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az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Igazgatótanácsa tagjai felének kinevezéséről 

(2010/C 171/05) 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelménye
iről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és 
az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 25. cikke (1) bekezdé
sére, 

tekintettel az Európai Bizottság által a Tanácsnak benyújtott, a 
jelölteket tartalmazó listára, 

tekintettel az Európai Parlament által kifejtett álláspontokra, 

mivel: 

(1) Létfontosságú az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a 
továbbiakban: az EFSA) függetlenségének, tevékenysége 
magas tudományos színvonalának, átláthatóságának és 
hatékonyságának a biztosítása. Ugyancsak nélkülözhe
tetlen a Közösség tagállamaival való együttműködés. 

(2) A hatóság Igazgatótanácsa tagjai felének a hivatali ideje 
2010. június 30-án lejár. 

(3) Az Igazgatótanács hét új tagjának kinevezése érdekében 
megvizsgálták a jelöléseket a Bizottság által készített 
dokumentumok alapján, és figyelembe vették az Európai 
Parlament által kifejtett álláspontokat. A cél a legmaga
sabb szintű szakmai hozzáértésnek és a megfelelő – 
például irányítási és közigazgatási – szakmai tapaszta

latok széles körének, valamint az Unió területén belüli 
lehető legszélesebb földrajzi megoszlásnak a biztosítása. 

(4) Az EFSA Igazgatótanácsának jelenlegi tagjai közül három 
szerzett tapasztalatokat fogyasztóvédelmi és az élelmi
szerlánccal kapcsolatos egyéb érdekvédelmi szerveze
tekben, ezért az EFSA Igazgatótanácsának új tagjai 
közül még legalább egynek kell ilyen tapasztalatokkal 
rendelkeznie, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Igazgatótanácsába a 
2010. július 1. és 2014. június 30. közötti időtartamra a követ
kező tagokat kell kinevezni: 

Bánáti Diána ( 2 ) 

Manuel Barreto Dias 

Marianne Elvander ( 2 ) 

Milan Kováč 

Stella Michaelidou-Canna 

Jan Mousing 

Pieter Vanthemsche (**)
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( 1 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 

( 2 ) Az EFSA Igazgatótanácsának jelenleg is tagja. 
(**) Tapasztalatokat szerzett fogyasztóvédelmi és az élelmiszerlánccal 

kapcsolatos egyéb érdekvédelmi szervezetekben.



2. cikk 

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. 

Kelt Luxembourgban, 2010. június 24-én. 

a Tanács részéről 
az elnök 

J. BLANCO LÓPEZ
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