
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 16 maja 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2009/146/WE w odniesieniu do zastąpienia członków komitetów naukowych 
członkami z zespołu doradców naukowych utworzonego decyzją 2008/721/WE 

(2011/281/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Komisji 2008/721/WE z dnia 5 września 
2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów 
naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsu
mentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającą 
decyzję 2004/210/WE ( 1 ), w szczególności jej art. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2008/721/WE Komisja utworzyła trzy komitety 
naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, 
zdrowia publicznego i środowiska: Komitet Naukowy 
ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), Komitet 
Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska 
(SCHER) oraz Komitet Naukowy ds. Pojawiających się 
i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR), a także Zespół Doradców Naukowych ds. 
Oceny Ryzyka (dalej: „Zespół”). 

(2) Decyzją 2009/146/WE ( 2 ) Komisja powołała członków 
SCCS, SCHER i SCENIHR oraz doradców naukowych 
wchodzących w skład Zespołu. 

(3) Zgodnie z art. 12 decyzji 2008/721/WE komitety 
naukowe przyjęły wspólny regulamin, w którym usta
lono między innymi kryteria uczestnictwa dotyczące 
członków komitetów naukowych i warunki, na jakich 
wygasa członkostwo w komitecie, jak określono w pkt 
4 lit. a) załącznika II do tejże decyzji. 

(4) Artykuł 5 ust. 2 decyzji 2008/721/WE stanowi, że gdy 
członek komitetu naukowego nie spełnia kryteriów 
uczestnictwa określonych w regulaminie lub pragnie 
zrezygnować, Komisja może zakończyć jego członko
stwo i wyznaczyć następcę z Zespołu. 

(5) Dwóch członków SCHER, jeden członek SCCS i jeden 
członek SCENIHR zrezygnowało, a dwóch członków 
SCCS nie spełniło kryteriów uczestnictwa i ich członko
stwo powinno zostać zakończone. Konieczne jest powo 
łanie nowych członków, aby zapewnić dostępność 
potrzebnych rodzajów wiedzy specjalistycznej 
w poszczególnych komitetach. 

(6) Zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2008/721/WE eksperci 
z Zespołu, którzy mają zastąpić tych członków komi
tetów naukowych, którzy zrezygnowali lub których 
członkostwo zostało zakończone, zostali wybrani na 
podstawie ich wiedzy specjalistycznej i zgodnie 
z rozmieszczeniem geograficznym, które odzwierciedla 
różnorodność zagadnień naukowych i podejść, szcze
gólnie w Europie. 

(7) Członków, którzy zrezygnowali lub których członkostwo 
zostało zakończone, powinno się powołać do Zespołu 
jako doradców do spraw oceny ryzyka, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Członkostwo ekspertów wymienionych w pkt 1 załącznika do 
niniejszej decyzji zostaje zakończone. 

Ekspertów tych powołuje się do Zespołu jako doradców nauko
wych do spraw oceny ryzyka. 

Ekspertów wymienionych w pkt 2 załącznika do niniejszej 
decyzji powołuje się na członków komitetów naukowych utwo
rzonych decyzją 2008/721/WE, zgodnie ze wskazaniami poda
nymi w tymże załączniku. 

Artykuł 2 

W załącznikach I i II do decyzji 2009/146/WE wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21. 
( 2 ) Dz.U. L 49 z 20.2.2009, s. 33.



ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I i II do decyzji 2009/146/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) nazwiska następujących ekspertów usuwa się z załącznika I i umieszcza w załączniku II: 

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów 

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja 

GALLI Corrado University of Milan, Milan, Italy 

SAVOLAINEN Kai Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland 

EISENBRAND Gerhard University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany 

Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska 

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja 

CALOW Peter Roskilde University, Roskilde, Denmark 

DAVISON John French National Institute for Agricultural Research (INRA), 
Paris, France 

Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja 

STAHL Dorothea Paracelsus Private Medical University, Salzburg, Austria 

2) nazwiska następujących ekspertów umieszcza się w załączniku I w sposób podany poniżej i usuwa z załącznika II: 

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów 

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja 

NIELSEN Elsa Technical University of Denmark, Søborg, Denmark 

VAN BENTHEM Jan National Institute for Public Health and the Environment 
(RIVM), Bilthoven, the Netherlands 

Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska 

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja 

ALTENBURGER Rolf Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 
Germany 

KRÄTKE Renate Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany 

Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 

Nazwisko Imię Macierzysty instytut lub organizacja 

HENSTEN Arne University of Tromsö, Tromsö, Norway
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