Przemieszczanie ptaków
Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym,
z krajów trzecich na terytorium UE możliwe jest jedynie w przypadku, gdy
ptaki towarzyszą właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za przesyłkę. Przesyłka
nie może zawierać więcej niż pięć ptaków i jej przemieszczenie nie może mieć
charakteru handlowego (ptaki nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania
innej osobie).
Opisywane zasady przywozu ptaków NIE dotyczą drobiu, tj. kur domowych,
indyków, perliczek, kaczek, gęsi, przepiórek, gołębi, bażantów, kuropatw
i bezgrzebieniowców (Ratitae), chowanych lub trzymanych w zamknięciu w celu
hodowli, produkcji mięsa lub jaj do konsumpcji lub w celu odnowienia stada zwierzęta te NIE mogą być traktowane jako zwierząt domowe towarzyszące
właścicielowi.
Ptaki domowe mogą zostać przemieszczone na terytorium Unii Europejskiej pod
warunkiem spełnienia wymagań zawartych w decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22
grudnia 2006 r., dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej
grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim
właścicielom. Decyzja obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. (zgodnie z przedłużającą jej

działanie decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1687).
Decyzja Komisji 2007/25/WE nie ma zastosowania do przemieszczania
na terytorium
UE
ptaków
towarzyszących
swoim
właścicielom
z następujących państw: Andora, Grenlandia, Islandia, Lichtenstein, Monako,
Norwegia, Państwo Watykańskie, San Marino, Szwajcaria, Wyspy Owcze.
Ptaki muszą pochodzić z państwa członkowskiego OIE objętego zakresem
kompetencji komisji regionalnej zgodnie z załącznikiem I do decyzji Komisji
2007/25/WE. Wykaz państw, o których mowa powyżej dostępny jest na stronie
komisji regionalnych OIE.
Przed planowanym przemieszczeniem ptaka towarzyszącego podróżnemu
należy upewnić się, czy kraj pochodzenia ptaka nie jest objęty zakazami
przywozowymi, wynikającymi np. z wystąpienia choroby zakaźnej.
Ptaki towarzyszące mogą zostać przemieszczone z kraju trzeciego do Polski,
pod warunkiem, że:


odbyły przed wywozem 30-dniową izolację w miejscu wyjazdu w państwie
trzecim wymienionym w części 1 załącznika I lub części 1 załącznika II
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r.
ustanawiającym wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do
wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także
wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych zwierząt;

lub:


odbędą po przywozie 30-dniową kwarantannę w państwie członkowskim
przeznaczenia w miejscu zatwierdzonym zgodnie z rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.
ustanawiającym warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych
rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu ;

UWAGA! W Polsce nie ma obecnie miejsc kwarantanny, przeznaczonych
dla
ptaków
towarzyszących,
zatwierdzonych
zgodnie
z
ww.
rozporządzeniem;
lub:


w okresie ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 60 dni przed wysyłką
z państwa trzeciego zostały zaszczepione, a następnie przynajmniej raz
ponownie zaszczepione przeciwko grypie ptaków podtypu H5 i H7.
Zastosowana szczepionka lub zastosowane szczepionki muszą być
zatwierdzone dla danych gatunków, zgodnie z instrukcją producenta;
lub:



pozostawały w izolacji przez okres co najmniej 10 dni poprzedzających wywóz
i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu grypy
ptaków H5 i H7, przeprowadzonemu na próbce pobranej nie wcześniej niż
trzeciego dnia izolacji;

oraz:


są przemieszczane do gospodarstwa domowego lub innego miejsca pobytu
w obrębie UE i nie mogą być wprowadzanie na teren pokazów, targów, wystaw
ani innych zgromadzeń ptaków przez okres 30 dni po ich wprowadzeniu na
terytorium UE, z wyjątkiem przemieszczania do ww. zatwierdzonego miejsca
kwarantanny po ich przywozie do UE.

Wymagane dokumenty:
1. Przesyłce musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia wystawione
przez uprawnionego urzędowego lekarza weterynarii w kraju trzecim, które
potwierdza
spełnienie
ww.
wymogów
(poświadczenie
przeprowadzenia
kwarantanny poprzywozowej jest wystawiane na podstawie deklaracji właściciela).
Wzór weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla ptaków towarzyszących
właścicielowi zawarty jest w załączniku II do decyzji Komisji 2007/25/WE.
2. Do świadectwa zdrowia musi być dołączona deklaracja właściciela lub osoby
odpowiedzialnej za ptaki w imieniu właściciela, zgodna ze wzorem zawartym w
załączniku III do decyzji Komisji 2007/25/WE.
Wzory dokumentów zgodnie ze zmianami uwzględnionymi w decyzji
wykonawczej Komisji 2017/2410/UE w wersji PL-EN można pobrać ze strony
internetowej: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ptaki
Kontrola graniczna - wykaz przejść granicznych
Zwierzęta domowe mogą być wprowadzane z państwa trzeciego do UE tylko przez
określone przejścia graniczne, po dokonaniu kontroli przez właściwy organ celny. W
Polsce kontrola zwierząt domowych


Wykaz polskich przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają
kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych
towarzyszących podróżnym dostępny jest w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść
granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych
w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym .



Lista
unijnych
punktów
kontroli
dostępna
jest
pod
linkiem:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/noncommercial-non-eu/tpe_en

Należy pamiętać o spełnieniu przepisów współistniejących, dotyczących
przywozu zwierząt towarzyszących, w tym przepisów celnych, przepisów
wywozowych kraju trzeciego, przepisów wynikających z ochrony gatunków
zagrożonych objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES - więcej informacji
dostępnych jest na stronie Ministerstwa Środowiska) oraz wewnętrznych
regulaminów linii lotniczych (więcej informacji o transporcie zwierząt
w przypadku podróży samolotem dostępnych jest na stronie IATA).

Sankcje
W przypadku podróży ze zwierzęciem towarzyszącym do Polski bezwzględnie
należy
przestrzegać
zasad
dotyczących
przemieszczania
zwierząt
towarzyszących, określonych w przepisach UE (rozporządzenie (UE) nr
576/2013).
Zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona
zostanie niezgodność z ww. przepisami UE, właściwa władza w miejscu
przeprowadzanej kontroli może:
zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego
zainicjowano przemieszczenie), albo
 poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów
określonych ww. przepisami, albo
 w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna
jest niewykonalna, poddać je eutanazji.
Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby
odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.


