
Openbare hoorzitting over
"Officiële controles in de voedselketen"

georganiseerd door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Maandag 14 oktober 2013, 15.00 - 18.30 uur
Europees Parlement, zaal JAN 4Q2, Brussel

ONTWERPAGENDA

Vertegenwoordigers van de Instellingen

15.00-15.10 Welkomstwoord en openingstoespraak van Christa Klass, voorzitter, 
Mario Pirillo, rapporteur, en Britta Reimers, rapporteur voor advies van 
AGRI

15.10-15.20 Deividas Kliucinskas, ondervoorzitter van de Werkgroep officiële 
controles van de Raad, vertegenwoordiger van het Litouwse 
voorzitterschap

15.20-15.30 Tonio Borg, Europees commissaris voor Gezondheid

Principes en overzicht van de nieuwe regeling voor officiële controles 
en toepassing in de praktijk (voorzitter: dhr. Schnellhardt)

15.30-15.40 De huidige regeling en het nieuwe voorstel: voornaamste veranderingen 
(dr. Eric Poudelet, directeur Veiligheid van de voedselketen, DG SANCO, 
Europese Commissie)

15.40-15.50 Overzicht van de bevindingen van de audits in de lidstaten (Michael 
Scannell, directeur, Voedsel- en Veterinair Bureau)

15.50-16.00 Tekortkomingen in de huidige wetgeving en behoefte aan verbeteringen 
in de praktijk: het nationale oogpunt (dr. Martin Hartmann, voorzitter 
van de Duitse Vereniging van officiële dierenartsen, Duitsland)

16.00-16.10 Financiering van officiële controles: stroomlijning van het systeem van 
vergoedingen (dr. Silvio Borrello, directeur-generaal, Ministerie van 
Volksgezondheid, directoraat Diergezondheid en voedsel, Italië)



16.10-16.20 Overzicht van de nieuwe handhavings- en 
fraudebestrijdingsmaatregelen (John Barnes, hoofd Audit en contact 
lokale overheden, Food Standards Agency, Verenigd Koninkrijk)

16.20-16.30 Officiële controles van dieren en goederen die de Unie binnenkomen –
wat is er nieuw? (Loic Evain, onderdirecteur Europese en internationale 
gezondheidsaangelegenheden, directoraat-generaal Voeding, Ministerie van 
Landbouw, Frankrijk)

16.30-17.10 Open discussie met Clarice Lulai Angi, adviseur Veterinaire en 
fytosanitaire zaken, gezantschap van Canada bij de Europese Unie

Gevolgen van het voorstel voor levensmiddelenbedrijven en voor de 
consument (voorzitter: dhr. Pirillo)

17.10-17.20 Gevolgen voor levensmiddelenbedrijven – vlees (dr. Davide Calderone, 
CLITRAVI – Centre de Liaison des Industries transformatrices de Viandes 
de l'UE)

17.20-17.30 Gevolgen voor levensmiddelenbedrijven – zaden en planten (Massimo 
Biloni, European Seeds Association)

17.30-17.40 Gevolgen voor micro-ondernemingen – standpunten van Europese 
landbouwers en landbouwcoöperaties (Luc Peeters, voorzitter van de 
Werkgroep fytosanitaire kwesties van Copa-Cogeca)

17.40-17.50 Meer transparantie voor meer vertrouwen (Ruth Veale, BEUC – de 
Europese consumentenorganisatie)

17.50-18.25 Open discussie

18.25-18.30 Slotwoord van de voorzitter


