Tłumaczenie robocze

Ustawa federalna numer (6) z roku 1979
dotycząca kwarantanny weterynaryjnej

Ja, niŜej podpisany, Zayed Bin Sultan Al Nahyan prezydent Zjednoczonych Emiratów
Arabskich,
na mocy postanowień tymczasowej ustawy zasadniczej,
oraz ustawy federalnej numer (1) z roku 1972 w sprawie funkcji Ministerstw i uprawnień
Ministrów oraz ustaw wprowadzających zmiany do tej ustawy,
oraz w związku z przedstawieniem jej Ministrowi Rolnictwa i Rybołówstwa,
zatwierdzeniem przez Gabinet, Krajową Radę Federalną i NajwyŜszą Radę Federacji,

Niniejszym publikuję poniŜszą ustawę:

Artykuł (1)
PoniŜsze określenia otrzymują znaczenie im przypisane w niniejszej ustawie, o ile
kontekst nie wymaga innego znaczenia:
Kraj: Oznacza Zjednoczone Emiraty Arabskie
Minister: Oznacza Ministra Rolnictwa i Rybołówstwa.
Władze właściwe: Oznacza właściwy Departament kwarantanny weterynaryjnej.

Kwarantanna: Oznacza teren lub budynek (zareba), w którym importowane zwierzęta lub
ich produkty są izolowane ze względu na obserwację weterynaryjną, aby zapobiec
bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi z innymi zwierzętami po przywozie do
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kraju i w którym dokonuje się badań medycznych w celu udowodnienia braku
jakichkolwiek chorób zakaźnych lub epidemicznych.
Zwierzę: Oznacza zwierzęta, w tym ptaki i drób, importowane na potrzeby uboju,
spoŜycia przez ludzi i hodowli lub do wypreparowania.
Próbka: Oznacza wszelkie próbki pobrane od zwierząt w celu wykonania badań
laboratoryjnych takich jak badanie pod katem obecności pasoŜytów, badanie kału oraz
inne badania wykorzystywane do diagnozy lub w innych celach.

śywe produkty zwierzęce: Oznacza moŜliwe do zapłodnienia jaja przeznaczone do
hodowli, rybie jaja i surowicę do sztucznego zapłodnienia.
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego: Oznacza wszystkie części zwierzęcia
przeznaczone do spoŜycia, drób, jaja spoŜywcze, ryby, mleko i produkty mleczne,
produkty zwierzęce przeznaczone do spoŜycia przez ludzi lub zwierzęta,
mięso zwierzęcia lub zwierzęcia domowego, podroby wykorzystywane w przetwórstwie i
wszelkie części zwierząt wykorzystywane w produkcji, takie jak skóra, futro, wełna,
kopyta, rogi, kości lub tłuszcz.
Ośrodek: Oznacza obszar objęty nadzorem lekarza weterynarii.
Nadzorujący lekarz weterynarii: Oznacza lekarza weterynarii mianowanego przez
Departament kwarantanny weterynaryjnej.
Choroba: Oznacza kaŜdą chorobę epidemiczną lub zakaźną wymienioną w załączniku do
niniejszej ustawy.

Przesyłka: Oznacza wszystkie zwierzęta, ich mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
oraz inne produkty i podroby wwoŜone do kraju lub wywoŜone na mocy postanowień
niniejszej ustawy.
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Artykuł (2)
Wszystkie wwoŜone Ŝywe zwierzęta, ich mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz
inne produkty i podroby są objęte zakazem wwozu do kraju do czasu stwierdzenia, Ŝe nie
są one skaŜone chorobami zakaźnymi w tym o charakterze epidemicznym

Artykuł (3)

Władze właściwe mogą wydać zakaz wwozu zwierząt, ich mięsa, produktów
pochodzenia zwierzęcego z krajów objętych chorobą, o ile nie zostanie dostarczone
oficjalne zawiadomienie potwierdzające, Ŝe zwierzęta te są wolne od wszelkich chorób
epidemicznych lub zakaźnych.

Artykuł (4)

Wwóz importowanych zwierząt drogą lądową, morską lub powietrzną jest moŜliwy
wyłącznie przez zatwierdzone punkty wwozu z dostępnymi ośrodkami weterynaryjnymi.

Stosowne władze mogą zezwolić na wwóz importowanych zwierząt do kraju przez inne
miejsca, inne niŜ zatwierdzone punkty wwozu, pod warunkiem, Ŝe zwierzęta te będą
przetrzymywane w ośrodkach kwarantanny weterynaryjnej przez okres ustalony przez
przedmiotowe władze.

Nie jest dopuszczalny wwóz zwierząt do celów wypasu, uboju lub hodowli przed
dokonaniem badań przez odpowiedzialnego lekarza weterynarii ośrodka, w celu
określenia odpowiednich działań, które naleŜy podjąć.

Artykuł (5)
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Wszystkie przesyłki zwierząt, produktów zwierzęcych i podrobów powinny posiadać
następujące dokumenty:

1. Weterynaryjne świadectwo zdrowia wydane przez kraj wywozu, w tym
oznaczenia przesyłki, pochodzenie, potwierdzenie przeprowadzenia badania
bezpośrednio przed wysyłką i uznania za wolne od chorób epidemicznych
i zakaźnych oraz odpowiednie zaświadczenie Ambasady Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, jeśli jest ono dostępne.

2. Kapitan samolotu, statku lub przewoźnika powinien przygotować raport w sprawie
przypadków uszkodzenia importowanych zwierząt oraz stwierdzające, Ŝe nie
miały one kontaktu ze zwierzętami dotkniętymi chorobami zakaźnymi lub
epidemicznymi lub zostały przewiezione przez obszary, na których występuje
choroba.
3. Zwierzęta rzeźne powinny być przewoŜone z certyfikatem wydanym przez
ambasadę Zjednoczonych Emiratów Arabskich w kraju wywozu, jeśli jest on
dostępny, potwierdzającym ich ubój zgodnie z przepisami prawa islamskiego.
Dokumenty będą dostarczane do osoby odpowiedzialnej za kwarantannę weterynaryjną
po otrzymaniu przesyłki i przed wyładunkiem.

Artykuł (6)

WwoŜone zwierzęta rzeźne będą poddawane kwarantannie przez okres trzydziestu dni od
dnia ich zatrzymania w stacji kwarantanny. Ministrowi będzie przysługiwało prawo do
wydłuŜenia okresu kwarantanny, a właściciel zwierząt zapewnił zwierzętom odpowiednie
ilości paszy i wody w okresie kwarantanny, w przeciwnym razie Ministerstwo moŜe
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zorganizować poŜywienie na koszt właściciela. Lokalne zwierzęta są poddawane ubojowi
w ubojniach w kraju.

Artykuł (7)
śywe ptaki i zwierzęta wwoŜone z obszarów nieobjętych chorobą, posiadające oficjalne i
zatwierdzone certyfikaty potwierdzające, Ŝe są one wolne od chorób zakaźnych i
epidemicznych będą poddane jedynie badaniom medycznym po przyjeździe, a lekarz
weterynarii w najbliŜszym punkcie wwozu podda zwierzęta obserwacji przez okres
uznany za niezbędny. Zwierzęta wwoŜone z krajów nieobjętych chorobą, nieposiadające
zatwierdzonych certyfikatów zostaną poddane badaniom medycznym zgodnie z
poniŜszym wytycznymi:
1. Koniowate (konie – muły – osły – kuce) będą zatrzymane na 48 godzin po
badaniu.
2. Inne niŜ nieparzystokopytne będą zatrzymane na obserwacji przez 48 godzin i
zostaną zaszczepione.

Artykuł (8)
Zwierzęta wwoŜone z obszarów nieobjętych chorobą, które w czasie podróŜy miały
kontakt ze zwierzętami z obszarów objętych chorobą, jak równieŜ ze zwierzętami
wykazującymi symptomy chorób zakaźnych, będą poddawane środkom przewidzianym
w przepisach niniejszej ustawy w sprawie zwierząt wwoŜonych z obszarów objętych
chorobą. W przypadku, gdy jakiekolwiek symptomy lub podejrzenia chorób
epidemicznych lub zakaźnych zostaną zidentyfikowane u zwierząt, podrobów lub
produktów pochodzenia zwierzęcego władze właściwe wdraŜają następujące procedury:

• Wniosek do importera o odesłanie przesyłki zwierząt do strony wywoŜącej.
• Ubój i utylizacja zwierząt.
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• Sterylizacja produktów i podrobów, w razie moŜliwości, lub ich utylizacja.

Artykuł (9)
Zwierzęta wwoŜone na potrzeby uboju, posiadające certyfikaty spełniające warunki
określone w artykule piątym niniejszej ustawy, w stosunku do których nie występuje
podejrzenie chorób epidemicznych, otrzymują pozwolenie na bezpośrednie przekazanie
na obszar uboju lub na rynek.

Podejrzane zwierzęta zostaną zatrzymane w ramach kwarantanny weterynaryjnej przez
okres nie krótszy niŜ okres inkubacji podejrzewanej choroby przed ich dopuszczeniem do
kontaktu z innymi zwierzętami, o ile odpowiedzialny lekarz weterynarii zezwoli na ich
ubój po 48 godzinach zatrzymania.

Artykuł (10)
Zwierzęta nieŜywe ze względu na chorobę zakaźną zostaną spalone lub zakopane
zgodnie z regulacjami w sprawie zdrowia zwierząt, a właścicielowi będzie przysługiwało
prawo Ŝądania wynagrodzenia.

Artykuł (11)
Wwóz szczepionek dla zwierząt jest niedopuszczalny, o ile nie uzyskano uprzednio
pozwolenia Ministerstwa, pod warunkiem, Ŝe zawierają one zatwierdzony certyfikat
potwierdzający, Ŝe są to szczepionki wykorzystywane w kraju pochodzenia.

6

JeŜeli po dostarczeniu szczepionek zaobserwowano jakąkolwiek zmianę, która moŜe być
szkodliwa dla zwierząt, stosownym władzom właściwym przysługuje prawo do
skonfiskowania i zniszczenia szczepionek lub odesłania ich na koszt importera.

Artykuł (12)
Władzom właściwym przysługuje prawo do zakazania wjazdu statku, samolotu, pojazdu
lub innego środka transportu do kraju, jeśli właściwe władze weterynaryjne stwierdzą, Ŝe
przewoŜą one lub przewoziły Ŝywy inwentarz, produkty pochodzenia zwierzęcego lub
podroby skaŜone chorobą epidemiczną oraz Ŝe środek transportu nie został
wysterylizowany w sposób zapewniający dezynfekcję choroby zakaźnej, co moŜe
wpływać na zdrowie ludzi lub zwierząt.

Artykuł (13)

JeŜeli przesyłkę produktów pochodzenia zwierzęcego lub podrobów wwiezioną do kraju
przez którykolwiek z pojazdów, o których mowa w powyŜszym Artykule, w badaniu
uznano za zawierającą materiały niebezpieczne, i moŜe ona stanowić zagroŜenie dla ludzi
lub zwierząt, pojazdy te powinny przed wyjazdem zostać poddane sterylizacji.

Władzom właściwym przysługuje prawo do Ŝądania od importera sterylizacji przesyłki w
sposób uznany za odpowiedni, lub zorganizowania sterylizacji przesyłki przez
Ministerstwo na koszt importera, bądź zatrzymania przesyłki w ośrodku kwarantanny
weterynaryjnej, gdy jest to uznane za niezbędne dla interesu publicznego.
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Artykuł (14)
Właściciel zatrzymanych zwierząt zapewni im paszę i wodę w okresie ich
przetrzymywania w ośrodku kwarantanny weterynaryjnej, na wniosek lekarza
weterynarii, a w przypadku, gdy zostanie to uznane za niewykonalne, władzom
właściwym przysługuje prawo do podjęcia wszelkich działań uznanych za niezbędne dla
interesu publicznego i humanitarnego traktowania zwierząt.

W przypadku, gdy ośrodek kwarantanny weterynaryjnej nie jest dostępny, zwierzęta
naleŜy odizolować, aby zapobiec kontaktowi z innymi zwierzętami, co naleŜy uznać za
środek zastępczy kwarantanny weterynaryjnej.

Artykuł (15)
Wszelkie przesyłki zwierząt, ich produktów i podrobów przewoŜone przez kraj podlegają
inspekcji władz właściwych na mocy postanowień niniejszej ustawy.

Artykuł (16)
Bez uszczerbku dla wszelkich kar przewidzianych w przepisach prawa karnego lub
innych przepisach, osoby naruszające postanowienia niniejszej ustawy podlegają karze
pozbawienia wolności przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy i karze grzywny
nieprzekraczającej dziesięciu tysięcy dirhamów lub jednej z tych kar oraz konfiskacie
przedmiotowych zwierząt, ich części, produktów i podrobów.

Artykuł (17)
Pracownicy departamentu kwarantanny weterynaryjnej mianowani przez Ministra do
weryfikacji wdroŜenia przepisów niniejszej ustawy będą uznawani za inspektorów
egzekwowania prawa i przysługuje im prawo wstępu na obszary celne, w celu dokonania
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kontroli wszelkich środków transportu lub pojazdów podejrzewanych o przewoŜenie
zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i mięsa oraz próbek laboratoryjnych.

Określone władze celne i porty udostępnią do dyspozycji tych osób wszelkie dostępne
obiekty.

Artykuł (18)
Minister wydaje niezbędne dekrety dotyczące wdroŜenia niniejszej ustawy ze
szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

1- Identyfikacja funkcji ośrodków kwarantanny weterynaryjnej i opłat naleŜnych za
zwierzęta poddane kwarantannie i przypadków podlegającym wykluczeniu.

2- Określenie wysokości opłat naleŜnych za umieszczenie zwierząt wwoŜonych na
potrzeby uboju w stacjach kwarantanny weterynaryjnej przez okres przekraczający
okresu przewidzianego w Artykule (6) niniejszej ustawy.

3- Określenie regulacji i środków badania wywoŜonych zwierząt, ich produktów,
podrobów niezbędnych do wydania certyfikatu potwierdzającego, Ŝe zwierzęta te są
wolne od chorób oraz określenie wysokości naleŜnych opłat.
4- Określenie działań, które naleŜy podjąć w celu utylizacji zwierząt w ośrodkach
kwarantanny weterynaryjnej i środków zapobiegawczych, które naleŜy przedsięwziąć.
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5- Określenie procedury finansowego wynagrodzenia osób, które zatrzymają lub
przyczynią się do zatrzymania zwierząt, ich produktów lub podrobów wwoŜonych do
kraju w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej ustawy.

Artykuł (19)
Niniejsza ustawa zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym i wchodzi w Ŝycie w
ciągu trzech miesięcy od daty publikacji.

Zayed Bin Sultan Al Nahyan
Prezydent Zjednoczonych Emiratów
Arabskich

Wydano w pałacu prezydenckim w Abu Zabi w dniu 20 / 4 / 1399.
Data odpowiada dacie 19 / 3 / 1979 r.
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Załącznik chorób epidemicznych i zakaźnych.

1- Pomór bydła rogatego
2- Pryszczyca
3- Zaraza płucna bydła
4- Wścieklizna (bydło i kozy)
5- Gruźlica
6- Choroba niebieskiego języka
7- Nosacizna
8- Zołzy
9- Niedokrwistość zakaźna koni
10- Zaraza stadnicza
11- Wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni
12- Grypa koni
13- Wąglik
14- Afrykański pomór koni

15- Ospa
16- Choroby wywołane przez bakterie z gatunku Clostridium
17- Posocznica krwotoczna
18- Choroby wywołane przez bakterie z gatunku Salmonella
19- Paratuberkuloza, choroba Johnego
20- Bruceloza
21- Wrzodziejące zapalenie naczyń chłonnych
22- Rzekomy pomór ptaków
23- DŜuma ptasia
24- Pastereloza drobiu
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25- Przewlekłe choroby układu oddechowego
26- Przewlekłe choroby płuc
27- Papuzica i Ornitoza
28- Kurzy tyfus
29- Choroby wywołane przez riketsje
30- Nosówka
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