
Offentlig høring om
"Offentlig kontrol i fødevarekæden"

arrangeret af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) 

Mandag den 14. oktober 2013 fra kl. 15.00 til 18.30 
Europa-Parlamentet, mødelokale: JAN 4Q2, Bruxelles

Forslag til dagsorden

Repræsentanter for institutionerne

15.00 - 15.10 Velkomst og indledning ved Christa Klass, mødeleder, Mario Pirillo, 
ordfører, og Britta Reimers, AGRI-udvalgets ordfører for udtalelse 

15.10 - 15.20 Deividas Kliucinskas, næstformand for Rådets arbejdsgruppe for 
offentlig kontrol og repræsentant for det litauiske formandskab

15.20 - 15.30 Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed 

Formål med og overblik over den nye ordning for offentlig kontrol og 
dens anvendelse på området (mødeleder: Schnellhardt)

15.30-15.40 Nuværende ordning og det nye forslag: vigtige ændringer (Eric Poudelet, 
direktør, sikkerhed i fødevarekæden, GD SANCO, Europa-Kommissionen)

15.40-15.50 Oversigt over resultaterne af kontroller udført i medlemsstaterne 
(Michael Scannell, direktør, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret)

15.50-16.00 Utilstrækkeligheder i den nuværende lovgivning og behov for 
forbedringer på stedet: det nationale perspektiv (Martin Hartmann, formand 
for den tyske forening for officielle veterinærer)

16.00-16.10 Finansiering af offentlig kontrol: strømlining af gebyrordningen (Silvio
Borrello, generaldirektør, sundhedsministeriet, generaldirektoratet for 
veterinær sundhed og fødevarer, Italien)



16.10 - 16.20 Oversigt over nye håndhævelsestiltag og foranstaltninger mod svig (John 
Barnes, chef for lokal myndighed for kontrol og forbindelser, agenturet for 
fødevarestandarder, Det Forenede Kongerige)

16.20-16.30 Officiel kontrol med dyr og varer, der indføres i EU -  nyheder
(Loic Evain, underdirektør for europæiske og internationale sundhedsanliggender, 
generaldirektoratet for ernæring, det franske landbrugsministerium, Frankrig) 

16.30-17.10 Åben debat med deltagelse af Clarice Lulai Angi, rådgiver for veterinære og 
fytosanitære anliggender, Canadas mission ved Den Europæiske Union

Forslagets konsekvenser for levnedsmiddelvirksomheder og 
forbrugere (mødeleder: Pirillo)

17.10-17.20 Konsekvenser for levnedsmiddelvirksomhederne - kød (Davide 
Calderone, CLITRAVI – Forbindelseskontoret for EU's 
Kødforarbejdningsindustri)

17.20-17.30 Konsekvenser for levnedsmiddelvirksomhederne - frø og planter
(Massimo Biloni, European Seeds Association)

17.30-17.40 Konsekvenser for mikrovirksomheder – europæiske landmænds og 
landbrugskooperativers synspunkter (Luc Peeters, formand for 
arbejdsgruppen Copa-Cogeca om fytosanitære anliggender) 

17.40-17.50 Øget tillid gennem mere gennemsigtighed (Ruth Veale, Den Europæiske 
Forbrugerorganisation, BEUC)

17.50-18:25 Åben debat

18.25-18.30 Afsluttende bemærkninger ved mødelederen


