
Julkinen kuulemistilaisuus
Elintarvikeketjun virallinen valvonta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI)

Maanantai 14. lokakuuta 2013 klo 15.00–18.30
Euroopan parlamentti, kokoushuone JAN 4Q2, Bryssel

ESITYSLISTALUONNOS

Instituutioiden edustajat

15.00 - 15.10 Tilaisuuden avaus ja alustuspuheenvuorot: puheenjohtaja Christa 
Klass, esittelijä Mario Pirillo ja AGRI-valiokunnan lausunnon 
valmistelija Britta Reimers

15.10 - 15.20 Deividas Kliucinskas, virallista valvontaa koskevan neuvoston 
työryhmän varapuheenjohtaja, puheenjohtajavaltio Liettuan edustaja

15.20 - 15.30 Tonio Borg, EU:n terveyskomissaari

Virallista valvontaa ja sen käytännössä soveltamista koskevan uuden 
järjestelmän perusteiden tarkastelu (puheenjohtaja: Schnellhardt)

15.30 - 15.40 Nykyinen järjestelmä ja uusi ehdotus: tärkeimmät muutokset (Tri Eric 
Poudelet, johtaja, elintarvikeketjun turvallisuus, PO SANCO, Euroopan 
komissio)

15.40 - 15.50 Jäsenvaltioissa toteutettujen vaikutustenarviointien tulokset (Michael 
Scannell, johtaja, elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto)

15.50 - 16.00 Nykyisen lainsäädännön puutteet ja parannusten tarve käytännössä:
kansallinen näkökulma (Tri Martin Hartmann, Saksan virallisten 
eläinlääkärien liiton puheenjohtaja, Saksa



16.00 - 16.10 Virallisen valvonnan rahoitus: maksujärjestelmän yhdenmukaistaminen
(Tri. Silvio Borrello, Italian terveysministeriön elintarvike- ja 
eläinlääkintäosaston kansliapäällikkö)

16.10 - 16.20 Yhteenveto uusista täytäntöönpanotoimista ja petostentorjuntatoimista
(John Barnes, paikallisviranomaisten toimien valvontaosaston päällikkö, 
elintarvikestandardivirasto, Yhdistynyt kuningaskunta)

16.20 - 16.30 Unionin alueelle saapuvien eläinten ja tavaroiden virallinen valvonta –
mitä uutta?
(Tri Loic Evain, eurooppalaisen ja kansainvälisen terveysvalvonnan 
apulaisjohtaja, elintarvikevalvonnan pääosasto, Ranskan 
maatalousministeriö, Ranska)

16.30 - 17.10 Avoin keskustelu, johon osallistuu myös eläinlääkintä- ja 
kasvinsuojelutoimista vastaava lähetystöneuvos Clarise Lulai Angi Kanadan 
EU-edustustosta

Ehdotuksen vaikutukset elintarvikealan toimijoihin ja seuraukset 
kuluttajille (puheenjohtaja: Pirillo)

17.10 - 17.20 Vaikutukset elintarvikealan toimijoihin – liha (Tri Davide Calderone, 
CLITRAVI -EU:n lihanjalostusteollisuuden yhteyskeskus, CLITRAVI)

17.20 - 17.30 Vaikutukset elintarvikealan toimijoihin – siemenet ja kasvit (Massimo 
Biloni, European Seeds Association)

17.30 - 17.40 Vaikutus mikroyrityksiin – eurooppalaisten maataloustuottajien ja 
maatalousos u u s k u n t i e n  näkemykset (Luc Peeters, 
kasvinsuojelukysymyksiä käsittelevä Copa-Cogeca työryhmä) 

17.40 - 17.50 Enenevä avoimuus lisää luottamusta (Ruth Veale – Euroopan 
kuluttajaliitto)

17.50 - 18.25 Avoin keskustelu

18.25 - 18.30 Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro


