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PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Przedstawiciele instytucji

15.00–15.10 Powitanie i wprowadzenie – przewodnicząca Christa Klass, 
sprawozdawca Mario Pirillo i sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 
AGRI Britta Reimers

15.10–15.20 Deividas Kliucinskas, zastępca przewodniczącego Grupy Roboczej Rady 
ds. Urzędowych Kontroli, przedstawiciel litewskiej prezydencji

15.20–15.30 Tonio Borg, komisarz UE ds. zdrowia 

Podstawy i ogólny zarys nowego systemu urzędowych kontroli oraz 
jego zastosowanie (przewodniczący: H. Schnellhardt)

15.30–15.40 Obecny system a nowy wniosek: główne zmiany (dr Eric Poudelet, 
dyrektor, Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym, DG SANCO, 
Komisja Europejska)

15.40–15.50 Przegląd wyników audytów przeprowadzonych w państwach 
członkowskich (Michael Scannell, dyrektor, Biuro ds. Żywności i 
Weterynarii)



15.50–16.00 Wady obecnie obowiązującego ustawodawstwa i konieczność usprawnień 
w terenie: krajowy punkt widzenia (dr Martin Hartmann, prezes niemieckiego 
stowarzyszenia urzędowych lekarzy weterynarii, Niemcy)

16.00–16.10 Finansowanie kontroli urzędowych: racjonalizacja systemu opłat (dr 
Silvio Borrello, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia 
Zwierząt i Roślin, Ministerstwo Zdrowia, Włochy)

16.10–16.20 Przegląd nowych działań i środków egzekucyjnych wymierzonych 
przeciw oszustwom (John Barnes, kierownik lokalnego organu ds. audytów 
i współdziałania, Food Standards Agency, Wielka Brytania)

16.20–16.30 Urzędowe kontrole zwierząt i towarów wprowadzanych do Unii – nowości
(dr Loic Evain, sous-directeur des affaires sanitaires européennes et 
internationales, Direction Générale de l'alimentation, francuskie Ministerstwo 
Rolnictwa, Francja)

16.30–17.10 Otwarta dyskusja z udziałem Clarice Lulai Angi, doradczyni do spraw 
weterynaryjnych i fitosanitarnych, misja Kanady przy Unii Europejskiej

Skutki wniosku dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa 
spożywcze i konsekwencje dla konsumentów (przewodniczący: M. 
Pirillo)

17.10–17.20 Skutki dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze –
mięso (Davide Calderone, CLITRAVI – Centre de Liaison des Industries 
transformatrices de Viandes de l'UE)

17.20–17.30 Skutki dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze –
nasiona i rośliny (Massimo Biloni, European Seeds Association)

17.30–17.40 Skutki dla mikroprzedsiębiorstw – opinie europejskich rolników i 
spółdzielni rolno-spożywczych (Luc Peeters, przewodniczący grupy 
roboczej Copa-Cogeca do spraw fitosanitarnych) 

17.40–17.50 Większa przejrzystość na rzecz większego zaufania (Ruth Veale, BEUC –
Europejska Organizacja Konsumentów)

17.50–18.25 Otwarta dyskusja

18.25–18.30 Uwagi końcowe – przewodniczący


