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Dotyczy: Salonu rolniczego

Szanowny Panie Doktorze,
Z uwagi na salony rolnicze, które są przewidziane we Francji w dniach od 3 do 11
marca 2007 r.: Międzynarodowy Salon Rolniczy w Paryżu (3-11 marca 2007 r.), oraz Salon
SIMAGENA w Villepinte niedaleko Paryża (4-8 marca 2007 r.), zwracam się z prośbą o
wyrażenie zgody na procedurę wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt wracających z
salonu do kraju pochodzenia, oraz dla zwierząt pochodzących z Francji, które zostały
sprzedane w trakcie salonu i wysłane do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Ustawodawstwo wspólnotowe nie zawiera przepisów regulujących tego typu przemieszczania
zwierząt.
Przepisy sanitarne określają, że zwierzęta muszą przebywać w jednym gospodarstwie
przez 30 dni poprzedzających wysyłkę. Francuskie służby weterynaryjne nie są jednak w
stanie spełnić tego wymogu w przypadku wysyłki zwierząt do Pańskiego kraju, ponieważ
salon trwa krócej niż 30 dni.
Z tego względu pragnę zaproponować następującą procedurę poświadczania
zdrowotności zwierząt:
1. dla zwierząt pochodzących z Polski, które uczestniczyły w salonie
Przed powrotem do kraju zwierzęta zostaną poddane kontroli weterynaryjnej i zaopatrzone w:
- świadectwo zdrowia towarzyszące zwierzętom w trakcie transportu do Francji,
opatrzone datą i podpisane przez francuskiego urzędowego lekarza weterynarii,
oraz
- dodatkowe zaświadczenie wydane przez francuskiego urzędowego lekarza weterynarii
24 godziny przed wysyłką, które potwierdzi że zwierzęta:
• zostały poddane kontroli weterynaryjnej;
• nie wykazują żadnych klinicznych objawów choroby;
• nie miały kontaktu ze zwierzętami o niższym statusie zdrowotnym w trakcie
pobytu we Francji.
2. dla zwierząt pochodzących z Francji, które zostały sprzedane w trakcie salonu i
wysłane bezpośrednio do Polski
Przed każdym wyjazdem z salonu, zwierzęta zostaną poddane kontroli weterynaryjnej, która
zostanie przeprowadzona przez urzędowego lekarza weterynarii. Zwierzęta zostaną
zaopatrzone w:
- świadectwo zdrowia zgodne z wymogami wspólnotowymi. Informacje zawarte w
świadectwie TRACES w części II poświadczenie, które dotyczą gwarancji w zakresie

czasu przetrzymywania zwierząt i statusu pogłowia, będą się odnosiły do gospodarstwa
pochodzenia. W części I, w rubryce dotyczącej wysyłającego, należy wpisać „salon
rolniczy”,
oraz
- dodatkowe zaświadczenie wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii 24
godziny przed wysyłką, które potwierdzi, że zwierzęta nie miały kontaktu ze
zwierzętami o niższym statusie zdrowotnym w trakcie pobytu na salonie.
Natomiast zwierzęta, które pochodzą z innego kraju członkowskiego niż Francja i które
zostały sprzedane w trakcie salonu i wysłane bezpośrednio do Polski, będą zaopatrzone w
świadectwo zdrowia z miejsca pochodzenia oraz w zaświadczenie wspomniane w punkcie 1,
wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
W związku z aktualną sytuacją dotyczącą choroby niebieskiego języka, jedynie
zwierzęta, które pochodzą z terenu wolnego od tej choroby, mogą podlegać wymianie.
Będę zobowiązany za przekazanie mi Pańskiej opinii na temat zaproponowanej
procedury i proszę o przyjęcie, Szanowny Panie Doktorze, wyrazów szacunku i poważania.
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Załącznik: świadectwo zdrowia dotyczące wjazdu na salon

