
Definicja „zwierz ęta towarzyszące właścicielom” 

 

 

Powszechne znaczenie wyraŜenia „zwierzęta towarzyszące właścicielom” ,  
w odniesieniu do art. 3 (a) rozporządzenia 998/2003/WE oraz dyrektyw: 90/425/EEC  
i 91/496/EEC, oznacza zwierzęta naleŜące do gatunków wymienionych w załączniku I 
rozporządzenia 998/2003/WE, podróŜujące w obecności właściciela lub osoby za nie 
odpowiedzialnej w zastępstwie właściciela, przemieszczane w celach niehandlowych, nie 
przeznaczone do sprzedaŜy lub przekazania innej osobie.  

 

Wynika z tego, Ŝe aby przemieszczane zwierzę mogło być uznane za „zwierzę 
towarzyszące właścicielowi”, muszą zostać spełnione następujące warunki:  

1.      zwierzę musi naleŜeć do jednego z gatunków zwierząt wymienionych w załączniku I 
rozporządzenia 998/2003/WE; 

2.      przemieszczanie zwierzęcia musi wynikać z konieczności przemieszczenia się jego 
właściciela, jest jego następstwem; 

3.      zwierzę nie moŜe być przeznaczone do sprzedania lub przekazania innej osobie. 

 

Zgodnie z wykładnią Commission Legal Service, dopóki zwierzę podróŜuje tym samym 
środkiem transportu, co jego właściciel, moŜe być uznane za „zwierzę towarzyszące 
właścicielowi”, pomimo, Ŝe właściciel nie jest w bezpośrednim, fizycznym kontakcie ze 
zwierzęciem (np. właściciel leci samolotem w części pasaŜerskiej, a zwierzę podróŜuje w 
wydzielonej części luku bagaŜowego).  Czasem wiąŜe się to z chwilowym przeniesieniem 
odpowiedzialności za zwierzę na osoby zajmujące się załadunkiem i rozładunkiem zwierzęcia 
(obsługa naziemna lotniska) oraz osoby odpowiedzialne za przebieg lotu (kapitan załogi). 
Zdarza się, Ŝe przeniesienie odpowiedzialności za zwierzę rozpoczyna się juŜ w momencie 
transportowania zwierzęcia z domu właściciela na lotnisko przez wyspecjalizowaną firmę. 
Okres przeniesienia odpowiedzialności za zwierzę nie jest ograniczony czasowo.  

  

Idąc tym tokiem rozumowania naleŜy uznać, Ŝe w przypadku, gdy zwierzę nie moŜe 
fizycznie towarzyszyć właścicielowi, ale jest przemieszczane w zbliŜonym czasie do tego 
samego miejsca przeznaczenia, jest dostarczone na teren lotniska, załadowane na pokład 
środka transportu, przemieszczone, rozładowane w porcie docelowym i wcześniej została 
przeniesiona odpowiedzialność za zwierzę na osoby zajmujące się powyŜszymi czynnościami, 
to zwierzę takie naleŜy uznać za „zwierzę towarzyszące właścicielowi”. 

 

 



Uczestnicy spotkania the Standing Committee of the Food Chain and Animal Health  
w dniu 8 marca 2012 r. przyjęli znaczenie zwyczajowe określenia „zwierzę towarzyszące 
właścicielowi”, z zachowaniem poniŜszych warunków: 

1.      przemieszczanie zwierzęcia spełnia wymogi zdrowotne opisane w dyrektywie 
92/65/EEC oraz podlega kontrolom opisanym w dyrektywach: 90/425/EEC  
i 91/496/EEC; 

2.      właściciel zwierzęcia musi zapewnić spełnienie zapisów art. 3(a) 
rozporządzenia 998/2003/WE; 

3.      w przypadku rozdzielenia czasowego przemieszczenia się właściciela  
i przemieszczenia zwierzęcia, właściciel musi w szczególności: 

- zadeklarować, Ŝe przemieszczenie zwierzęcia ma cel niehandlowy, 

- wskazać w powyŜszej deklaracji osobę fizyczną, na którą zostaje 
przeniesiona odpowiedzialność za zwierzę podczas przemieszczania, 

- przedstawić na wezwanie słuŜb kontrolujących dowodu (np. karty 
pokładowej, biletu itp.), Ŝe przemieszczenie zwierzęcia jest związane z 
wcześniejszym przemieszczeniem się właściciela; 

4. wspomniana powyŜej deklaracja właściciela powinna być dołączona  
do dokumentacji weterynaryjnej zwierzęcia  - paszportu zwierzęcia  
w przypadku przemieszczania wewnątrzunijnego lub powinna zostać 
wypełniona w punkcie II.7 świadectwa zdrowia zawartego w załączniku II  
do decyzji 2011/874/EU w przypadku przemieszczenia zwierzęcia z krajów 
trzecich na terytorium UE. 

 


