Udział Głównego Lekarza Weterynarii i Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii
w posiedzeniu grupy roboczej F.20 Głównych Lekarzy Weterynarii,
które odbyło się w dniu 25 października 2012 r. w Brukseli
Główny Lekarz Weterynarii, Pan Janusz Związek oraz Zastępca Głównego
Lekarza Weterynarii, Pan Krzysztof Jażdżewski oraz Pani Magdalena Bartosinska,
Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z przedstawicielkami Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE (Pani Magdalena Ziętara, Radca, oraz Pani Anna
Kowalska-Klockiewicz,
I
Sekretarz)
uczestniczyli
w
kolejnym
spotkaniu
grupy roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii, które odbyło się w Brukseli,
w dniu 25 października 2012 r.
W trakcie obrad zostały omówione następujące tematy.
kontynuowano dyskusję dotyczącą sieci szybkiego reagowania UE, zarządzania
w sytuacjach kryzysowych i zdolności przekazywania informacji oraz planów
gotowości i wdrażania regionalizacji dla celów handlu międzynarodowego;
Pan Ulrich Herzog, GLW Austrii, Przewodniczący Europejskiej Komisji
ds. Kontroli Pryszczycy EUFMD w ramach FAO (Organizacji ONZ
ds.
Żywności
i
Rolnictwa)
przedstawił
prezentacją
dotyczącą
84-tego posiedzenia Komitetu Wykonawczego EUFMD i przyszłej strategii
w/w Komisji;
przedstawiciel KE poinformował GLW Państw Członkowskich o aktualnym
stanie kontaktów z państwami trzecimi w tym o:
- relacjach z Rosją/Unią Celna,
- wymaganiach importowych UE w odniesieniu do mięsa końskiego,
- wynikach negocjacji prowadzonych w ramach Grupy Roboczej Wysokiego
Szczebla UE-USA,
- wynikach10-tego posiedzenia Połączonego Komitetu Zarządzającego (JMC)
UE/Chile, które odbyło się w Santiago, w dniach 26-27 września 2012 r.,
- ograniczeniach w handlu wywołanych przez wirus Schmallenberg (SV),
Pan Ago Pärtel, Główny Lekarz Weterynarii Estonii, Przewodniczący
Regionalnej Komisji OIE dla Europy, poinformował o nominowaniu
uczestników z UE, którzy wezmą udział w grupie roboczej Regionalnej Komisji
OIE dla Europy oraz o celach i dalszych krokach w zakresie prac w/w Komisji,
przedstawiciel Prezydencji cypryjskiej przedstawił projekt konkluzji
z seminarium pt. „Międzynarodowy Obrót Zwierzętami Egzotycznymi”,
zorganizowanego przez Europejską Federację Lekarzy Weterynarii (FVE)
i Prezydencję cypryjską w dniach 4-5 października 2012 r.,
przedstawiciel KE poinformował o zaawansowaniu prac w odniesieniu
do oczekiwanych propozycji KE w zakresie:
- przeglądu Pakietu Higienicznego,
- Decyzji Rady w ramach umowy weterynaryjnej ze Szwajcarią,
- modyfikacji prawodawstwa zootechnicznego,
- pakietu: Zdrowie Zwierząt/Kontrole Urzędowe/Rozporządzenie Finansowe,
przedstawiciel Prezydencji poinformował GLW Państw Członkowskich
o zaawansowaniu prac w zakresie:
- elektronicznej identyfikacji bydła/dobrowolnego znakowania wołowiny,
- przemieszczania zwierząt towarzyszących,
- konkluzji Rady w sprawie raktopaminy,
- stosowania kwasu mlekowego do dekontaminacji;
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w ramach punktu „sprawy inne” zostały przedstawione następujące
zagadnienia:
- nota od GLW Danii dotycząca kontynuacji prac w sprawie raportu
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), odnoszącego się
do gronkowca złocistego opornego na metacylinę (MRSA),
- kwestia podniesiona przez GLW Francji dotycząca wydania zezwolenia
na
stosowanie
leku
weterynaryjnego
na
bazie
enrofloksacyny
dla gatunku królików,
- wniosek przedłożony przez GLW Łotwy dotyczący współfinansowania
wieloletnich programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- kwestia stosowania w Państwach Członkowskich UE polifosforanów jako
dodatku do ryb, zgłoszona przez GLW Portugalii,
- przedstawiciel
KE
przedstawił
informację
dotyczącą
spotkań
międzynarodowych, w których wzięli udział przedstawiciele KE,
- reprezentant KE przedstawił informację dotyczącą wniosku KE
w sprawie noty koncepcyjnej OIE w zakresie dobrostanu zwierząt.
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