Kontrola srotkow spozywczych,ochrona zwierzot,
i sluzby weterynaryjne.
Przepisy regulujace podrozowanie z
psami,kotami I fretkami w obrembie
Panstw nalezacych do EU.
 1 osoba moze przewozic przez granice nie wiecej jak 5 zwierzot
domowych(psy,koty,fretki).Te wyzej wyminione zwirzeta mozna
przewozic do innych krajow,pod warunkem ze nie zmienia wllasciciela.
 Zwierzeta musza byc zaszczepione przeciwko wsciekliznie.Ta szczepionka
po 21 dniach od momentu zaszczepienia uzyskuje calkowita moc i w
zaleznosci odrodzaju szczepionki jest max 3 lata wazna.
 Szczenieta po raz pierwszy beda szczepione po 12 tygodniach od
momentu urodzenia,co oznacza ze mozna te zwierzeta dopiero 15
tygodniach przewozic do innych krajow EU.
 Zasadniczo kazdy z tych wymienionych zwierzat musi posiadac niebieski
EU paszport(dowod)i dokladnie wypelniony.
 Zwirzeta musza byc oznaczone tatuazem albo posiadac Mikrochipobowiazuje od 2011 roku.Numer musi byc dokladnie wpisany w
dowodzie.

Wjazd z Andory,Wyspy Owcze,Gibraltar,Island,
Grenlandia,Lichtenstein,Monaco,Norwegia,
San Marino,Szwajcaria i miasto Watykan.

 To samo dotyczy warunkow , jak przy podrozach wewnatrz kraju.

Wjazd do krajow EU z krajow wyznaczonych 3
strefy (w Europie sa to wylocznie Rosja i
Bialorus.
 Te wyzej wmienione warunki musza byc spelnione-szczepienieoznakowanie
 W swiadectwie zdrowia zwierzot musi sie znajdowac wpisane
i wazne szczepienie przeciwko wsciekliznie.
 Te zwierzeta moga podrozowac tylko z osoba ktora jest za nie
odpowiedzialna.Osoba towarzyszaca musi oddac pisemne
oswiadczenie ze transport,przewoz tych zwierzat nie jest powiazane
z ich sprzedaza,albo ze zmiana wlasciciela.

Wjazd do Krajow EU z nie wymienionych
Panstw trzecich np.(Ukraina,Turcja,Serbia).
 Dodatkowo do tych wyzej wymienionych warunkow musza te zwierzeta
posiadac potwierdzone badanie krwi.Probke krwi mozna pobrac nie
wczesniej jak 30 dni po szczepieniu.Przeciwciala musza wykazywac
>0,5iu/ml.
 Okres karencji wynosi 3 miesiace.
 Mlode zwierzeta z nie wymienionych krajow trzecich moga podrozowac
nie wczesniej jak po uplywie 7 miesiecy(szczepienie przeciwko
wsciekliznie po 12 tygodniach+proba krwi 30 dni po szczepieniu+3 miesiace
czekania(karencja).
 Osoby przemieszczajace sie ze zwirzetami droga lotnicza,morska musza
korzystac z lotnisk,portow ktore sa do tego celu
wymienione(wyznaczone).
 Przepisy regulujace pobierania prob krwi sa takze obowiazujace dla
osob powracajacych ze zwierzetami, ktore z EU pochodza.

Podstawy prawne i potrzebne informacje w jezyku
niemieckim
https://www.bml.de/De/themen/tiere/haus-und-zootiere/heimtiereeinreiseregelung.html
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