Nadzor prehrane, zaštita životinja i
veterinarska služba Savezne Pokrajine Bremen

Propis za privatna putovanja sa psima, mačkama i lasicama
Ulazak iz članica EU






Jedna osoba ne smije putovati s više od 5 životinja (pasa, mačaka, lasica). Životinje ne smiju
mijenjati vlasnika.
Životinje moraju biti cijepljene protiv bjesnoće. Zaštita nastaje 21. dan nakon cijepljenja i djeluje,
ovisno o cjepivu, maksimalno 3 godine.
Mladunčad smije biti cijepljena tek nakon navršenih 12 tjedana starosti. Shodno tome se između
zemalja EU smije putovati s mladunčadi najranije kada navrše 15 tjedana starosti.
Obavezno je imati potpuno ispunjenu plavu EU-putovnicu za kućne ljubimce.
Životinje moraju biti označene tetovažom ili, od 2011., mikročipom. Redni broj mikročipa mora
biti unesen u putovnicu.

Ulazak s Farskih Otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, iz Lihtenštajna, Andore, Monaka,
Norveške, San Marina, Švicarske i Vatikana


Vrijede isti uvjeti kao i za putovanje unutar EU.

Ulazak u EU iz navedenih trećih zemalja (u Europi su to isključivo Rusija i Bjelorusija)




Gore navedeni uvjeti o cjepljenju moraju biti ispunjeni i sukladno istaknuti.
Potrebno je ponijeti potvrdu o zdravstvenom stanju u kojoj je naveden važeći datum cijepljenja
protiv bjesnoće.
Životinje smiju putovati samo u pratnji odgovorne osobe, koja mora predati pisanu izjavu da
ulazak životinje u drugu državu nema za cilj prodaju ili promjenu vlasnika.

Ulazak u EU iz nenavedene treće zemlje (npr. Ukrajine, Turske, Srbije)






Dodatno, uz gore navedene uvjete potrebno je pokazati nalaz krvne pretrage kojoj je životinja
podvrgnuta najranije 30 dana nakon cijepljenja. Titar antitijela mora biti veći od 0,5 IU/ml.
Nastavno na to potrebno je pridržavati se propisanog vremena čekanja od 3 mjeseca.
Mladunčad iz nenavedenih trećih zemalja smije ući u zemlju tek po navršetku 7 mjeseci (cjepivo
za bjesnoću nakon 12 tjedana + krvna pretraga 30 dana nakon cijepljenja + 3 mjeseca čekanja).
Životinje smiju ući u zemlju samo kroz za to ovlaštenu (zračnu) luku i moraju biti prijavljene
carini.
Krvna pretraga je obavezna i za životinje koje se vraćaju u Njemačku nakon boravka u trećim
zemljama.

U slučaju da uvjeti navedeni u ovom podsjetniku ne mogu biti zadovoljeni, životinja će biti smještena u
karantenu. Troškove veterinara i smještaja snosi odgovorna osoba.

