L 101/126

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

15.4.2011

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 14 april 2011
betreffende de leden van de bij Besluit 2004/613/EG opgerichte adviesgroep voor de voedselketen
en de gezondheid van dieren en planten
(2011/242/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

De Commissie heeft thans besloten het aantal leden van
de adviesgroep uit te breiden, met name om een aantal
niet-vertegenwoordigde sectoren op te nemen. In aanslui
ting op een oproep tot het geven van blijken van belang
stelling zijn nog eens negen organisaties geselecteerd.

(5)

Alle leden van de adviesgroep hebben dezelfde status.

(6)

Het lidmaatschap van de 36 huidige leden van de advies
groep moet worden bevestigd en voorts moeten de
9 onlangs geselecteerde leden worden benoemd.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Besluit 2004/613/EG van de Commissie van 6 augustus
2004 tot oprichting van de adviesgroep voor de voedselketen
en de gezondheid van dieren en planten (1), en met name
artikel 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Besluit 2004/613/EG is met ingang van 25 augustus
2004 een adviesgroep voor de voedselketen en de ge
zondheid van dieren en planten opgericht. De Commissie
raadpleegt deze groep over haar werkprogramma betref
fende de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, de
etikettering en presentatie van levensmiddelen en dier
voeders, de menselijke voeding in verband met de levens
middelenwetgeving, de diergezondheid, het welzijn van
dieren en de gezondheid van planten en over alle maat
regelen die zij op deze gebieden wil nemen of voor
stellen.
Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Besluit
2004/613/EG moet de Commissie representatieve Euro
pese organisaties selecteren die het best aan de in
artikel 3, lid 1, van dat besluit genoemde criteria voldoen
en die gehoor hebben gegeven aan een oproep tot het
geven van blijken van belangstelling.
De Commissie heeft oorspronkelijk 36 leden van de ad
viesgroep geselecteerd. De lijst van de oorspronkelijke
leden is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie in 2005 (2).

(1) PB L 275 van 25.8.2004, blz. 17.
(2) PB C 97 van 21.4.2005, blz. 2.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De Commissie bevestigt de in deel A van de bijlage vermelde
Europese organisaties als leden van de adviesgroep voor de
voedselketen en de gezondheid van dieren en planten en be
noemt voorts de in deel B van de bijlage vermelde Europese
organisaties tot lid van deze adviesgroep.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 14 april 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
DEEL A
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 établissements 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) Aan het BEUC zijn drie zetels toegewezen met het oog op een betere vertegenwoordiging van de Europese consumenten.
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DEEL B
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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