Udział Głównego Lekarza Weterynarii w nadzwyczajnym posiedzeniu
grupy roboczej F.20 Głównych Lekarzy Weterynarii,
w dniach 16 - 18 kwietnia 2013 r. w Dublinie

Główny Lekarz Weterynarii, Pan Janusz Związek wraz z przedstawicielkami
Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (Pani Magdalena Ziętara, Radca oraz Pani
Anna Kowalska-Klockiewicz, I Sekretarz) uczestniczyli w nadzwyczajnym spotkaniu
grupy roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii, które odbyło się w Dublinie,
w dniach od 16 do 18 kwietnia 2013 r.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. odbyło się seminarium w sprawie kategoryzacji
chorób. W trakcie przedmiotowego seminarium dokonano wymiany poglądów
i stanowisk odnoszących się do kategoryzacji i priorytetyzacji chorób zwierząt.
W podsumowaniu seminarium opracowano projekt konkluzji Głównych Lekarzy
Weterynarii (GLW) dotyczących kategoryzacji i priorytetyzacji chorób. Przyjęcie
przedmiotowego dokumentu planowane jest w trakcie najbliższego posiedzenia
grupy roboczej GLW, które odbędzie się w Brukseli, w dniu 15 maja 2013 r.
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W trakcie dalszych obrad zostały omówione następujące tematy:
w ramach zagadnień związanych z działaniami Światowej Organizacji ds.
Zdrowia Zwierząt (OIE) przedstawiono sprawozdanie dotyczące pierwszego
posiedzenia Grupy Zadaniowej Regionalnej Komisji OIE Europejskiej dla
Europy w sprawie koordynacji stanowisk na Sesję Generalną OIE oraz
informację o działaniach zaplanowanych na przyszłość. Zapoznano GLW
z przebiegiem spotkań grup roboczych ds. koordynacji OIE, które odbyły się
w dniach 11-12 kwietnia br. oraz pan-afrykańskiego spotkania GLW
zorganizowanego

przez

Międzyafrykańskie

Biuro

Unii

Afrykańskiej

ds. Zasobów Zwierząt (AU-IBAR), które miało miejsce w dniach 14-15
kwietnia br. w Abidżanie, stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej;
kontynuowano dyskusję w sprawie metod pracy GLW, zapoczątkowaną
w trakcie posiedzenia grupy roboczej GLW, które odbyło się w Brukseli,
w dniu
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marca

przedmiotowego

2013

r.

W

zagadnienia

podsumowaniu

opracowano

obrad

projekt

dotyczących

konkluzji

GLW

dotyczących metod pracy Grupy Roboczej GLW. Przyjęcie przedmiotowego
dokumentu planowane jest w trakcie najbliższego posiedzenia grupy
roboczej GLW, które odbędzie się w Brukseli, w dniu 15 maja 2013 r.;
reprezentant

KE

przedstawił

informację

dotyczącą

wyników

audytów

przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Biuro KE ds. Żywnościi
Weterynarii (FVO) oraz planów odnoszących się do audytów zaplanowanych
do realizacji w 2014 r.;
delegat

Europejskiego

Urzędu

ds.

Bezpieczeństwa

Żywności

(EFSA)

przedstawił prezentację dotyczącą sprawozdania na temat postępu w
aktualnie przeprowadzanych badaniach dotyczących wirusa Schmallenberg,
współfinansowanych przez UE;
przedstawiciel

Prezydencji

irlandzkiej

zapoznał

GLW

ze

stanem

zaawansowania negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie wniosku
dotyczącego

rozporządzenia

PE

i

Rady

zmieniającego

rozporządzenie

(WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła
i skreślającego przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny;
reprezentant KE poinformował GLW o aktualnym stanie zaawansowania
prac

nad

Pakietem

Prawa

Zdrowia

Zwierząt

i

innymi

przyszłymi

propozycjami legislacyjnymi;
przedstawiciele Prezydencji irlandzkiej i KE przekazali informację dotyczącą
nieprawidłowego oznakowania produktów z wołowiny;
reprezentant

Prezydencji

irlandzkiej

przedstawił

informację

dotyczącą

spotkań organizowanych przez Prezydencję lub we współpracy z Prezydencją
w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r.
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