Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

From:
)" < 10.2.e @mineleni.nl>
10.2.e
Sent: donderdag 20 september 2012, 17:22
To: "
)"
@ctgb.nl>; "
10.2.e
10.2.e
10.2.e
< 10.2.e @minlnv.nl>
Cc: "
< 10.2.e
@minlnv.nl>;
10.2.e
10.2.e
< 10.2.e
@minlnv.nl>;
< 10.2.e 1 @ctgb.nl>
10.2.e
Subject: RE: Concept guidance EFSA

)"

Ja, graag commentaar afstemmen en eventuele (NL-) beleidsconsequenties ook aan mij melden. Hoe
zit het b.v. met de beschermdoeldiscussie en de percentielen? Dit is onderwerp van veel discussie
geweest tussen LS in eerdere vergaderingen. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd naar jullie commentaar
en hoor graag.
Veel succes!
Groet, 10.2.e
_____________________________________________
) [mailto:
@ctgb.nl]
10.2.e
donderdag 20 september 2012 16:28
);
)
10.2.e
10.2 e
,
);
10.2.e
10.2.e
10.2.e
RE: Concept guidance EFSA
10.2.e

)

Hallo,
10.2.e , je bent snel, het staat net online!

11.1
11.1

Groeten,
10.2.e

_____________________________________________
10.2.e

20 September 2012 16:22
) (MinEL&I);
10.2.e
ir
10.2.e
Concept guidance EFSA

Hoi 10.2.e

10.2.e

)

10.2.e

en 10.2.e

De concept guidance van EFSA staat op hun website (public consultation), zie ook bijlage. Vraag is
om voor 25 oktober commentaar te leveren.
11.1
Groetjes 10.2.e
<< Bestand: 120920_Draft guidance document EFSA.pdf >>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
====================================================================
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
====================================================================

