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NAPIRENDTERVEZET

Intézményi képviselők

15.00–15.10 Christa Klass elnök, Mario Pirillo előadó és az AGRI-vélemény előadója, 
Britta Reimers köszöntője és a meghallgatás megnyitása

15.10–15.20 Deividas Kliucinskas, a Tanács hatósági ellenőrzésekkel foglalkozó 
munkacsoportjának alelnöke, a soros litván elnökség képviselője

15.20–15.30 Tonio Borg, az Unió egészségpolitikai biztosa

A hatósági ellenőrzések új rendszerének háttere és áttekintése, 
valamint a területen való alkalmazása (elnök: Horst Schnellhardt)

15.30–15.40 A jelenlegi rendszer és az új javaslat: a főbb változások (dr. Eric Poudelet, 
az Európai Bizottság SANCO főigazgatóságának az élelmiszerlánc-
biztonságért felelős igazgatója)

15.40–15.50 A tagállami ellenőrzések eredményeinek áttekintése (Michael Scannell, az 
Élelmiszer- és Állat-egészségügyi Hivatal igazgatója)

15.50–16.00 A jelenlegi szabályozás hiányosságai és a helyi korrekciók szükségessége:
a nemzeti szempont (dr. Martin Hartmann, a Hatósági Állatorvosok 
Németországi Szövetségének elnöke, Németország)

16.00–16.10 A hatósági ellenőrzések finanszírozása: a díjrendszer érvényesítése (dr. 
Silvio Borrello, az olasz egészségügyi minisztérium állat-egészségügyi és 
élelmiszerügyi főigazgatóságának főigazgatója, Olaszország)



16.10–16.20 Az új végrehajtási intézkedések és csalás elleni intézkedések áttekintése 
(John Barnes, az egyesült királyságbeli Élelmiszerszabvány-ügynökség helyi 
hatósági ellenőrzésekért és kapcsolattartásért felelős vezetője)

16.20–16.30 Az Unióba beléptetett állatok és termékek hatósági ellenőrzése – melyek az 
újdonságok? 
(dr. Loic Evain, a francia mezőgazdasági minisztérium élelmezési 
főigazgatóságának európai és nemzetközi egészségügyi ügyekért felelős 
igazgatóhelyettese, Franciaország)

16.30–17.10 Nyilvános vita Clarice Lulai Angi, Kanada Európai Unióhoz delegált 
küldöttségének állat- és növény-egészségügyi ügyekért felelős tanácsosának 
részvételével

A javaslat hatása az élelmiszeripari vállalkozókra és a fogyasztókat 
érintő következmények (elnök: Mario Pirillo)

17.10–17.20 Az élelmiszer-ipari vállalkozókat érintő hatások – húságazat (dr. Davide 
Calderone, CLITRAVI – az Unió húsfeldolgozó-ipari összekötő központja)

17.20–17.30 Az élelmiszer-ipari vállalkozókat érintő hatások – vetőmag- és 
növényágazat (Massimo Biloni, Európai Vetőmagszövetség)

17.30–17.40 A mikrovállalkozásokat érintő hatások – európai gazdálkodók és 
mezőgazdasági szövetkezetek véleményei (Luc Peeters, a Copa-Cogeca 
növény-egészségügyi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjának elnöke)

17.40–17.50 Nagyobb átláthatóságot a fokozott bizalomért (Ruth Veale, BEUC -
Európai Fogyasztók Szervezete)

17.50–18:25 Nyilvános vita

18.25–18.30 Elnöki zárszó


