
Atklāta uzklausīšana
,,Oficiālās kontroles visā pārtikas aprites ķēdē”,

ko organizē Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI)

Pirmdien, 2013. gada 14. oktobrī plkst. 15.00–18.30 
Eiropas Parlamenta telpā JAN-4Q2, Briselē

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Iestāžu pārstāvji

15.00–15.10 Priekšsēdētājas Christa Klass, referenta Mario Pirillo un AGRI komitejas 
referentes par atzinumu Britta Reimers apsveikuma un atklāšanas 
uzrunas

15.10–15.20 Lietuvas prezidentūras pārstāvis un Padomes darba grupas par 
oficiālajām kontrolēm priekšsēdētāja vietnieks  Deividas Kliucinskas

15.20–15.30 ES par veselību atbildīgais komisārs Tonio Borg

Oficiālo kontroļu jaunā režīma un pamats un pārskats un to 
piemērošana attiecīgajā jomā (priekšsēdētājs — H. Schnellhardt)

15.30–15.40 Pašreizējais režīms un jaunais priekšlikums — galvenās izmaiņas (Eiropas 
Komisijas SANCO ĢD pārtikas aprites drošības direktors dr. Eric Poudelet)

15.40–15.50 Dalībvalstīs veikto revīziju rezultātu pārskats (Pārtikas un veterinārijas 
biroja direktors Michael Scannell)

15.50–16.00 Nepilnības pašreizējos tiesību aktos un nepieciešamība tos uzlabot, 
pamatojoties uz valsts perspektīvu (Vācijas oficiālo veterinārārstu 
asociācijas priekšsēdētājs dr. Martin Hartmann)



16.00–16.10 Oficiālo kontroļu finansēšana — nodevu sistēmas racionalizēšana (Itālijas 
Veselības ministrijas Veterinārās sabiedrības veselības un pārtikas 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors dr. Silvio Borrelo)

16.10–16.20 Pret krāpšanu vērstu piespiedu darbību un pasākumu pārskats
(Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu aģentūras Vietējo varas iestāžu 
revīzijas un sakaru nodaļas vadītājs John Barnes)

16.20–16.30 Savienībā ievedamo dzīvnieku un preČu oficiālās kontroles — kas jauns?
(Francijas lauksaimniecības ministrijas pārtikas ģenerāldirektorāta Eiropas 
un starptautisko sanitārijas lietu direktora vietnieks dr. Loic Evain)

16.30–17.10 Atklāta diskusija, piedaloties Kanādas misijas Eiropas Savienībā 
padomniecei veterinārijas un fitosanitārajās lietās Clarice Lulai

Priekšlikuma ietekme uz pārtikas nozares dalībniekiem un tā radītās 
sekas patērētājiem (priekšsēdētājs — M. Pirillo)

17.10–17.20 Ietekme uz pārtikas nozarē iesaistītajiem dalībniekiem – gaļas nozare 
(CLITRAVI (ES gaļas pārstrādes nozaru sakaru centrs) pārstāvis Davide
Calderone)

17.20–17.30 Ietekme uz pārtikas nozares dalībniekiem — sēklas un augi (Eiropas 
seklu asociācijas pārstāvis Massimo Biloni)

17.30–17.40 Ietekme uz mikrouzņēmumiem — Eiropas lauksaimn i e k u  un 
lauksaimniecības kooperatīvu viedokļi (Copa- Cogeca darba grupas par 
fitosanitārajiem jautājumiem priekšsēdētājs Luc Peeters) 

17.40–17.50 Vairāk pārredzamībaS nolūkā pastiprināt uzticamību (Eiropas 
patērētāju organizācijas —BEUC pārstāve Ruth Veale)

17.50–18.25 Atklāta diskusija

18.25–18.30 Priekšsēdētājas noslēguma runa


