Przywóz zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego
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Przywóz zwierząt i niektórych produktów przeznaczonych do hodowli zwierząt wymaga odpowiedniego
zezwolenia dla tych towarów z Ministerstwa Środowiska i Wody (MOEW). Przepisy szczególne mają zastosowanie
do przywozu gatunków zagrożonych i ich produktów.
Przesyłki zawierające żywe zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego podlegają kontroli weterynaryjnej w
urzędzie celnym wprowadzenia i muszą być do nich dołączone odpowiednie świadectwa weterynaryjne.
Jeśli w odpowiednim świadectwie wyraźnie nie zaznaczono, należy dołączyć dodatkowe świadectwa dotyczące
niektórych chorób zwierzęcych (takich jak gąbczasta encefalopatia bydła, BSE, lub ptasia grypa/ wirus H5N1) lub
dotyczące dopuszczalnych poziomów możliwych zanieczyszczeń, np. dioksyn lub promieniowania. Świadectwa
wydawane przez właściwe organy państw członkowskich UE są akceptowane, jeżeli zawierają wszystkie
informacje wymagane przez organy ZEA.
MOEW należy przekazać informacje dotyczące terminu i godziny przybycia przesyłki do kraju, ﬁrmy przewożącej
oraz zgodnego numeru referencyjnego przesyłki maksymalnie z jednotygodniowym wyprzedzeniem. W związku z
tym przed planowanym przywozem zaleca się kontakt z Ministerstwem pod następującym adresem: Ministerstwo
Środowiska i Wody (MOEW), P.O. Box 1509, AE-Dubaj, numery telefonów: +971 4 2148424, 2148444, numer
faksu: +971 4 2655822. Po pomyślnym przejściu kontroli przesyłki zostanie wydane świadectwo dopuszczenia
dla towarów objętych kontrolą weterynaryjną.
Procedury odprawy celnej dla zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego można przeprowadzać w
następujących punktach kontroli granicznej:
Abu Zabi:
Międzynarodowy port lotniczy w Abu Zabi
Al Ghowayfat
Al Ain:
Khatm Al Shakla
Dubaj:
Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju
Port morski Jebel Ali
Port morski Hamriyah
Port morski Al Marasy
Kwarantanna w Al Owayer (również pisane sporadycznie Awir)
Urząd w Nad Al Shiba
Centrum graniczne Hatta
Szardża:
Międzynarodowy port lotniczy Szardża
Port morski Khaled
Port morski Hamriyah
Adżman:
Port morski Adżman
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Umm al-Kajwajn:
Port morski Umm aj-Kajwajn
Ras al-Chajma:
Port lotniczy w Ras al-Chajma
Ras al Darah
Port morski Saqr
Fudżajra:
Port morski Fudżajra
Port lotniczy w Fudżajra
Khatm al Malaha
Port morski Khor Fakkan
Szczególne środki ochronne mogą mieć zastosowanie do przywozu niektórych żywych zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego, np. na skutek epidemii chorób zakaźnych.
Dodatkowe informacje na temat stanu zdrowia zwierząt w krajach pochodzenia i wywozu znajdują się w
interfejsie Światowej Bazy Informacji o Zdrowiu Zwierząt (WAHID), serwisie prowadzonym przez Światową
Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Zaleca się również kontakt z importerem, aby zasięgnąć informacji o
aktualnym stanie zakazów przywozowych.
Jeśli chodzi o przywóz żywych kotów i psów, wymagane jest pisemne zezwolenie. Po uiszczeniu opłaty i złożeniu
wniosku wskazując zwierzęta, które mają być przywiezione, zezwolenie na przywóz zostanie wydane i
przekazane klientowi.
Wymagane są dokumenty:
kopia paszportu klienta
kopia paszportu zwierzęcia lub świadectwo szczepień
kopia badania krwi (z krajów, dla których badanie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa).
Zastosowanie mają następujące wymagania ogólne:
zwierzę musi mieć wszczepiony mikroprocesor
zwierzę musi mieć więcej niż cztery miesiące
zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie
zwierzę musi być szczepione co najmniej 21 dni przed datą wysyłki

4

