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Audição pública sobre
"Controlos oficiais ao longo da cadeia alimentar"

organizada pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI)

Segunda-feira, 14 de outubro de 2013, 15.00–18.30 
Parlamento Europeu, Sala JAN 4Q2, Bruxelas

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Representantes institucionais

15.00 - 15.10 Discurso de boas-vindas e abertura por Christa Klass, presidente, Mario 
Pirillo, relator, e Britta Reimers, relatora do parecer AGRI

15.10 - 15.20 Deividas Kliucinskas, vice-presidente do grupo de trabalho do Conselho
responsável pelos controlos oficiais, representante da Presidência 
lituana

15.20 - 15.30 Tonio Borg, Comissário da UE responsável pela Saúde 

Fundamentação e panorâmica do novo regime relativo aos controlos 
oficiais e da sua aplicação no terreno (presidente: Horst Schnellhardt)
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15.30-15.40 O regime atual e a nova proposta: principais alterações (Eric Poudelet, 
diretor, Segurança da cadeia alimentar, DG SANCO, Comissão Europeia)

15.40-15.50 Panorâmica dos resultados das auditorias efetuadas nos 
Estados-Membros (Michael Scannell, diretor, Serviço Alimentar e 
Veterinário)

15.50-16.00 Lacunas da legislação em vigor e necessidade de melhorias no terreno: a 
perspetiva nacional (Dr. Martin Hartmann, presidente da associação alemã dos 
veterinários oficiais, Alemanha)

16.00-16.10 Financiamento dos controlos oficiais: simplificação do sistema de tarifas 
(Silvio Borrello, diretor-geral para a higiene, a segurança dos alimentos e a 
nutrição do Ministério da Saúde, Itália) 

16.10 - 16.20 Panorâmica das novas ações e medidas de execução contra a fraude (John 
Barnes, diretor, "Local Authority Audit and Liaison Division", Agência das 
Normas Alimentares, Reino Unido)

16.20-16.30 Controlos oficiais de animais e mercadorias que entram na União – que há 
de novo? 
(Loic Evain, subdiretor dos assuntos sanitários europeus e internacionais, 
Direção-Geral da Alimentação, Ministério da Agricultura francês, França) 

16.30 - 17.10 Debate aberto, com a participação de Clarice Lulai Angi, consultora para os 
assuntos veterinários e fitossanitários, Missão do Canadá à União Europeia

Impacto da proposta para os operadores das empresas do setor 
alimentar e consequências para os consumidores (presidente: Mario 
Pirillo)

17.10-17.20 Impacto para os operadores das empresas do setor alimentar – carne 
(Davide Calderone, CLITRAVI – "Centre de Liaison des Industries 
transformatrices de Viandes de l'UE")

17.20-17.30 Impacto para os operadores das empresas do setor alimentar –
sementes e plantas (Massimo Biloni, European Seeds Association)

17.30-17.40 Impacto para as microempresas – Pontos de vista dos agricultores e 
das cooperativas agrícolas da Europa (Luc Peeters, presidente do grupo 
de trabalho do Copa-Cogeca para as questões fitossanitárias) 

17.40-17.50 Mais transparência para uma maior confiança (Ruth Veale, BEUC –
associação europeia dos consumidores)

17.50-18:25 Debate aberto

18.25-18.30 Alocução de encerramento pela presidente


