Warszawa, dnia 13 września 2013 roku
Spotkanie Głównego Lekarza Weterynarii z przedstawicielami rosyjskich służb
weterynaryjnych (12 września 2013 r., Moskwa)

W dniu 12 września 2013 r. w Moskwie odbyły się rozmowy Głównego Lekarza
Weterynarii Pana Doktora Janusza Związka z przedstawicielami rosyjskich służb
weterynaryjnych,
którym ze strony rosyjskiej przewodniczył pan Aleksandr
Ponomariow, Zastępca Szefa Zarządu Nadzoru Weterynaryjnego na Granicy
Państwowej Federacji Rosyjskiej, w Transporcie i Współpracy ze Służbami
Weterynaryjnymi Innych Państw.

Podczas spotkania strony wyraziły swoje zadowolenie z istniejącej owocnej
współpracy służb weterynaryjnych Polski i Rosji.
Głównym tematem rozmów było omówienie wykrytych w ostatnim czasie przez
rosyjskie
służby
weterynaryjne
uchybień,
związanych
między
innymi
z niewiarygodną certyfikacją przy wwozie produktów z Polski na terytorium Unii
Celnej. Strona polska przedstawiła wyniki dochodzenia w odniesieniu do każdego
z wykrytych przypadków uchybień. W przypadku zakładu, z którego przesyłka
została zamieniona przez towar pochodzenia hiszpańskiego, strona polska
przedstawiła niezbite dowody, że zamiana nie nastąpiła na terenie Polski.
Poinformowała również o tym, że samodzielnie wprowadziła czasowe ograniczenia

dostaw produktów w stosunku do wszystkich zakładów, które dopuściły się
naruszeń przy eksporcie do Federacji Rosyjskiej. Ponadto poinformowała
o pozbawieniu przez stronę polską jednego zakładu mleczarskiego prawa eksportu
swoich produktów na terytorium Rosji.
Strona polska wyraziła swoją gotowość do wzmocnienia kontroli produktów,
przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej. W związku z tym została
przygotowana szczegółowa procedura dla powiatowych i urzędowych lekarzy
weterynarii, dotycząca certyfikacji produktów przeznaczonych na eksport na
terytorium Unii Celnej, która przewiduje szczegółową kontrolę ze strony polskich
służb weterynaryjnych.
Przede wszystkim dla tych przesyłek będą przeprowadzane dodatkowe badania
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Federacji Rosyjskiej i Unii Celnej. Odtąd
polscy lekarze weterynarii podczas certyfikacji produktów będą nie tylko obecni
podczas załadunku, ale również zostaną zobowiązani do zapoznania się z wynikami
badań laboratoryjnych produktów przeznaczonych na terytorium Unii Celnej,
przeprowadzonych w laboratoriach atestowanych przez Głównego Lekarza
Weterynarii RP. W związku z powyższym 16 września 2013 r. w Głównym
Inspektoracie Weterynarii zostanie przeprowadzone szkolenie w celu przekazania
informacji o dodatkowej procedurze.
Podczas rozmów strona rosyjska podkreśliła istnienie problemów systemowych
w dokonywaniu kontroli weterynaryjnej podczas przemieszczania produktów
pochodzenia zwierzęcego na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym
Rosselchoznadzor zaproponował stronie polskiej poruszenie tej kwestii na
najbliższym posiedzeniu głównych lekarzy weterynarii Unii Europejskiej.
W opinii strony rosyjskiej w chwili obecnej bardzo istotną kwestią jest podjęcie
odpowiednich działań w celu wzmożenia w całej UE kontroli weterynaryjnej
produktów, przeznaczonych do eksportu na terytorium Rosji. Jeśli takie działania
nie zostaną podjęte, może to doprowadzić do utraty zaufania ze strony służb
weterynaryjnych Unii Celnej.
Strony poruszyły również szereg kwestii organizacyjnych dotyczących mającej się
odbyć w bieżącym roku kontroli polskich zakładów zainteresowanych dostawami na
terytorium UC przez specjalistów Unii Celnej, a także przeprowadzenia kolejnego
posiedzenia polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. weterynarii.

