
Javna predstavitev
Uradni nadzor v verigi preskrbe z živili,
ki jo organizira Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI)

v torek, 14. oktobra 2013, od 15.00 do 18.30 
Evropski parlament, sejna soba JAN 4Q2, Bruselj

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Predstavniki institucij

15.00–15.10 Pozdravni in uvodni nagovor predsedujoče Christe Klass, poročevalca 
Maria Pirilla in pripravljavke mnenja za odbor AGRI Britte Reimers

15.10–15.20 Deividas Kliucinskas, podpredsednik delovne skupine Sveta za uradni 
nadzor, predstavnik litovskega predsedstva

15.20–15.30 Evropski komisar za zdravje Tonio Borg

Utemeljitev in pregled nove ureditve uradnega nadzora in njegovega 
izvajanja v praksi (predseduje: Horst Schnellhardt)

15.30–15.40 Sedanja ureditev in novi predlog: ključne spremembe (dr. Eric Poudelet, 
varnost v prehranski verigi, GD SANCO, Evropska komisija)

15.40–15.50 Pregled ugotovitev revizij, ki so bile opravljene v državah članicah
(direktor Urada za prehrano in veterinarstvo Michael Scannell)

15.50–16.00 Pomanjkljivosti v veljavni zakonodaji in potrebne izboljšave v praksi: 
nacionalni vidik (dr. Martin Hartmann, predsednik nemškega združenja 
uradnih veterinarjev, Nemčija)



16.00–16.10 Financiranje uradnega nadzora: racionalizacija sistema pristojbin (dr. 
Silvio Borrello, generalni direktor generalnega direktorata za higieno in 
varno hrano, Italija)

16.10–16.20 Pregled novih izvršilnih ukrepov proti goljufijam (John Barnes, vodja 
lokalnega revizijskega organa in organa za zvezo, agencija za živilske 
standarde, Združeno kraljestvo)

16.20-16.30 Uradni nadzor živali in blaga, ki vstopajo v Unijo – novosti (dr. Loic Evain, 
namestnik direktorja za evropske in mednarodne zdravstvene zadeve, 
generalni direktorat za prehrano pri francoskem ministrstvu za kmetijstvo, 
Francija)

16.30–17.10 Odprta razprava, v kateri bo sodelovala Clarice Lulai Angi, svetovalka za 
veterinarske in fitosanitarne zadeve v kanadski misiji pri Evropski uniji

Vpliv predloga na nosilce živilske dejavnosti in posledice za potrošnike 
(predseduje: Mario Pirillo)

17.10–17.20 Vpliv na nosilce živilske dejavnosti – meso (dr. Davide Calderone, 
CLITRAVI – Evropsko združenje za mesno industrijo)

17.20–17.30 Vpliv predloga na nosilce živilske dejavnosti – semena in rastline
(Massimo Biloni, Evropsko semenarsko združenje)

17.30–17.40 Vpliv na mikropodjetja – pogledi evropskih kmetov in kmetijskih 
zadrug (Luc Peeters, vodja delovne skupine pri združenju COPA-
COGECA za fitosanitarna vprašanja)

17.40–17.50 Večja preglednost za večje zaupanje (Ruth Veale, BEUC – Evropska 
potrošniška organizacija)

17.50–18.25 Odprta razprava

18.25–18.30 Sklepne izjave predsedujoče


