Notatka z posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej ds. Weterynarii
(7 – 8 listopada 2012 r., Sankt Petersburg)
Pod przewodnictwem - ze strony polskiej - Pana Janusza Związka, Głównego
Lekarza Weterynarii odbyło się w dniach 7 – 8 listopada 2012 r. w Sankt
Petersburgu kolejne posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej ds. Weterynarii.
W posiedzeniu ze strony polskiej udział wzięli ponadto:
1. Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii
2. Monika Marks – Dyrektor Biura ds. Granic
3. Jolanta Orlińska-Krupa – specjalista w Biurze ds. Unii Europejskiej
i Współpracy z Zagranicą
4. Andrzej Karpiuk – Radca ds. Rolnych w Ambasadzie RP w Moskwie.
Stronę rosyjską podczas posiedzenia reprezentowały następujące osoby:
1. Ponomariow Aleksandr Borisowicz – Zastępca Naczelnika Urzędu ds. nadzoru
weterynaryjnego na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, w transporcie
oraz ds. współpracy ze służbami weterynaryjnymi państw trzecich
2. Szwabauskiene Julia – Szef Zarządu Rosselchoznadzoru dla miasta Sankt
Petersburga i obwodu leningradzkiego
3. Andriejewskaja Irina – Zastępca Szefa Zarządu Rosselchoznadzoru dla miasta
Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego
4. Browkina Nina – Dyrektor Leningradzkiego Międzyobwodowego Laboratorium
Weterynaryjnego
5. Smirnow Wadim – Zastępca Szefa Zarządu Rosselchoznadzoru dla obwodu
kaliningradzkiego
6. Jemcew Oleg – naczelnik oddziału granicznej kontroli weterynaryjnej na
granicy
państwowej Federacji
Rosyjskiej
oraz w
transporcie
Rosselchoznadzor dla miasta Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego
7. Ważenina Maria – Zastępca naczelnika oddziału granicznej kontroli
weterynaryjnej na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej oraz
w transporcie - Rosselchoznadzor dla obwodu kaliningradzkiego
8. Martirosowa Julia – specjalista w oddziale ds. prac w zakresie inspekcji
międzynarodowych Rosselchoznadzoru.

Podczas posiedzenia omówiono m. in. następujące kwestie:
1. Strona polska po raz kolejny zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na
zatwierdzanie polskich zakładów mięsnych na podstawie gwarancji Głównego
Lekarza Weterynarii (zasada pre-listingu). W związku z pozytywnymi
wynikami kontroli polskich zakładów mięsnych, przeprowadzonej w kwietniu
2012 r. przez przedstawicieli służb weterynaryjnych Państw Członkowskich
Unii Celnej, jak również faktem, iż decyzje w sprawie zatwierdzania zakładów
na zasadzie pre-listingu podejmowane są na szczeblu Unii Celnej, strona
rosyjska zasugerowała, aby strona polska wystąpiła do służb właściwych
Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o rozpatrzenie wraz z władzami
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weterynaryjnymi Białorusi i Kazachstanu kwestii atestacji polskich zakładów
mięsnych na podstawie gwarancji polskich służb weterynaryjnych.
2. Strona polska wystąpiła z propozycją utrzymania list zakładów mleczarskich,
rybnych, jajczarskich i paszowych (pasze z udziałem komponentów
pochodzenia zwierzęcego) oraz ferm jaj wylęgowych. Strona rosyjska wyraziła
zgodę pod warunkiem wcześniejszego złożenia wniosku przez stronę polską
3. W trakcie wizyty delegacja polska odwiedziła port w Sankt Petersburgu, jeden
z trzech największych portów w Rosji. Strona rosyjska zaprezentowała sposób
prowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej przeprowadzanej w porcie
morskim w Sankt Petersburgu, co pozwoliło stwierdzić, iż model działania
służb rosyjskich jest w wielu elementach zgodny z działaniem polskich
granicznych służb weterynaryjnych.
4. Strony omówiły kwestię znakowania mięsa wieprzowego przed uzyskaniem
wyników badań na włośnie. Strona polska zaproponowała stworzenie przez
Głównego Lekarza Weterynarii procedury, zapewniających pełną i skuteczną
identyfikację, która po akceptacji strony rosyjskiej byłaby realizowana przez
powiatowych lekarzy weterynarii. Strona rosyjska wyraziła zgodę na taki
sposób postępowania.
5. Strona rosyjska zapoznała się z polskim programem kontrolnych skażeń
promieniotwórczych w żywności pochodzenia zwierzęcego i uznała go za
wystarczający do spełniania wymagań dotyczących zawartości cezu-137
i strontu-90 w produktach pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z Polski
do Federacji Rosyjskiej.
6. Strony uznały za celowe organizację szkoleń dla polskich specjalistów
w zakresie badań gatunkowości białek w paszach pochodzenia zwierzęcego.
Dalsze uzgodnienia będą przeprowadzane w trybie roboczym między
punktami kontaktowymi stron.
7. Strona polska zwróciła się z wnioskiem zniesienie obowiązku prowadzenia
badań produktów jajecznych, przetwarzanych termicznie w kierunku bakterii
z rodzaju Proteus. Strona rosyjska poinformowała, że nie jest władzą
właściwą w tym zakresie i zasugerowała zwrócenie się w tej sprawie do
Rospotrebnadzoru (odpowiednik Głównego Inspektoratu Sanitarnego
w Polsce).
8. Strona rosyjska wskazała zakres nazewnictwa dotyczącego opakowań, które
strona polska powinna stosować w świadectwach zdrowia.
9. Strona
polska
poinformowała
o
prawdopodobnych
zatrzymaniach
transportów z polskich zakładów przez białoruskie służby graniczne
w związku z przypuszczalnym przekroczeniem limitów przyznanych
importerom z terytorium Unii Celnej na towar. Strona rosyjska udzieliła
wyjaśnień, że o wysokości limitów powinien poinformować polskiego
kontrahenta rosyjski importer.
10. Strona rosyjska potwierdziła możliwość wysyłek z Polski produktów
mlecznych objętych kodem 1901 (nie podlegających weterynaryjnej kontroli
granicznej) jednym, zaplombowanym środkiem transportu razem z innymi
produktami mlecznymi podlegającymi kontroli, zaopatrzonymi w świadectwo
weterynaryjne.
11. Strona rosyjska przekazała wzór powiadomienia, który wraz ze wzorem
świadectwa zdrowia oraz wynikami badań diagnostycznych należy
przekazywać stronie rosyjskiej w przypadku upadku żywych zwierząt
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przejeżdżających tranzytem przez terytorium RP. Strona rosyjska wyraziła
oczekiwanie aby w miejscach odpoczynku zwierząt, z których zwierzęta są
przeznaczone na teren Federacji Rosyjskiej, regularnie były stosowane
repelenty. W związku z powyższym wymaganiem strona polska
poinformowała o konieczności zwrócenia się w tej sprawie pismem do
Głównego Lekarza Weterynarii.
12. Strona polska potwierdziła zobowiązanie, że będzie certyfikować tylko taki
surowiec jelitowy, który pochodzi z zatwierdzonych zakładów UE. Strona
rosyjska podkreśliła, że surowiec mięsny i jeliciarski wykorzystywany
w gotowych produktach mięsnych musi pochodzić z zatwierdzonych
zakładów UE a identyfikacja surowca powinna się opierać na świadectwach
przed-eskportowych.
13. Strona rosyjska poinformowała, że na spotkaniu KE-UC w Astanie
w październiku 2012 r. został podpisany nowy wzór świadectwa zdrowia dla
koniny, w którym dokładnie opisano rodzaj badań koni rzeźnych w kierunku
nosacizny oraz że w najbliższej przyszłości zostanie parafowane świadectwo
zdrowia na surowce pochodzenia zwierzęcego do produkcji karmy dla
zwierząt, nie przeznaczonych do produkcji żywności dla ludzi. Strona rosyjska
zasugerowała zwrócenie się do KE w sprawie zapisów w świadectwie dla
miodu, którego uzgadnianie planowane jest na forum KE-UC. Jednocześnie
wyjaśniła interpretację zapisów dotyczących grypy ptaków w świadectwie UC
dla jaj konsumpcyjnych (rozróżnienie pomiędzy wymaganiami dla wysoce
zjadliwej i nisko zjadliwej grypy ptaków) i zobowiązała się do rozpatrzenia
wzoru świadectwa dla produktów jajecznych, przesłanego przez stronę
polską.
14. Strona rosyjska ponownie zwróciła się z wnioskiem o rozważenie możliwości
wprowadzenia kontroli weterynaryjnej po stronie polskiej na przejściu
granicznym Mamonowo II – Grzechotki. Strona rosyjska podkreśliła, że w
2011 r. na w/w przejściu kontrola weterynaryjna po stronie rosyjskiej
dotyczyła 324 przesyłek a w ciągu 9 miesięcy 2012 r. ilość skontrolowanych
przesyłek wyniosła 4300. Strona rosyjska poinformowała, że w przypadku
zgody strony polskiej jest przygotowana do rozbudowy przejścia granicznego.
W przypadku odmowy strony polskiej strona rosyjska zlikwiduje kontrolę po
swojej stronie.
15. Strona polska przedstawiła prezentację nt. systemu diagnostyki
laboratoryjnej w Polsce. Strona rosyjska wysoko oceniła poziom
laboratoryjnej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce i poprosiła o dodatkowe
informacje w zakresie jej funkcjonowania.
16. Strona rosyjska zobowiązała się do regularnego przekazywania informacji
o sytuacji epizootycznej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń na terytorium
Rosji.
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