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Offentlig utfrågning om
”Offentlig kontroll i livsmedelskedjan”

anordnad av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Måndagen den 14 oktober 2013 kl. 15.00–18.30 
Europaparlamentet, lokal JAN4Q2, Bryssel

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Företrädare för institutionerna

15.00–15.10 Välkomnande och öppnande av ordföranden, Christa Klass, 
föredraganden, Mario Pirillo, och AGRI-utskottets föredragande av 
yttrande, Britta Reimers

15.10–15.20 Deividas Kliucinskas, vice ordförande för rådets arbetsgrupp för 
offentlig kontroll och företrädare för det litauiska ordförandeskapet

15.20–15.30 Tonio Borg, kommissionsledamot för hälsa 

Syfte med och överblick över det nya systemet för offentlig kontroll 
och dess tillämpningsområde (ordförande: Schnellhardt)

15.30–15.40 Det nuvarande systemet och det nya förslaget: viktiga förändringar 
(Dr. Eric Poudelet, direktör, Säkra livsmedel, GD SANCO, Europeiska 
kommissionen)

15.40–15.50 Överblick över resultaten från granskningarna i medlemsstaterna
(Michael Scannell, direktör, kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor) 

15.50–16.00 Brister i den befintliga lagstiftningen och behov av förbättringar på plats: 
det nationella perspektivet (Dr. Martin Hartmann, ordförande för den tyska 
föreningen av officiella veterinärer, Tyskland)
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16.00–16.10 Finansiering av offentliga kontroller: effektivisera avgiftssystemet
(Dr. Silvio Borrello, generaldirektör, generaldirektoratet för djurhälsa och 
livsmedel, hälsoministeriet, Italien) 

16.10–16.20 Överblick över de nya verkställighetsåtgärderna mot bedrägeri (John 
Barnes, chef för granskning av och kontakt med lokala myndigheter vid det 
brittiska livsmedelsverket, Food Standards Agency)

16.20–16.30 Offentlig kontroll av djur och varor som förs in till unionen – nyheter
(Dr. Loic Evain, underdirektör för europeiska och internationella hälsofrågor, 
generaldirektoratet för livsmedel, DGAL, det franska jordbruksministeriet) 

16.30–17.10 Öppen diskussion, med deltagande av Clarice Lulai Angi, ambassadråd med 
ansvar för veterinär- och växtskyddsfrågor, Kanadas beskickning vid EU

Konsekvenserna av förslaget om livsmedelsföretagare och följderna 
för konsumenterna (ordförande: Pirillo)

17.10–17.20 Konsekvenserna för livsmedelsföretagare – kött (Dr. Davide Calderone, 
CLITRAVI –Centre de Liaison des Industries transformatrices de Viandes 
de l’UE)

17.20–17.30 Konsekvenserna för livsmedelsföretagare – utsäde och växter (Massimo 
Biloni, European Seeds Association)

17.30–17.40 Konsekvenserna för mikroföretag – synpunkter från Europeiska 
lantbrukare och lantbrukskooperativ (Luc Peeters, ordförande för Copa-
Cogecas arbetsgrupp för växtskyddsfrågor) 

17.40–17.50 Mer insyn för ökat förtroende (Ruth Veale, den europeiska 
konsumentorganisationen, BEUC)

17.50–18:25 Öppen diskussion

18.25–18.30 Avslutningsanförande av ordföranden


