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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2011. április 14.)
a 2004/613/EK határozattal létrehozott, az élelmiszerlánc, valamint az állat- és növényegészségügy
kérdéseivel foglalkozó konzultatív csoport tagjairól
(2011/242/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(4)

A Bizottság most úgy döntött, hogy bővíti a tanácsadó
csoport tagságát, főként annak érdekében, hogy lefedjen
bizonyos olyan ágazatokat, amelyek eddig nem voltak
képviseltetve a csoportban. Egy részvételi szándék kifeje
zésére való felhívás nyomán 9 további szervezet kiválasz
tására került sor.

(5)

A tanácsadó csoport valamennyi tagja egyenértékű
státusszal rendelkezik.

(6)

A tanácsadó csoport jelenlegi 36 tagját pozíciójában meg
kell erősíteni, valamint a 9 újonnan kiválasztott tagot ki
kell nevezni,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az élelmiszerlánc, valamint az állat- és növényegész
ségügy kérdéseivel foglalkozó konzultatív csoport létrehozásáról
szóló, 2004. augusztus 6-i 2004/613/EK bizottsági hatá
rozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A 2004/613/EK határozat 2004. augusztus 25-i hatállyal
létrehozott egy, az élelmiszerlánc, valamint az állat- és
növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó konzultatív
csoportot. A Bizottság munkaprogramjával kapcsolatban
az alábbi területeken konzultál a csoporttal: élelmiszer- és
takarmánybiztonság, az élelmiszerek és a takarmány
címkézése és kiszerelése, az emberi táplálkozás az élelmi
szerügyi jogszabályok fényében, állategészségügy és állat
jólét, valamint növényegészségügy; a Bizottság kikéri a
csoport véleményét az általa a fenti területekhez kapcso
lódóan bevezetett vagy javasolt intézkedések vonatkozá
sában is.
A 2004/613/EK határozat 3. cikkének (3) bekezdése
szerint a Bizottságnak ki kell választania olyan reprezen
tatív európai szervezeteket, amelyek a leginkább megfe
lelnek a 3. cikk (1) bekezdésében említett kritériu
moknak, és amelyek jelentkeztek a szándéknyilatkozat
benyújtására vonatkozó felhívásra.
A Bizottság eredetileg 36 tagot választott a konzultatív
csoportba. Az eredeti tagok névsorát az Európai Unió
Hivatalos Lapja 2005-ben tette közzé (2).

(1) HL L 275., 2004.8.25., 17. o.
(2) HL C 97., 2005.4.21., 2. o.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Bizottság megerősíti a melléklet A. részében felsorolt európai
szervezeteknek az élelmiszerlánc, valamint az állat- és növény
egészségügy kérdéseivel foglalkozó konzultatív csoportban
betöltött tagságát, továbbá a melléklet B. részében felsorolt
európai szervezeteket az említett tanácsadó csoport tagjává
nevezi ki.
2. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tésének napján lép hatályba.
Kelt Brüsszelben, 2011. április 14-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

HU

2011.4.15.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

MELLÉKLET
A. RÉSZ
AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales
des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union
Countries

BEUC (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et
agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération
générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établis
sements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

(1) A BEUC az európai fogyasztók képviseletének elősegítése érdekében 3 mandátummal rendelkezik.
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B. RÉSZ
AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale
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