
Публично изслушване относно
„Официален контрол по хранителната верига“

организирано от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Понеделник, 14 октомври 2013 г., от 15.00 до 18.30 ч. 
Европейски парламент, Зала JAN4Q2, Брюксел

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Представители на институции

15.00 - 15.10 ч. Приветствие и откриване от председателя Криста Клас, 
докладчика Марио Пирило и докладчика по становище на 
комисията по земеделие и развитие на селските райони Брита 
Раймерс

15.10 - 15.20 ч. Дейвидас Клюцинскас, заместник-председател на работната 
група на Съвета относно официалния контрол, представител на 
литовското председателство

15.20 - 15.30 ч. Тонио Борг, член на Европейската комисия по въпросите на 
здравеопазването

Обосновка и преглед на новия режим на официален контрол и 
неговото практическо приложение (председател: г-н Шнелхард)

15.30-15.40 ч. Настоящият режим и новото предложение: ключови промени (д-р 
Ерик Пудле, директор по безопасността на хранителната верига, 
ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“ , Европейска 
комисия)



15.40-15.50 ч. Преглед на констатациите от одитите, извършени в държавите 
членки (Майкъл Сканъл, директор на Хранителната и 
ветеринарна служба)

15.50-16.00 ч. Слабости в настоящото законодателство и необходимост от 
подобрения на място: националната гледна точка (д-р Мартин 
Хартман, председател на Немската асоциация на официалните 
ветеринари, Германия)

16.00-16.10 ч. Финансиране на официалния контрол:  оптимизиране на 
системата на таксите (д-р Силвио Борело, генерален директор на 
Генерална дирекция по ветеринарно здравеопазване и храни в 
Министерството на здравеопазването на Италия)

16.10-16.20 ч. Преглед на новите действия по правоприлагане и мерки срещу 
измамите (Джон Барнс, ръководител на отдела за одит на 
местните органи и връзка с тях, Агенция по хранителни 
стандарти, Обединено кралство)

16.20-16.30 ч. Официален контрол на животните и стоките, въвеждани в Съюза –
какво е новото? (д-р Лоик Евен), помощник директор по 
европейски и международни санитарни въпроси, Генерална 
дирекция по храните, Министерство на земеделието на Франция)

16.30-17.10 ч. Открита дискусия с участието на Кларис Лулай Анжи, съветник по 
ветеринарни и фитосанитарни въпроси, Мисия на Канада в 
Европейския съюз

Въздействие на предложението върху стопанските субекти в 
хранителната промишленост и последствия за потребителите 
(председател: г-н Пирило)

17.10-17.20 ч. Въздействие върху стопанските субекти в хранителната 
промишленост – месо (д-р Давиде Калдероне, CLITRAVI – Център за 
връзка на месопреработвателните индустрии в ЕС)

17.20-17.30 ч. Въздействие върху стопанските субекти в хранителната 
промишленост – семена и растения (Масимо Билони, Европейска 
асоциация по семената)

17.30-17.40 ч. Въздействие върху микропредприятията – възгледи на 
европейските земеделски стопани и селскостопански кооперации 
(Люк Петерс, председател на работната група на Copa-Cogeca по 
фитосанитарни въпроси) 



17.40-17.50 ч. Повече прозрачност за повишено доверие (Рут Вийл, BEUC –
Организацията на европейските потребители)

17.50-18:25 ч. Открито обсъждане

18.25-18.30 ч. Заключително изявление от председателя


