
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

RADA 

DECYZJA RADY 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności 

(2010/C 171/05) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia
jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( 1 ), 
w szczególności jego art. 25 ust. 1, 

uwzględniając listę kandydatów przedłożoną Radzie przez 
Komisję Europejską, 

uwzględniając opinię wyrażoną przez Parlament Europejski, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Nieodzowne jest zapewnienie niezależności, wysokich 
standardów naukowych, przejrzystości i skuteczności 
działania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (zwanego dalej „EFSA”). Niezbędna jest 
również współpraca z państwami członkowskimi. 

(2) Połowa członków zarządu EFSA zakończy kadencję 
w dniu 30 czerwca 2010 r. 

(3) W celu mianowania siedmiu nowych członków zarządu 
dokonano analizy kandydatur na podstawie dokumen
tacji dostarczonej przez Komisję oraz z uwzględnieniem 
opinii wyrażonej przez Parlament Europejski. Celem jest 
zapewnienie najwyższych standardów kompetencji, 
szerokiego zakresu wymaganej fachowości, na przykład 

w zakresie zarządzania i administracji publicznej, oraz 
możliwie najszerszej pod względem geograficznym repre
zentacji w ramach Unii. 

(4) Trzej z obecnych członków zarządu EFSA mają doświad
czenie w pracy w organizacjach reprezentujących konsu
mentów oraz inne interesy w łańcuchu żywnościowym, 
w związku z tym co najmniej jeden z nowych członków 
zarządu EFSA powinien mieć takie doświadczenie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Następujące osoby zostają mianowane członkami zarządu Euro
pejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na okres od 
dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.: 

Diána Bánáti ( 2 ) 

Manuel Barreto Dias 

Marianne Elvander ( 2 ) 

Milan Kováč 

Stella Michaelidou-Canna 

Jan Mousing 

Pieter Vanthemsche (**)
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( 1 ) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. 

( 2 ) Aktualny członek zarządu EFSA. 
(**) Doświadczenie w organizacjach reprezentujących inne interesy 

w łańcuchu żywnościowym.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 czerwca 2010 r. 

W imieniu Rady 

J. BLANCO LÓPEZ 
Przewodniczący
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