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lekarze weterynarii wystawiający paszporty dla zwierząt towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 grudnia 2014 r. uchylone zostaje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
UE nr 998/2003 z dnia 26.05.2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania
zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z
13.06.2003 r.).

Powyższe rozporządzenie zostaje zastąpione
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia
12 czerwca 2013 r. (387.6 kB) w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które określa zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących na terenie Wspólnoty
Europejskiej. Zgodnie z art. 43 i 44 tego rozporządzenia paszporty wg starego wzoru wydane do dnia 28 grudnia 2014 r.
zachowują ważność, zaś z dniem 29 grudnia 2014 r. dokumenty identyfikacyjne dla zwierząt towarzyszących wydane
według dotychczasowego wzoru będą nieważne.

Od dnia 29 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) dla zwierząt towarzyszących,
w który należy zaopatrywać zwierzęta towarzyszące po tej dacie.
Nowe druki paszportów będą dostępne po 10 grudnia 2014 roku.

Sposób wypełniania nowego paszportu reguluje
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28
czerwca 2013 r. (184.36 kB) w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze
niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i
wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013.

Załączniki do rozporządzenia:
●

●

●

●

●

NOWY WZÓR PASZPORTU - KRAJE UE (7.04 MB)
NOWY WZÓR PASZPORTU - KRAJE TRZECIE (7.38 MB)
Format, szata graficzna i wymogi językowe dotyczące oświadczeń (721.08 kB)
Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z
terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 (
995.14 kB)
Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 (713.72 kB)

Zwracamy uwagę, że nowy druk paszportu będzie wyposażony w dodatkowe, samoprzylepne laminaty służące do
zabezpieczenia niektórych informacji zawartych w paszporcie zgodnie z cytowanym poniżej rozporządzeniem.

Cyt. z rozporządzenia nr 577/2013:
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„5. Zabezpieczenia:
a) po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym
laminatem;
b) jeśli informacje na jednej ze stron paszportu mają postać naklejki, naklejkę tę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym
laminatem w przypadku gdy naklejka ta nie ulega samoczynnemu zniszczeniu przy jej usunięciu.”
Podmiot publikujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
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