Notatka z posiedzenia polsko - rosyjskiej grupy roboczej
ds. weterynarii w dniu 19.03.2012 r.

W dniu 19 marca 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko – rosyjskiej
grupy roboczej ds. weterynarii, w którym wzięli udział przedstawiciele:
Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji
Rosyjskiej - pod przewodnictwem Aleksandra Ponomariowa, Zastępcy Szefa
Zarządu Nadzoru Weterynaryjnego na Granicy Państwowej Federacji Rosyjskiej,
w Transporcie i Współpracy z Służbami Weterynaryjnymi Innych Państw;
Głównego Inspektoratu Weterynarii - pod przewodnictwem Janusza Związka,
Głównego Lekarza Weterynarii; Ambasady RP w Moskwie - Andrzej Karpiuk,
Radca ds. rolnych; Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w
Warszawie - Dmitrij Wierszynin, Zastępca Przedstawiciela Handlowego.
Podczas w/w rozmów strona rosyjska potwierdziła informacje o wprowadzeniu
od dnia 20 marca 2012 r. zakazu żywych zwierząt z UE do Federacji Rosyjskiej
(za wyjątkiem zwierząt hodowlanych).
Strona polska ponownie zwróciła się z wnioskiem o umieszczenie zakładów
mięsnych na listach zakładów, posiadających prawo eksportu swoich
produktów na terytorium Unii Celnej na podstawie gwarancji Głównego Lekarza
Weterynarii. Strona rosyjska poinformowała, że zgodnie z nowym
prawodawstwem, które wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2012 r., rosyjskie służby
weterynaryjne będą przeprowadzać ocenę systemu służb weterynaryjnych
państw członkowskich UE pod kątem ich kompetencji i możliwości udzielania
gwarancji odnośnie zgodności zakładów z rosyjskimi wymaganiami
weterynaryjno-sanitarnymi. Strona rosyjska poinformowała również, że
planowana w kwietniu 2012 r. kontrola polskich zakładów będzie zawierać
elementy oceny systemu (w tym również ocenę rezultatów monitoringu
produktów wwożonych z Polski do Federacji Rosyjskiej).
Strona rosyjska udzieliła ponadto wyjaśnień dotyczących eksportu produktów
złożonych do Rosji. Poinformowała, że od 1 lipca 2012 r. kontrola
weterynaryjna będzie dotyczyła tylko tych produktów, które w swoim składzie
zawierają powyżej 50 % składników pochodzenia zwierzęcego. Produkty złożone
zawierające mięso podlegają kontroli weterynaryjnej.
W obydwu przypadkach nie będzie obowiązku tworzenia list zakładów.
Strona polska zwróciła się również z wnioskiem o wprowadzenie regionalizacji
terytorium Polski na poziomie powiatów w odniesieniu do BSE. Strona rosyjska
poinformowała, że istnieje możliwość rozpatrzenia obowiązującego wobec
czterech województw zakazu wwozu bydła hodowlanego i użytkowego do Rosji
pod kątem zniesienia ograniczeń dla województwa warmińsko-mazurskiego
i wielkopolskiego.
Zniesienie
zakazu
dla
województwa
opolskiego
i świętokrzyskiego będzie możliwe po lutym 2013 r.
Omówiono także zmiany do wytycznych dla zakładów mleczarskich,
zatwierdzonych do eksportu na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także
warunki eksportu miodu do Federacji Rosyjskiej.

