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(Informacje) 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

RADA 

DECYZJA RADY 

z dnia 18 czerwca 2012 r. 

w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności i zmiany decyzji z dnia 24 czerwca 2010 r. 

(2012/C 192/01) 

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 szcze
gólności 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 sprawności dzia 
łania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA). Niezbędna jest również współpraca z państwami 
członkowskimi. 

(2) Połowa członków zarządu EFSA ma zakończyć kadencję 
dnia 30 czerwca 2012 r. Trzech z tych członków ma 
doświadczenie zdobyte podczas pracy w organizacjach 
reprezentujących interesy konsumentów i innych stron 
w łańcuchu żywnościowym. 

(3) Przedłożona przez Komisję lista została przeanalizowana 
pod kątem mianowania siedmiu nowych członków 
zarządu EFSA na podstawie dokumentacji dostarczonej 
przez Komisję oraz z uwzględnieniem opinii wyrażonej 
przez Parlament Europejski. Celem jest zapewnienie 

najwyższych standardów kompetencji, szerokiego 
zakresu stosownej wiedzy fachowej, na przykład 
w zakresie zarządzania i administracji publicznej, oraz 
możliwie najszerszej pod względem geograficznym repre
zentacji w obrębie Unii. 

(4) Podczas analizy listy przedłożonej przez Komisję, Rada 
uwzględniła fakt, że Komisja ma bezzwłocznie zastąpić 
członka, który niedawno zrezygnował ze stanowiska 
w zarządzie EFSA, w drodze oddzielnej procedury i w 
związku z tym ma przedstawić listę kandydatów na 
warunkach określonych w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002. 

(5) Rada uwzględniła również fakt, że jednego z aktualnych 
członków zarządu EFSA, którego mandat ma wygasnąć 
dnia 30 czerwca 2014 r., można – ze względu na 
zmianę działalności zawodowej – uznać za członka, 
który ma doświadczenie zdobyte podczas pracy w orga
nizacjach reprezentujących interesy innych stron 
w łańcuchu żywnościowym. 

(6) Decyzja z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miano
wania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności ( 2 ) powinna zatem zostać 
odpowiednio zmieniona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Następujące osoby zostają mianowane członkami zarządu Euro
pejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na okres od 
dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.:
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( 1 ) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. ( 2 ) Dz.U. C 171 z 30.6.2010, s. 3.



Valérie BADUEL 

Sue DAVIES (*) ( 1 ) 

Piergiuseppe FACELLI ( 1 ) 

Jaana HUSU-KALLIO 

Radu ROATIȘ CHEȚAN 

Jiří RUPRICH ( 1 ) 

Tadeusz WIJASZKA 

Artykuł 2 

W art. 1 decyzji z dnia 24 czerwca 2010 r. do imienia 
i nazwiska „Jan MOUSING” dodaje się oznaczenie „(**)”. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. GJERSKOV 
Przewodniczący

PL C 192/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.6.2012 

(*) Członek mający doświadczenie zdobyte podczas pracy w organiza
cjach reprezentujących konsumentów. 

( 1 ) Aktualny członek zarządu EFSA.
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