
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2010. december 14.) 

a Bizottság két képviselőjének és két póttagnak az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótanácsába 
történő kinevezéséről 

(2010/C 340/10) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közös
ségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszer
ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és 
különösen annak 65. cikkére, 

mivel: 

(1) A 726/2004/EK rendelet 65. cikke értelmében az Európai 
Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) igaz
gatótanácsában a Bizottság két képviselője is helyet kap. 

(2) A bizottsági hatáskörök újraelosztásának következtében 
két új embert kell kinevezni az igazgatótanácsba az 
Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság, illetve a Vállal
kozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság részéről, valamint 
két póttagot, akik a tagok távolléte esetén őket helyette
sítik, és szavaznak a nevükben. 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

A Bizottságot az Európai Gyógyszerügynökség igazgatótaná
csában képviselő tagoknak az alábbi pozíciót betöltő és az 
alábbi feladatköröket gyakorló személyek nevezhetők ki: 

az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság részéről: 

a) az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság főigazgatója. 

Póttagnak az alábbi pozíciót betöltő és az alábbi feladatköröket 
gyakorló személy nevezhető ki: 

b) azon igazgatóság igazgatója, amely az Egészség- és Fogyasz
tóügyi Főigazgatóság munkaprogramjának alapján a gyógy
szerkészítmények forgalomba hozatalának engedélyezésért 
felelős. 

a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság részéről: 

c) azon igazgatóság igazgatója, amely a Vállalkozáspolitikai és 
Ipari Főigazgatóság munkaprogramjának alapján a gyógyszer
készítményekért felelős. 

Póttagnak az alábbi pozíciót betöltő és az alábbi feladatköröket 
gyakorló személy nevezhető ki: 

d) azon csoport csoportvezetője, amely a Vállalkozáspolitikai és 
Ipari Főigazgatóság munkaprogramja alapján a gyógyszerké
szítményekért felelős. 

2. cikk 

Ez a határozat az 1. cikkben említett pozíciókat, akár csak 
ideiglenes jelleggel is, a határozat elfogadásakor betöltő szemé
lyekre, vagy az őket ezekben a pozíciókban követő személyekre 
alkalmazandó. 

3. cikk 

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság főigazgatója és a 
Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság főigazgatója tájékoz
tatja az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatóját az 
1. cikkben említett pozíciókat betöltő személyek nevéről, illetve 
a pozíciókon bekövetkező változásokról. 

Kelt Brüsszelben, 2010. december 14-én. 

a Bizottság részéről 
John DALLI 

a Bizottság tagja

HU 2010.12.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 340/17 

( 1 ) HL L 136., 2004.4.30., 1. o.


