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Actueel
Brexit: DG SANTE klaar voor een nieuwe relatie met het VK
/ getroffen voorbereidingen
Bernard Van Goethem is directeur crisisparaatheid op het gebied van
voedsel, dieren en planten. Als verantwoordelijke voor brexitzaken bij DG
SANTE vertelt hij welke voorbereidingen zijn departement heeft getroffen
voor 1 januari 2021.

Meer

Laatste nieuws
Coronacrisis: Commissie ondersteunt bloeddiensten om meer
bloedplasma van herstellende coronapatiënten te verzamelen
Coronavirus: Commissie keurt Pfizer/BioNTech-vaccin goed
Coronavirus: Commissie keurt Moderna-vaccin goed
Coronavirus: Commissie bestelt 20 miljoen antigeentests voor de lidstaten
Coronavirus: Commissie doet aanbeveling voor gecoördineerde
EU-aanpak voor reizen en vervoer naar aanleiding van nieuwe VK-variant
coronavirus
Coronavirus: ECDC publiceert strategieën voor de COVID-19-vaccinatie in
de EU/EER
Pesticiden: EU haalt Mancozeb van de markt
Gezonde voeding: 2021 uitgeroepen tot VN-jaar van groente en fruit
Levensmiddelenetikettering: Commissie lanceert applicatie voor
producenten
Antimicrobiële resistentie: Commissie publiceert voortgangsverslag over
EU-actieplan

Uit de Commissie
"Na maanden werk levert onze EU-vaccinatiestrategie resultaat op: gelijktijdige
toegang tot veilige, doeltreffende en betaalbare vaccins voor alle lidstaten" (21
december, de dag waarop de Commissie het eerste vaccin tegen COVID-19
heeft goedgekeurd).

Meer

In cijfers

Geen dagelijks kwaliteitsmaal voor iedereen
In 2019 kon naar schatting 7% van de Europeanen zich om de andere
dag geen kwalitatief goede maaltijd veroorloven. (Bron: Eurostat)

Meer

Toptweets
— EU-gezondheid: #SafeVaccines (@EU_Health), 6 januari
2021
Goed nieuws: tweede veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19
toegelaten in de EU Meer informatie: https://europa.eu/!bW37pw
#VaccinsWerken #VaccinesWork

Meer

— EU-voedselveiligheid: Van boer tot bord (#EUFarm2Fork
@Food_EU), 17 december 2020
Dit is de meest recente Eurobarometer over de aanpassing van ons
voedingspatroon aan de toekomst. Europeanen willen betere toegang tot
duurzaam voedsel, voedseletiketten met duurzaamheidsinformatie en een
EU-logo voor gezonde levensmiddelen. Meer: https://europa.eu/!VT63vh
#EUFarm2Fork #EUGreenDeal

Meer

Binnenkort
29 januari 2021
Webinar (met eurocommissaris Kyriakides): Bouwen aan een Europese
gezondheidsunie om de paraatheid voor en de respons op
gezondheidscrisissen te verbeteren
4 februari 2021
Wereldkankerdag

Doe mee
Feedback: Etikettering van levensmiddelen - herziening van de regels voor
consumentenvoorlichting

Deadline

03/02/2021

Meer

Oproep om beste praktijken ter preventie van niet-overdraagbare ziektes te
melden op het EU-portaal voor beste praktijken

Deadline

28/02/2021

Meer

Feedback: Diervoeder – modernisering van de EU-regels voor voederadditieven

Deadline

25/01/2021

Meer

Feedback: Gezondere voedingskeuzes bevorderen – voedingsprofielen opstellen

Deadline

03/02/2021

Meer

Feedback: Herziening van de EU-regels voor voedselcontactmaterialen

Deadline

29/01/2021

Meer

Doe mee aan het VN-decennium voor gezond ouder worden

Meer

Ontdek het!

Diervoeding

Meer

Download de gratis app "Re-open EU"

Meer
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