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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 29 november 2011
tot benoeming van de leden van de deskundigengroep voor technisch advies inzake de
schoolfruitregeling
(2011/C 349/05)
DE EUROPESE COMMISSIE,

— Mario Mazzocchi

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

— Bent Egberg Mikkelsen

Gezien Besluit 2009/986/EU van de Commissie van
18 december 2009 tot oprichting van een deskundigengroep
voor technisch advies inzake de schoolfruitregeling (1), en met
name artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie heeft bij Besluit 2009/986/EU een groep
onafhankelijke deskundigen opgericht en de taken en
structuur van die groep omschreven.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder c), van Besluit
2009/986/EU is een oproep tot het indienen van sollici
taties gepubliceerd op de internetsite van DG Landbouw
en plattelandsontwikkeling van de Commissie en in het
Publicatieblad van de Europese Unie (2). Uitgaande van deze
sollicitaties en met inachtneming van de eis dat de des
betreffende persoonsgegevens worden verzameld, ver
werkt en bekendgemaakt overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming
van natuurlĳke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door de communautaire instellin
gen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die
gegevens (3), moet de Commissie de leden van de des
kundigengroep benoemen uit specialisten met een ge
schikte achtergrond,

— Loes Neven
— Martine Padilla
2.
Hierbij worden de volgende kandidaten tot plaatsvervan
gend lid van de deskundigengroep benoemd voor een hernieuw
bare ambtstermijn van drie jaar, die ingaat op de datum waarop
dit besluit wordt aangenomen:
— Alessandra Bordoni
— Michele Cecchini
— Inken Birte Christoph
— Piero Ferrari
— Susana González Manzano
— Michael Kenneth Heasman
— Vaios Karathanos

BESLUIT:

Artikel 1
1.
Hierbij worden de volgende kandidaten tot permanent lid
van de deskundigengroep benoemd voor een hernieuwbare
ambtstermijn van drie jaar, die ingaat op de datum waarop
dit besluit wordt aangenomen:
— Saida Barnat

— Chrystalleni Lazarou
— Yannis Manios
— Timothy (Tim) Marsch
— Morten Kromann Nielsen

— Margherita Caroli
— Bela Franchini
— Victoria Anna Kovacs
— Athena Linos

— Andrea Pezzana
— Ana Isabel Rito
— Aileen Robertson

— Charles Fergus Lowe
— Inge Tetens
(1) PB L 338 van 19.12.2009, blz. 99.
(2) PB C 296 van 30.10.2010, blz. 25.
(3) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

— Antonia Trichopoulou
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen en is van toepassing tot en met
31 december 2014.

Gedaan te Brussel, 29 november 2011.
Voor de Commissie
Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie
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