Udział delegacji Polski
w posiedzeniu grupy roboczej F.20 Głównych Lekarzy Weterynarii,
które odbyło się w dniach od 2 do 5 września 2013 r. w Wilnie

Główny Lekarz Weterynarii, Pan Janusz Związek, Pan Krzysztof Jażdżewski, Zastępca
Głównego Lekarza Weterynarii, Pani Anna Galica, Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej,
Pani Karolina Wadecka, Dyrektor Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt w GIW oraz Pani Anna
Klockiewicz, I Sekretarz i Pani Magdalena Ziętara, Radca w Stałym Przedstawicielstwie
Rzeczypospolitej Polskiej przy UE, uczestniczyli w nieformalnym spotkaniu grupy roboczej
Głównych Lekarzy Weterynarii (GLW), które odbyło się w Wilnie, w dniach do 2 do
5 września 2013 r.
W ramach ww. spotkania odbyły się, w dniach 3 i 4 września br., warsztaty na temat
wzmocnienia

i

dostosowania

środków

zapobiegawczych

do

istniejącego

zagrożenia

wprowadzenia klasycznego i afrykańskiego pomoru świń do UE, zorganizowane przez
Prezydencję litewską we współpracy z Radą UE i Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia
i Konsumentów KE. Całość dokumentacji dotyczącej ww. warsztatów jest dostępna pod
następującym linkiem:
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=53521

W trakcie obrad grupy roboczej w dniach 4-5 września 2013 r. zostały omówione
następujące tematy.
Reprezentanci

Prezydencji

zaawansowania

prac

i

nad

KE

przedstawili

pakietem

informację

legislacyjnym

dotyczącą

obejmującym

stanu
projekty

rozporządzenia PE i Rady w sprawie zdrowia zwierząt, rozporządzenia PE i Rady
w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych
w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad
dotyczących

zdrowia

i

dobrostanu

zwierząt,

zdrowia

roślin,

materiału

przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005,
834/2007,

1099/2009,

1069/2009,

1107/2009,

rozporządzenia

(UE)

nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE,
2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE oraz rozporządzenia PE i Rady
ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do
łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi

zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego
dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia (WE)
nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę 2009/128/WE
i rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG,
76/894/EWG i 2009/470/WE;
Przedstawiciel

KE

przekazał

informację

dotyczącą

następnego

spotkania

Regionalnego Komitetu Sterującego (RSC5) OIE / FAO GF-TADS dla Europy,
dotyczącego wpływu transgranicznych chorób zwierząt (TADs) na zdrowie publiczne,
sektor rolnictwa, handlu i warunki funkcjonowania małych hodowców i rolników;
Reprezentanci Prezydencji i KE przekazali GLW informację o aktualnym stanie
rzeczy w odniesieniu do relacji UE z Unią Celną/Federacją Rosyjską oraz z USA,
w zakresie kwestii weterynaryjnych;
Główni Lekarze Weterynarii przeprowadzili dyskusję odnoszącą się do dokumentu
pt. „Przyspieszenie prac dla ograniczenia

i ostrożnego stosowania środków

przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej i dotyczących kontroli
oporności

na

środki

przeciwdrobnoustrojowe”,

będącego

wspólną

inicjatywą

Głównych Lekarzy Weterynarii Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Luksemburga
i Holandii, przekazaną do Komisji Europejskiej, w sprawie ograniczenia i ostrożnego
stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji zwierzęcej w ramach
walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

