Z powodu różnych, nieprzewidywalnych sytuacji w różnych krajach, np. związanych
z zagrożeniem epidemiologicznym, z nagłym wystąpieniem choroby zakaźnej itp, zasady
przewozu zwierząt mogą zostać zmienione, przywóz zwierząt może zostać ograniczony
lub całkowicie wstrzymany. Przed wyjazdem zachęcamy do sprawdzenia wszelkich
informacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii:

www.wetgiw.gov.pl

WARUNKI OGÓLNEGO PRZEMIESZCZANIA
PSÓW W CELACH NIEHANDLOWYCH

Warunek 1: trwałe oznakowanie psa
Jedyna dopuszczalna formą znakowania psów to wszczepienie mikroczipu zgodnego z normą
ISO 11784, który wykorzystuje technologię HDX lub FDX-B, mikroczip musi być możliwy
do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

Warunek 2: ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie
Szczepienie przeciw wściekliźnie wykonuje uprawniony lekarz weterynarii, szczepionką
posiadającą pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 5 dyrektywy 2001/82/WE
lub art. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Szczepienie może być wykonane u zwierzęcia
nie młodszego, niż 12 tygodni i dopiero po założeniu i odczytaniu mikroczipu. Najpierw
zwierzę musi być oznakowane a następnie zaszczepione. Szczepienie zwierzęcia bez
mikroczipu jest szczepieniem nieważnym i nie można go przepisać do paszportu tylko należy
psa zaszczepić jeszcze raz. Szczepienie pierwotne nabiera ważności po 21 dniach od daty
wypełnienia protokołu szczepień, którego wymaga producent do szczepienia pierwotnego w
kraju, w którym szczepienie zostało podane. Ponowne szczepienie jest ważne, jeśli zostało
podane w terminie wskazanym w sekcji V paszportu zwierzęcia lub w odpowiedniej sekcji
świadectwa zdrowia zwierzęcia i wówczas okres karencji 21 dni nie jest wymagany).
Spóźnienie się z doszczepieniem po roku czasu nawet o 1 dzień skutkuje, że szczepienie
będzie ważne dopiero po 21 dniach.

Warunek 3: wyrobiony paszport dla zwierzęcia towarzyszącego
Pies musi posiadać wyrobiony paszport, w którym zostaną umieszczone wszystkie niezbędne
informacje. Od 29 grudnia 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 określające wzór nowego paszportu, jednak
wszystkie paszporty wydane z datą do 28 grudnia 2014 roku zachowują swoją ważność.

Warunek dodatkowy:
w przypadku podróży na terytorium:

U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus
multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie
czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania
obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u
odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać
przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny
przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich.

Większa ilość zwierząt podróżuje w celach niehandlowych:

W przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk w celach niehandlowych
po terytorium UE (np. na wystawy psów, szkolenia, konkursy i inne imprezy związane z tymi
wydarzeniami) - dodatkowo właściciel powinien posiadać pisemny dowód na to, że będzie
uczestniczył w takim wydarzeniu ze wszystkimi psami, zaś same zwierzęta nie mogą być
młodsze, niż 6 miesięcy i oprócz paszportów zwierzęta muszą być na 24h przed wyjazdem
zbadane przez uprawnionego lekarza weterynarii, który poświadczy zdrowie zwierząt i
udokumentuje badanie kliniczne w sekcji IX paszportu, a na tej podstawie Urzędowy Lekarz
Weterynarii wystawi świadectwa zdrowia zwierząt dla każdego psa z osobna. Świadectwo

zdrowia zostało określone w załączniku E Dyrektywy 92/65/EWG (ostatnio zmienionym
Decyzją Komisji 2010/684/UE). W przypadku przemieszczania psów w liczbie większej niż 5
sztuk, w celach niekomercyjnych, okres ważności świadectwa zdrowia wynosi 4 miesiące od
daty jego wystawienia lub do momentu upływu daty ważności szczepienia przeciwko
wściekliźnie wskazanej w sekcji IV paszportu - w zależności, która data jest wcześniejsza.
W przypadku gdy maksymalna liczba psów zostaje przekroczona, a ww. warunki do
przemieszczania zwierząt w celach niehandlowych nie są spełnione, to psy muszą spełniać
określone w dyrektywie 92/65/EWG wymogi dotyczące zdrowia zwierząt dla danego
gatunku, a państwo członkowskie, do którego takie psy są wwożone musi zapewnić stosowną
kontrolę weterynaryjną przewidzianą odpowiednio w dyrektywach 90/425/EWG lub
91/496/EWG.

posiada wszelkie uprawnienia do:







zakładania wymaganych mikroczipów zgodnych z obowiązującymi normami
wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek
dokonywania zmian, adnotacji i wszelkich wpisów w paszportach
szczepienia przeciw wściekliźnie
przeprowadzania badań klinicznych przed wyjazdem
odrobaczania zwierząt preparatami wymaganymi przez niektóre kraje

U NAS ZAŁATWISZ WSZYSTKO OD A DO Z

