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Formålet er å sikre et høyest mulig kompetansenivå, et 
bredt spekter av relevant sakkunnskap, for eksempel 
innenfor ledelse og offentlig forvaltning, og størst mulig 

4) Tre av disse medlemmene bør ha bakgrunn fra 
organisasjoner som representerer forbrukere og andre 
interessegrupper i næringsmiddelkjeden —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Følgende personer oppnevnes til medlemmer i styret for Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet for perioden 
1. juli 2008-30. juni 2012:

– Davies, Sue(2)

– Facelli, Piergiuseppe

– Horst, Matthias(2)

– Ruprich, Jiri

– Turunen, Sinikka(2)

– Url, Bernhard.

(2) Bakgrunn fra organisasjoner som representerer forbrukere og andre 
interesser i næringsmiddelkjeden.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne 
prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse 
av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(1), særlig artikkel 25 nr. 1,

under henvisning til listen over kandidater framlagt for Rådet 
av Kommisjonen for De europeiske fellesskap,

under henvisning til Europaparlamentets synspunkter og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er absolutt nødvendig å sikre at Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet er uavhengig, har 
høy vitenskapelig kvalitet, er åpen og effektiv. Samarbeid 
med medlemsstater er også absolutt nødvendig.

2) Mandatet til halvparten av medlemmene i Myndighetens 
styre utløper 30. juni 2008.

3) Kandidatene har blitt vurdert med sikte på å oppnevne sju 
nye styremedlemmer på bakgrunn av dokumentasjon fra 
Kommisjonen og i lys av Europaparlamentets synspunkter. 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 26.6.2008, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2010 av 11. juni 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 49 av 16.9.2010, s. 3.

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 202/2008 (EUT L 60 av 5.3.2008, s. 17).

RÅDSBESLUTNING

av 23. juni 2008

om oppnevning av halvparten av medlemmene i styret for Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet

(2008/486/EF)(*)
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Artikkel 2

Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Luxembourg, 23. juni 2008.

 For Rådet

 I. JARC

 Formann

_____________


