości potwierdzenia
warunków weterynaryjnych zawartych w świadectwie zdrowia dla psów i kotów
eksportowanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Nie ma również przepisów określających
zasady rejestracji takich hodowli.
Nadal istnieje możliwość przemieszczania do Wielkiej Brytanii zwierząt towarzyszących
właścicielowi lub osobie upoważnionej przez właściciela. Właściciel (lub osoba
upoważniona przez niego) może na czas podróży powierzyć zwierzę zatwierdzonemu
przewoźnikowi, jednak warunkiem uznania przemieszczenia za niehandlowe jest
przemieszczenie się właściciela (lub osoby upoważnionej przez niego) na tej samej trasie
w czasie do 5 dni przed lub po przemieszczeniu zwierzęcia.
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