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ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS    2013/EES/4/52

 frá 23. júní 2008 

 um skipun helmings stjórnarmanna í stjórn Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (*) 

(2008/486/EB) 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og 
kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvæla-
öryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis 
matvæla (1), einkum 1. mgr. 25. gr., 

með hliðsjón af skrá yfir umsækjendur sem framkvæmda-
stjórn Evrópubandalaganna lagði fyrir ráðið, 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nauðsynlegt er að tryggja óhæði, vönduð vísindastörf, 
gagnsæi og skilvirkni Matvælaöryggisstofnunar Evrópu. 
Samvinna við aðildarríkin er einnig ómissandi. 

2) Skipunartíma helmings stjórnarmanna í stjórn Matvæla-
öryggisstofnunarinnar lýkur 30. júní 2008. 

3) Umsóknirnar hafa verið skoðaðar með það í huga að 
skipa sjö nýja stjórnarmenn á grundvelli þeirra gagna 
sem framkvæmdastjórnin hefur lagt fram og í ljósi álits 

Evrópuþingsins. Markmiðið er að tryggja að stjórnar-
menn séu afburðahæfir og hafi víðtæka sérfræðikunn-
áttu á viðeigandi sviðum, t.d. í stjórnun og opinberri 
stjórnsýslu, og að þeir komi sem víðast að úr Evrópu-
sambandinu. 

4) Þrír þessara stjórnarmanna skulu hafa starfað í sam-
tökum sem vinna í þágu neytenda og annarra hags-
munaaðila í matvælaferlinu. 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

1.gr. 

Eftirtaldir skulu skipaðir stjórnarmenn í stjórn Matvæla-
öryggisstofnunar Evrópu fyrir tímabilið frá 1. júlí 2008 til 30. 
júní 2012: 

— Davies, Sue (*)  

— Facelli, Piergiuseppe 

— Horst, Matthias (*) 

— Pogačnik, Milan 

— Ruprich, Jiri 

— Turunen, Sinikka (*) 

— Url, Bernhard. 

 

 

 

 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 165, 26.6.2008, bls. 8. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2010 frá 11. júní 
2010 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 3. 

 
 
(*) Stjórnarmaður sem hefur starfað í samtökum sem vinna í þágu neytenda og 

annarra hagsmunaaðila í matvælaferlinu.

(1) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. Reglugerðin eins og henni var síðast 
breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 202/2008 (Stjtíð. 
ESB L 60, 5.3.2008, bls. 17). 
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2. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Gjört í Lúxemborg 23. júní 2008. 

Fyrir hönd ráðsins, 

I. Jarc 

forseti. 
 

 
 


