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W dniach 21-24 stycznia 2019 r. pan Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii, przebywał w
Wietnamie odbywając spotkania z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wietnamu, Zastępcą Dyrektora
Departamentu Zdrowia Zwierząt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wietnamu oraz z szefem Oddziału
Weterynaryjnego Regionu 6.
Podczas rozmów poruszono tematy eksportu mięsa wieprzowego z Polski, eksportu gotowych produktów
mięsnych wieprzowych, eksportu mięsa wołowego oraz renegocjacji zapisów świadectwa na mięso
drobiowe i uzgodnienia świadectwa na produkty rybołówstwa.
W trakcie spotkań w Departamencie Zdrowia Zwierząt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wietnamu
strona wietnamska zadeklarowała utrzymanie eksportu mięsa wieprzowego z Polski, z wyłączeniem 5
województw dotkniętych afrykańskim pomorem świń. Jednocześnie nie była skłonna do negocjacji
dotyczących dopuszczenia bez ograniczeń eksportu produktów mięsnych wieprzowych poddanych obróbce
gwarantującej zniszczenie wirusa ASF. W zakresie eksportu mięsa wołowego strona polska otrzymała do
uzupełnienia kwestionariusz oraz informacje o procedurze dopuszczania eksportu (wymagana jest m.in.
kontrola inspektorów wietnamskich w Polsce). Dodatkowo urzędnicy wietnamscy poinformowali, ze
przygotowują dodatkowe pytania dotyczące sytuacji epizootycznej Polski w zakresie chorób drobiu i ryb
przed przystąpieniem do uzgodnienia nowych świadectw.
Ustalenia te potwierdził pan Phung Duc Tien, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wietnamu.
Jednocześnie Wiceminister zadeklarował przestrzeganie przez Wietnam wszelkich norm
międzynarodowych, zlecając podległym pracownikom analizę czy regionalizacja ASF stosowana w UE jest
zgodna z rekomendacjami OIE - jeżeli wynik analizy będzie pozytywny strona wietnamska rozważy
możliwość uznania regionalizacji UE, zamiast wyłączania całych województw.
Sytuacja epizootyczna w Polsce w zakresie ASF i działania podejmowane przez polską Inspekcję
Weterynaryjną ukierunkowane na zwalczanie tej choroby były także tematem rozmów z szefem Oddziału
Weterynaryjnego Regionu 6. Podczas tego spotkania ustalono ścieżkę wymiany informacji dotyczących
problemów importowych polskich przedsiębiorców eksportujących produkty pochodzenia zwierzęcego na
rynek Wietnamu poprzez polskie Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH funkcjonujące w Ho Chi Minh City.

