Posiedzenie Międzyrządowej Rady ds. Współpracy w Dziedzinie Weterynarii Wspólnoty
Niepodległych Państw w Odessie na Ukrainie
w dniach 27-28 października 2010 r.

W dniach 27-28 października 2010 r. w Odessie na Ukrainie odbyło się posiedzenie
Międzyrządowej Rady ds. Współpracy w Dziedzinie Weterynarii Wspólnoty Niepodległych
Państw.
W spotkaniu uczestniczyli szefowie i przedstawiciele służb weterynaryjnych WNP
(Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Kirgistanu, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanu,
Uzbekistanu, Ukrainy), Łotwy i Polski. Stronę polską reprezentował pan Janusz Związek, Główny
Lekarz Weterynarii oraz pani Ewa Kraszewska, pracownik Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy, zaprezentowanie
sytuacji epizootycznej w poszczególnych krajach WNP oraz wskazanie istniejących problemów
i sposobów ich rozwiązywania. Podczas posiedzenia członkowie Rady przedstawili obszerną
informację dot. poniższych tematów:
-

przebieg wypełnienia Porozumienia o współpracy w dziedzinie weterynarii z 12 marca
1993 roku i zarządzeń poprzednich posiedzeń Rady,

-

analiza sytuacji epizootycznej w państwach członkowskich WNP i na świecie,

-

organizacja pracy służby weterynaryjnej Ukrainy,

-

przebieg realizacji Programu Działań Wspólnych państw członkowskich WNP
w zakresie profilaktyki i zwalczania pryszczycy w państwach Wspólnoty,

-

propozycje służb weterynaryjnych Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
dot. profilaktyki i wypracowania wspólnych działań natychmiastowego reagowania
w przypadku pryszczycy,

-

realizacja wspólnych przedsięwzięć państw członkowskich WNP w zakresie
profilaktyki i zwalczania ptasiej grypy na terytorium państw członkowskich WNP,

-

ponowne rozpatrzenie wymogów dot. przewozu towarów podlegających państwowej
kontroli weterynaryjnej między państwami WNP,

-

20-lecie WNP i udział w przedsięwzięciach Rady Międzyrządowej ds. Współpracy w
Dziedzinie Weterynarii w 2011 r.

Podjęto także szereg uchwał związanych ze strukturą i funkcjonowaniem Rady.
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z pracą Zarządu Głównego Medycyny
Weterynaryjnej w obwodzie odeskim, Odeskiego Szpitala Medycyny Weterynaryjnej oraz
Odeskiego Obwodowego Laboratorium Medycyny Weterynaryjnej.
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Podczas posiedzenia omówiono kierunki dalszej współpracy w dziedzinie weterynarii
krajów WNP, Polski i Łotwy. Główny Lekarz Weterynarii Polski omówił bieżące zagadnienia
współpracy weterynaryjnej z Białorusią (uzgodnienie weterynaryjnych świadectw zdrowia) oraz z
Ukrainą (audyt systemu kontroli BSE w Polsce, program stworzenia strefy buforowej zwalczania
wścieklizny). Zwrócił się także do strony ukraińskiej o przekazanie danych niezbędnych do
realizacji stworzonego przez stronę polska programu zwalczania wścieklizny w strefie buforowej
oraz poinformowała iż Komisja Europejska planuje objęcie takim programem również Białorusi.
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