
Audiere publică privind
„Controalele oficiale de-a lungul întregului lanţ

alimentar”
organizată de către Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranţă alimentară (ENVI)

Luni, 14 octombrie 2013, 15.00 – 18.30 
Parlamentul European, sala JAN4Q2, Bruxelles

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reprezentanţi ai instituţiilor

15.00 - 15.10 Alocuţiuni de bun-venit și de deschidere rostite de Christa Klass, 
președintă, Mario Pirillo, raportor, și Britta Reimers, raportoare pentru 
aviz a Comisiei AGRI

15.10 - 15.20 Deividas Kliucinskas, vicepreședintă a Grupului de lucru privind 
controalele oficiale al Consiliului, reprezentată a Președinţiei lituaniene

15.20 - 15.30 Tonio Borg, Comisarul UE pentru sănătate

Prezentarea și explicarea noului regim privind controalele oficiale și 
a punerii sale în aplicare pe teren (președinte: dl Schnellhardt)

15.30-15.40 Regimul în vigoare și noua propunere: principalele modificări (Dr. Eric 
Poudelet, director, Siguranţa lanţului alimentar, DG SANCO, Comisia 
Europeană)

15.40-15.50 Prezentarea rezultatelor auditurilor realizate în statele membre (Michael 
Scannell, director, Oficial alimentar și veterinar)



15.50-16.00 Deficienţele legislaţiei în vigoare și necesitatea realizării unor 
îmbunătăţiri pe teren: perspectiva naţională (Dr. Martin Hartmann, 
președintele Asociaţiei germane a veterinarilor oficiali, Germania)

16.00-16.10 Finanţarea controalelor oficiale: raţionalizarea sistemului de taxe (Dr. 
Silvio Borrello, directorul general al DG pentru alimentaţie și sănătate 
veterinară, Ministerul sănătăţii, Italia)

16.10 - 16.20 Prezentarea noilor acţiuni și măsuri  coercitive de combatere a fraudei 
(John Barnes, șef al Serviciului de audit al autorităţilor locale și de legătură 
cu acestea,  Agenţia de norme alimentare, Regatul Unit)

16.20-16.30 Controalele oficiale privind animalele și mărfurile care intră în Uniune -
noutăţi 
(Dr. Loic Evain, director adjunct al Serviciului de afaceri sanitare europene și 
internaţionale, Direcţia generală pentru alimentaţie, Ministerul francez al 
agriculturii, Franţa)

16.30-17.10 Discuţie liberă, cu participarea dnei Clarice Lulai Angi, consilier pentru 
chestiuni veterinare și fitosanitare, Misiunea Canadei pe lângă Uniunea 
Europeană

Impactul propunerii asupra operatorilor din domeniul alimentaţiei și 
consecinţele pentru consumatori (președinte: dl Pirillo)

17.10-17.20 Impactul asupra operatorilor din domeniul alimentaţiei - carnea (Dr. 
Davide Calderone, CLITRAVI - Centrul de legătură al industriilor cărnii 
din Uniunea Europeană)

17.20-17.30 Impactul asupra operatorilor din domeniul alimentaţiei - seminţele și 
plantele (Massimo Biloni, Asociaţia europeană privind seminţele)

17.30-17.40 Impactul asupra microîntreprinderilor - poziţia agricultorilor și a 
cooperativelor agricole europene (Luc Peeters, președintele Grupului de 
lucru Copa-Cogeca privind chestiunile fitosanitare)

17.40-17.50 O mai  mare transparenţă pentru o mai mare încredere (Ruth Veale, 
BEUC - Organizaţia europeană a consumatorilor)

17.50-18:25 Discuţie liberă

18.25-18.30 Cuvânt de încheiere al președintei


