Informacja o wynikach posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej
ds. Weterynarii, które odbyło się w dniach 14-15 kwietnia 2010 roku
w Kaliningradzie.

W dniach 14 – 15 kwietnia 2010 roku w Kaliningradzie odbyło się posiedzenie
Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej ds. Weterynarii, w którym udział wzięli
przedstawiciele Federalnej SłuŜby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego
Federacji Rosyjskiej oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. Podczas
posiedzenia omówiono m. in. następujące kwestie:
1.

Umieszczenie zakładów przetwórstwa mlecznego na listach
zakładów, posiadających prawo eksportu produktów mleczarskich
do Federacji Rosyjskiej, na podstawie gwarancji Głównego Lekarza
Weterynarii,
strona
rosyjska
uzaleŜniła
od
wyników
przeprowadzonej obecnie przez Rosselchoznadzor kontroli polskich
zakładów, wytwarzających produkty mleczarskie.

2.

Strona rosyjska zobowiązała się do rozpatrzenia kwestii atestacji do
eksportu na rynek rosyjski zakładów przetwórstwa jaj.

3.

Strony uzgodniły warunki eksportu wołowiny
z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej.

4.

Strona rosyjska przekazała rosyjskie wymagania weterynaryjnosanitarne na importowane do Federacji Rosyjskiej mięso i produkty
mięsne, na podstawie których w najbliŜszym czasie zostanie
opracowane świadectwo zdrowia na mięso baranie i kozie,
eksportowane do Federacji Rosyjskiej.

5.

Inspekcja Weterynaryjna RP przekaŜe stronie rosyjskiej listę kutrów
rybackich zajmujących się wyłącznie połowem ryb przeznaczonych
dla zakładów przetwórstwa przemysłowego w celu dalszego
eksportu do Rosji i przedstawi gwarancje ich zgodności z rosyjskimi
wymaganiami i normami weterynaryjno-sanitarnymi. Strona
rosyjska rozpatrzy kwestię konieczności atestacji tych kutrów.

6.

Gospodarstwa wyraŜające chęć eksportu bydła rzeźnego do
Federacji Rosyjskiej będą zatwierdzone przez stronę rosyjską
na podstawie list gospodarstw, którym Główny Lekarz Weterynarii
udzieli gwarancji spełnienia przez nie rosyjskich wymagań i norm
sanitarno weterynaryjnych. W stosunku do gospodarstw,
wyraŜających chęć eksportu bydła hodowlanego i uŜytkowego do
Rosji, sporządzanie listy polskich gospodarstw nie jest konieczne.

7.

Strony osiągnęły porozumienie odnośnie wzajemnych wizyt polskich
i rosyjskich specjalistów weterynaryjnych w celu wymiany

z

kością

doświadczeń związanych z zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń
i pryszczycy.
8.

Zostało osiągnięte porozumienie o wprowadzeniu zmian do
Memorandum
pomiędzy
Federalną
SłuŜbą
Nadzoru
Weterynaryjnego i Fitosanitarnego a Inspekcją Weterynaryjną
Rzeczypospolitej Polskiej o warunkach dostaw produktów
pochodzenia zwierzęcego z Polski do Rosji, odnośnie przejść
granicznych, w tym morskich.

9.

Strona rosyjska poinformowała stronę polską, Ŝe obecnie nie jest
wymagane sporządzanie i zatwierdzanie list zakładów, wyraŜających
chęć eksportu produktów złoŜonych z Polski do Rosji. W przypadku
zmiany takiego trybu eksportu, strona rosyjska poinformuje o tym
Inspekcję Weterynaryjną RP.

