قرار وزاري رقم ( )98لسنة 2020م
بشأن تعريف الحيوانات املستوردة
وزير التغير املناخي والبيئة،
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )6لسنة 1979م في شأن الحجر البيطري وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسن نننة 2013م في شن ننأن الوقاية را االرراو الحيوانية املعدية والوواكية ور ا حتها والكحته
التنفيذية،
وعلى القرار الوزاري رقم ( )335لسنة 2018م بشأن تنظيم استيراد الحيوانات الحية ورنتجاتها ورخلفاتها،
ً
ووناء على رقتضيات املصلحة العارة.
ق ن ن ن ن ن نرر:
املادة األولى
في تطبيق أح ام هذا القرار يقص ن ن ن نند اال لاات والعبارات التالية املعا ك املبينة قريا يق رسها را لم يقي س ن ن ن ننيا الن بغير
ذلك:
دولة االرارات العروية املتحدة.
الدولة
وزارة التغير املناخي والبيئة
الوزارة
السلطة املحلية املعنية بشؤون الثروة الحيوانية في يق إرارة.
السلطة املختصة
نظ ن ننام تعريف الحيوانن ننات نظام الكترو ك لتسجيق الحيوانات تتولى ادارته هيئة أاوظبي للزراعة والسالرة الغذاكية
اإلنتاجية
الحيوانات اإلنتاجية الحية وتشاق األاقار والضأن واملاعز والجاال
الحيوانات
هو نظام لتتبع حركة الحيوان داخق الدولة
تتبع الحيوانات
روقع رخص لعرو املواش ي املختلفة بغرو التداول التجاري.
سو املواش ي
ً
املنش ننأة املرخص ننة لذات الحيوانات و قا للاعايير الم ننحية الس ننلياة بغرو االس ننتفادة را
املقاصب
رنتجاتها وتحت اشراف السلطة املختصة.
األداة املثبتننة اننأذن الحيوان واملطبوع علبهننا البيننانننات الرقايننة أو الرقنناكق اإللكترونيننة ال ي
وسيلة تعريف الحيوان
يتم غرسن ا تحت جلد الحيوان ورتوا قة رع نظام تعريف الحيوانات اإلنتاجية املسننتخدم
في الدولة
إعطاء رقم خاص ل ق حيوان
تعريف الحيوانات
املادة الثانية
يهدف هذا القرار الى تعريف وتسن ننجيق جايع الحيوانات املسن ننتوردة ال ي تندرج تحت صن ننيلة اإلاق و صن ننيلة األاقار و صن ننيلة
الض ن ننأن واملاعز ألغراو تناية الثروة الحيوانية والس ن ننيطرة على األرراو الحيوانية ور ا حتها وحااية الم ن ننحة العارة وذلك
عا طريق تتبع الحيوانات الحية والتحكم في حركتها.

املادة الثالثة
تتولى هيئة أاوظبي للزراعة والسننالرة الغذاكية إ شنناء حسننااات ملسننتوردي الحيوانات على نظام تعريف الحيوانات اإلنتاجية
وذلك لتعريف وتسجيق الحيوانات ااسم املستورد.
املادة الرابعة
ً
يجب على املس ننتورد تو ير العالرات التعريفية للحيوانات ال ي س ننيتم اس ننتيرادها و قا للعدد الوارد في إذن االس ننتيراد الص ننادر
ً
رسننبقا را الوزارة ،وواا يتوا ق رع نظام تعريف الحيوانات االنتاجية في الدولة ،واالش نراف على ترقيم الحيوانات ها في الد
التصدير أثناء ترة الحجر على النحو املوص ي اه را قبق الشركة املصنعة ودون إلحا أي أذى للحيوانات.
املادة الخارسة
ً
يتم التعارق رع الحيوانات الواردة للدولة و قا للتشن ن ننرقعات والقرارات املنظاة لالسن ن ننتيراد على أن يتم رس ن ن ن ارقام العالرات
التعريفية للحيوانات الواردة في رنفذ الدخول إلدراج ا في حساب املستورد.
املادة السادسة
يجب أن يتم استخدام رقم العالرة التعريفية للحيوانات املستوردة في الحاالت التالية:
 -1إعادة تصدير الحيوانات
 -2نقق الحيوانات
 -3دخول الحيوانات وخروج ا را األسوا
 -4دخول الحيوانات للاقاصب
تتولى الس ن ن ننلطة املختصن ن ننة إخطار هيئة أاوظبي للزراعة والس ن ن ننالرة الغذاكية عند ذات الحيوان املعرف أو نقق رلكيته وتتولى
الوزارة إخطار ال يئة عند إعادة تصدير الحيوانات وذلك لتحديث البيانات على نظام تعريف الحيوانات اإلنتاجية.
املادة السابعة
يجب على املستورد إاالغ الوزارة أو السلطة املختصة عند قد أو تلف وسيلة تعريف الحيوان أو نفو الحيوان.
املادة الثارنة
 .1يحظر إحداث أي تغيير أو تعديق اوسيلة التعريف.
.2يحظر القيام أو املوا قة على نزع أي وسيلة تعريف رعتادة ورستخدرة ،وقستثنى را ذلك الحاالت اآلتية:
أ -عند ذات الحيوان املعرف في املقصب.
ب -الحاالت ال ي تحددها الوزارة أو السلطة املختصة لنزع وساكق التعريف.
 .3يحظر ايع وشراء ونقق أي حيوان رستورد في حال إزالة أو تغيير أو تعديق وسيلة تعريفه املعتادة.

املادة التاسعة
رع عدم االخالل اأي عقووة أشد ين علبها أي تشرقع آخر ،يحق ل ق را الوزارة أو السلطة املختصة االتنسيق رع الج ة
املعنية اتخاذ أي را التدااير والجزاءات اإلدارية اآلتية في حال رخالفة أح ام هذا القرار:
ً
أ .إغال املنشن ن ن ن ننأة ال ي تخننالف أح ننام هننذا القرار إغالقننا إداريننا ملنندة ال تزينند عا ثالثننة أش ن ن ن ن ر ،ول ننا الحق في إصن ن ن نندار
القرارات ال ي تسات للانشأة ااعاودة عال ا قبق انتهاء ردة اإلغال اإلداري في حالة إزالة روضوع املخالفة.
ً
ً
ب .إغال املنشأة إغالقا نهاكيا وسحب ترخيص ا في حالة العجز عا إزالة املخالفة بعد انتهاء ترة االغال اإلداري.
ملالك املنش ننأة أن يتظلم را الجزاء للج ة املوقعة له (الوزارة أو الس ننلطة املختص ننة) وذلك خالل ثالثين يوم را تاريخ إاالغه
ً
االقرار ،وي ون قرار الج ة في هذا الشأن نهاكيا.
املادة العاشرة
يلغى يق حكم يخالف أح ام هذا القرار أو يتعارو رعه
املادة الحادية عشر
ُيعاق هذا القرار بعد ش ريا را تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرساية.

د .ثا ك اا أحا ن ن ن ن ن نند الزين ن ننودي
وزين ن نر التغير املناخي والبيئة
صدر في  17رجن ننب 1441ه
املوا ننق 12 :رارس 2020م

