W dniach 19-21 stycznia 2011 r. w Międzynarodowych Targach „Zielony Tydzień”
w Berlinie udział wzięli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii: Janusz
Związek – Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Jażdżewski
– Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, Marcin
Kozłowski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Głównego Inspektoratu Weterynarii, Jolanta Orlińska-Krupa – specjalista w Biurze
ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Delegacja brała udział w licznych
spotkaniach z wystawcami z różnych
krajów.
Spotkała
się
również
z przedstawicielami niemieckich służb
weterynaryjnych na czele z GLW
Niemiec, Panią Karin Schwabenbauer
i Zastępcą GLW, Panem Dietrichem
Rassowem.
Spotkanie
dotyczyło
kwestii
stwierdzenia
obecności
dioksyn w tłuszczu używanym do
produkcji pasz na terenie Niemiec.
GLW
Niemiec
udzieliła
wyczerpujących informacji aktualnych na
dzień 20 stycznia br.
Polska delegacja odbyła również spotkanie z Ministrem Rolnictwa Litwy,
Panem Kazusem Starkevičiusem i Głównym Lekarzem Weterynarii Litwy, Panem
Jonasem Miliusem. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację w związku
z wystąpieniem nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w Federacji Rosyjskiej
oraz zacieśnienie współpracy w dziedzinie weterynarii.
Ponadto przedstawiciele GIW uczestniczyli w spotkaniach na forum KE-RU.
Spotkanie techniczne w dniu 20 stycznia 2011 r. poświęcone było współpracy
w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz omówieniu wymagań
świadectwa dla wołowiny z kością i wołowiny bez kości w odniesieniu do BSE.
Spotkanie z udziałem Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu KE ds. Zdrowia
i Konsumentów, Paoli Testori Coggi i Szefa rosyjskich służb weterynaryjnych
i fitosanitarnych, S. A. Dankwerta było poświęcone następującym kwestiom:
pozostałości pestycydów i kwestie fitosanitarne, afrykański pomór świń, Unia Celna –
wymagania weterynaryjne, listy zakładów, dioksyny w Niemczech, współpraca
w zakresie zwalczania wścieklizny, pryszczyca w Bułgarii, BSE (zmiana wymagań
dotyczących wieku badanego bydła), Partnerstwo dla Modernizacji.
W dniu 21 stycznia 2011 r. odbyło się również spotkanie bilateralne
z przedstawicielami rosyjskich służb weterynaryjnych, podczas którego Główny
Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej i Szef Federalnej Służby Nadzoru
Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej podpisali Aneks do
Memorandum pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną Rzeczypospolitej Polskiej a
Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego o warunkach dostaw
produktów pochodzenia zwierzęcego do Federacji Rosyjskiej z dnia 19 grudnia 2007 r.

Powyższy Aneks aktualizuje m. in.
sprawę przejść granicznych, przez
które dozwolone są dostawy na
terytorium
Federacji
Rosyjskiej.
Ponadto
strony
uzgodniły,
że
dostawy
gotowych
produktów
mięsnych
będą dokonywane
z
zakładów umieszczonych na listach
zakładów,
posiadających
prawo
eksportu produktów gotowych z
Polski do Federacji Rosyjskiej,
zgodnie z Przepisami dotyczącymi
Jednolitego trybu przeprowadzania
wspólnych kontroli obiektów oraz
pobierania
próbek
towarów
(produktów) podlegających kontroli
weterynaryjnej
(nadzorowi),
zatwierdzonymi
przez
Decyzję
Komisji Unii Celnej 18 czerwca 2010
r. nr 317.

