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Institucijų atstovai

15.00–15.10 Pirmininkės Christa Klass, pranešėjo Mario Pirillo ir AGRI komiteto 
nuomonės referentės Britta Reimers pasveikinimas ir įžanginis žodis

15.10–15.20 Tarybos oficialios kontrolės klausimais darbo grupės pirmininko 
pavaduotojas Deividas Kliučinskas, Tarybai pirmininkaujančios 
Lietuvos atstovas

15.20–15.30 EU už sveikatos apsaugą atsakingas Komisijos narys, Tonio Borg 

Naujo oficialios kontrolės rėžimo ir jo pritaikymo pagrindimas ir 
apžvalga (pirmininkas: H. Schnellhardt)

15.30–15.40 Galiojantis rėžimas ir naujas pasiūlymas: pagrindiniai pokyčiai
(Europos Komisijos DG SANCO maisto grandinės saugos departamento 
direktorius, dr. Eric Poudelet)

15.40–15.50 Valstybėse narėse atlikto audito rezultatų apžvalga 
(Maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Michael Scannell )

15.50–16.00 Galiojančių teisės aktų trūkumai ir tobulinimo poreikis: Nacionalinė 
perspektyva (Vokietijos veterinarų asociacijos prezidentas dr. Martin 
Hartmann)



16.00–16.10 Oficialios kontrolės finansavimas: baudų sistemos suvienodinimas
(Italijos Sveikatos ministerijos direktorato, atsakingo už veterinarinę 
sveikatą ir maistą generalinis direktorius, dr. Silvio Borrello) 

16.10–16.20 Naujų vykdymo priežiūros veiksmų ir apsaugos nuo sukčiavimo būdų 
apžvalga (Jungtinės Karalystės maisto standartų agentūros savivaldybių 
lygmens audito ir ryšių tarnybos vadovas John Barnes)

16.20–16.30 Į Sąjungą įvežamų gyvūnų ir prekių oficiali kontrolė - Kas naujo?
(Prancūzijos Žemės ūkio ministerijos maisto produktų generalinio direktorato 
direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už Europos ir tarptautinius sanitarijos 
klausimus, dr. Loic Evain) 

16.30–17.10 Atvira diskusija, kurioje dalyvaus, Kanados atstovybės Europos 
Sąjungoje patarėja veterinarijos ir fitosanitarijos klausimais Clarice 
Lulai Angi

Pasiūlymo įtaka maisto pramonės atstovams ir pasekmės vartotojams 
(pirmininkas: M. Pirillo)

17.10–17.20 Įtaka maisto pramonės atstovams - mėsa (CLITRAVI atstovas dr. 
Davide Calderone)

17.20–17.30 Įtaka maisto pramonės atstovams - sėklos ir augalai (Europos sėklų 
asociacijos atstovas Massimo Biloni)

17.30–17.40 Įtaka mikroįmonėms - ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų požiūris 
(Copa-Cogeca darbo grupės fitosanitarijos klausimais vadovas Luc 
Peeters)

17.40–17.50 Daugiau skaidrumo didesniam pasitikėjimui (Europos vartotojų 
organizacijos BEUC atstovė Ruth Veale)

17.50–18.25 Atvira diskusija

18.25–18.30 Pirmininkės baigiamasis žodis


