Spotkanie Głównego Lekarza Weterynarii i Szefów Służb
z panem Ladislav’em Miko, Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu
ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej, które odbyło się
w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii, w dniu 12 lipca 2013 r.
W dniu 12 lipca 2013 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii odbyło
się spotkanie Szefów Służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w Polsce
z panem Ladislav’em Miko, Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu ds. Zdrowia
i Konsumentów w Komisji Europejskiej.

W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział pan Janusz Związek, Główny
Lekarz

Weterynarii,

pan

Krzysztof

Jażdżewski,

Zastępca

Głównego

Lekarza

Weterynarii, pan Jan Prandota, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii, pan Dariusz Wiraszka, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, pan Marek Posobkiewicz, p. o. Głównego Inspektora Sanitarnego, pani
Dorota Bocheńska, Dyrektor Biura Orzecznictwa i Legislacji Głównego Inspektoratu
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz z przedstawicielami Głównego
Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych.
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W trakcie obrad zostały omówione następujące tematy:
uwagi Polski do Pakietu legislacyjnego KE (projekty rozporządzenia w sprawie
kontroli urzędowych, rozporządzenia ustanawiającego przepisy w zakresie
zarządzania wydatkami i rozporządzenia w sprawie zdrowia zwierząt). Pan
Ladislav Miko poinformował, iż ze względu na fakt, iż Komisja Europejska,
w aktualnym składzie, będzie prowadziła swoje prace jeszcze jedynie w okresie
jednego roku, niezbędnym jest nadanie odpowiedniego przyspieszenia pracom
nad pakietem legislacyjnym zawierającym projekty

w/w

rozporządzeń.

Jednocześnie jednak podkreślił, iż w trakcie przedmiotowych prac zostaną
wzięte pod uwagę komentarze i sugestie zgłoszone przez delegacje Państw
Członkowskich UE w trakcie posiedzeń odpowiednich grup roboczych Rady
UE. W odniesieniu do projektu rozporządzenia o wydatkach, pan Ladislav
Miko wskazał, iż KE ma świadomość faktu, iż zaproponowany w w/w
projekcie pułap minimalny w wysokości 50 000 EUR, dla możliwości
współfinansowania programów prowadzonych w Państwach Członkowskich
UE może spowodować poważne problemy finansowe w ich realizacji nie tylko
w małych państwach, lecz również w krajach o obszarze podobnym do Polski.
W związku z powyższym KE rozważa wpisanie do ww. rozporządzenia artykułu
o

możliwości

wprowadzenia

odpowiedniej

derogacji

w

przedmiotowym

zakresie. W odniesieniu do wniosku Polski o przesunięcie wskazanych w w/w
projekcie terminów na przekazanie sprawozdań oraz zatwierdzanie przez KE
wniosków o współfinansowanie programów przedstawianych przez Państwa
Członkowskie UE pan Ladislav Miko poinformował, iż ze względu na zapisy
zawarte w rozporządzeniu finansowym, nie ma możliwości dokonania zmian
ww. terminów. W odniesieniu do projektu rozporządzenia o urzędowych
kontrolach pan Ladislav Miko poinformował, iż wątpliwości przedstawione
przez Polskę

w odniesieniu do propozycji zniesienia opłat za kontrole

przeprowadzane w mikroprzedsiębiorstwach będą rozpatrywane podczas prac
grup roboczych Rady. Podkreślił, iż rozporządzenie o urzędowych kontrolach
będzie w Państwach Członkowskich stosowane bezpośrednio i wpłynie to na
zapewnienie odpowiedniego finansowania urzędowych kontroli.
kwestia wprowadzonego ostatnio przez Federację Rosyjską zakazu importu do
tego kraju ziemniaków i materiału szkółkarskiego, pochodzących z państw
Unii

Europejskiej.

Dyskutowano

o

możliwości

dalszego

postępowania

w odniesieniu do przedmiotowej sytuacji i o perspektywach zniesienia
ww. zakazu;
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potrzeba uzyskania od Komisji Europejskiej interpretacji przepisów prawnych
dotyczących mięsa oddzielonego mechanicznie, w związku z nową technologią
produkcji tego mięsa, ze względu na brak przejrzystości prawa UE w
przedmiotowym zakresie. Pan Ladislav Miko poinformował,

iż KE ma

świadomość funkcjonowania w Państwach Członkowskich UE niejednolitych,
często rozbieżnych interpretacji dotyczących definicji mięsa oddzielonego
mechanicznie,

zwłaszcza

w

odniesieniu

do

stosowanego

surowca.

Jednocześnie podkreślił, iż w kwestiach technicznych dotyczących mięsa
oddzielonego mechanicznie KE zajmuje stanowisko bardzo restrykcyjne. W
odniesieniu

do

dopuszczenia

stosowania

nowych

technologii,

w

tym

związanych z produkcją i klasyfikacją mięsa odścięgnionego mechanicznie,
pan Ladislav Miko wskazał, iż wewnętrzni eksperci KE przedstawiają w tym
zakresie rozbieżne opinie. Ponadto dodał, iż przyjęcie przez KE ogólnego
restrykcyjnego podejścia w tym względzie wynika z zasady unikania zagrożeń
przy dokonywaniu eksportu z UE

do krajów trzecich i że musi tu być

stosowany

istnienie

system

gwarantujący

braku

w/w

zagrożeń.

W

podsumowaniu ww zagadnienia pan Ladislav Miko zobowiązał się do zbadania
ww. sprawy po powrocie do Brukseli i do zaprezentowania stanowiska, które
mogłoby być przedłożone przez KE pozostałym Państwom Członkowskim UE.
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Dodatkowo zostały przedstawione następujące zagadnienia:
działania

podejmowane

przez

Polskę

w

odniesieniu

do

wystąpienia

afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Białorusi;
uwagi dotyczące nowych wymagań Federacji Rosyjskiej przy eksporcie
przeżuwaczy z UE, odnoszących się do wirusa Schmallenberg;
uwagi Polski dotyczące handlu końmi i identyfikacji koni w kontekście
fałszowania wołowiny;
sprawy zgłoszone do Komisji Europejskiej w zakresie których Polska nadal
oczekuje stanowiska KE:
 prośba o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości prawnych odnośnie
możliwości wykorzystania skór oraz krwi przeżuwaczy jako środków
spożywczych;
 zagadnienie wysyłki żywych ślimaków lądowych, zbieranych w ich
naturalnym środowisku, do zatwierdzonych zakładów przetwórstwa
zlokalizowanych na terenie innych Państw Członkowskich UE – kwestia
dokumentacji towarzyszącej i wymogów weterynaryjnych dotyczących
podmiotów skupujących takie zwierzęta.

Pan Ladislav Miko poinformował o gotowości KE udzielenia pomocy
stronie polskiej w odniesieniu do ww. zagadnień oraz zwrócił się z prośbą o
przekazanie pisma w którym Główny Lekarz Weterynarii wyjaśni jakiej pomocy
oczekuje od KE w zakresie zabezpieczenia przed przeniesieniem wirusa
afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski, wraz z podaniem
szacunkowych kosztów przedmiotowego wsparcia.
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