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DECIZIA COMISIEI
din 14 aprilie 2011
privind membrii grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea
plantelor instituit prin Decizia 2004/613/CE
(2011/242/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(4)

Comisia a decis în prezent să extindă componența
grupului consultativ, în special pentru a include
anumite sectoare care nu sunt reprezentate. În urma
unei invitații de manifestare a interesului, au fost
selectate 9 organisme suplimentare.

(5)

Toți membrii grupului consultativ au același statut.

(6)

Este adecvată confirmarea celor 36 de membri actuali ai
grupului consultativ și, în plus, desemnarea celor 9
membri nou selectați,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Decizia 2004/613/CE a Comisiei din 6 august
2004 privind crearea grupului consultativ pentru lanțul
alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor (1), în
special articolul 3,
întrucât:
(1)

Prin Decizia 2004/613/CE a fost instituit un grup
consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și
sănătatea plantelor de la data de 25 august 2004. Acest
grup este consultat de Comisie cu privire la programul
său de lucru referitor la siguranța produselor alimentare
și a hranei pentru animale, etichetarea și prezentarea
produselor alimentare și a hranei pentru animale,
alimentația umană în raport cu legislația din domeniul
alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea
plantelor și, de asemenea, cu privire la orice măsuri pe
care Comisia trebuie să le adopte sau să le propună în
aceste domenii.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Comisia confirmă ca membri ai grupului consultativ pentru
lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor orga
nismele europene incluse în lista din partea A a anexei și, în
plus, desemnează ca membri ai acestui grup consultativ orga
nismele europene incluse în lista din partea B a anexei.
Articolul 2

(2)

(3)

În temeiul articolului 3 alineatul (3) din Decizia
2004/613/CE, Comisia selectează organisme europene
reprezentative care îndeplinesc cel mai bine criteriile
menționate la articolul 3 alineatul (1) din decizia
respectivă și care au răspuns la invitația de manifestare
a interesului.
Comisia a selectat inițial 36 de membri ai grupului
consultativ. Lista membrilor inițiali a fost publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 2005 (2).

(1) JO L 275, 25.8.2004, p. 17.
(2) JO C 97, 21.4.2005, p. 2.

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Adoptată la Bruxelles, 14 aprilie 2011.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
PARTEA 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 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) 3 locuri sunt alocate pentru BEUC, pentru a facilita reprezentarea consumatorilor europeni.
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PARTEA 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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