Notatka z posiedzenia grupy Głównych Lekarzy Weterynarii
Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 26-29 września 2011r.
w Krakowie odbyło się, organizowane w ramach Polskiej Prezydencji w UE,
nadzwyczajne posiedzenie grupy Głównych Lekarzy Weterynarii Państw
Członkowskich

Unii

Europejskiej

połączone

z

konferencją

dotyczącą

występowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali Główni Lekarze Weterynarii
Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także Federacji Rosyjskiej,
Ukrainy i Białorusi oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(Norwegia, Szwajcaria). 27 września br. w konferencji wziął udział Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Marek Sawicki.
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Afrykański pomór świń (ASF) - wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce
zakaźna i zaraźliwa wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz
dzików, stanowi w ostatnich latach poważny problem w Rosji i państwach
położonych na Kaukazie (Gruzja, Armenia). Zasadnicze straty związane
z

wystąpieniem

ASF

związane

są

przede

wszystkim

z

całkowitym

zablokowaniem importu świń oraz mięsa wieprzowego z krajów dotkniętych
ASF przez kraje wolne od tej choroby.
Podczas seminarium, informacje o doświadczeniach w zwalczaniu choroby
przekazali prelegenci z państw, w których choroba obecnie występuje
(dr Jewgienij Niepokłonow – Federacja Rosyjska), jak również przedstawiciele
państw, w których choroba występowała w poprzednich latach (dr Lucio
Carbajo - Hiszpania, dr Romano Marabelli - Włochy). Prezentacje na temat
przygotowań służb weterynaryjnych oraz środków podejmowanych w celu
ochrony terytoriów krajów przed wniknięciem tej groźnej choroby wygłosili
przedstawiciele

delegacji

Białorusi

(dr

Jurij

Piwowarczyk),

Ukrainy

(dr Dmitrij Moroz), Polski (prof. Zygmunt Pejsak) i Niemiec (dr Karin
Schwabenbauer)

oraz

przedstawiciel

Komisji

Europejskiej

(dr

Alberto

Ladomadda).
Konferencja

okazała

się

kolejnym

ważnym

krokiem

ku

zacieśnieniu

współpracy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi w zakresie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Na uwagę zasługuje zwłaszcza
spostrzeżenie, że kluczem do zwalczania i zapobiegania ASF jest współpraca
międzysektorowa

pomiędzy

rządem,

związkami

branżowymi,

izbami

lekarskimi, hodowcami i myśliwymi. Równie ważna jest także wymiana
informacji pomiędzy krajami posiadającymi praktyczną wiedzę o zwalczaniu
ASF a krajami stojącymi przed tym problemem. Istotna jest też wymiana
informacji na temat zachorowań na ASF pomiędzy państwami graniczącymi
ze sobą oraz wymiana doświadczeń przy zwalczaniu ognisk zachorowań, jak
również dobrych praktyk na szczeblu technicznym pomiędzy ekspertami
zajmującymi się zwalczaniem ASF w różnych krajach.
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W ramach posiedzenia w dniu 27 września 2011 r. Komisja Europejska
zorganizowała

spotkanie

Głównych

Lekarzy

Weterynarii,

któremu

przewodniczył pan Ladislav Miko, Zastępca Dyrektora Generalnego w
Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów. Podczas spotkania
poruszano tematy dotyczące m.in. stanu prac nad „Prawem zdrowia
zwierząt” (Animal Health Law), niektórych kwestii w zakresie dobrostanu
zwierząt, prawa żywnościowego oraz pasz leczniczych.

Główni Lekarze Weterynarii Państw Członkowskich Unii Europejskiej
z zainteresowaniem

wysłuchali

prezentacji

przedstawicieli

Komisji

Europejskiej oraz uczestniczyli w dyskusji nad poruszanymi zagadnieniami.
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Ponadto, w ramach posiedzenia w dniu 29 września 2011 r. odbyło się
spotkanie grupy roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii organizowane przez
polską

Prezydencję,

w

którym

uczestniczyli

przedstawiciele

Komisji

Europejskiej oraz Sekretariatu Generalnego Rady UE.

Spotkanie, któremu przewodniczył Główny Lekarz Weterynarii pan Janusz
Związek, poświęcone było m.in. omówieniu kwestii programów zwalczania
chorób współfinansowanych przez UE w państwach trzecich, handlu
wewnątrz

unijnego

dziczyzną

oraz

przyszłości

i

miejsca

Funduszu

Weterynaryjnego w budżecie UE. Dodatkowo poruszane były zagadnienia
dotyczące

przyszłego

kształtu

prawodawstwa

weterynaryjnego

UE.

Prezentacje w zakresie przedstawianej tematyki prowadzili przedstawiciele
Polski, Estonii, Litwy i Finlandii oraz Komisji Europejskiej.
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W tygodniu wypełnionym spotkaniami, przewidziano także czas poświęcony
prezentacji

Krakowa

oraz

walorów

pięknej

małopolskiej.
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i

pełnej

tradycji

ziemi

Goście odwiedzili m.in. kopalnię soli w Wieliczce oraz Zachowawczy Ośrodek
Hodowli Żubra w Niepołomicach.

Następne

posiedzenie

grupy

roboczej

Głównych

planowane jest 13 października 2011 r. w Brukseli.
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Lekarzy

Weterynarii

