
Új főigazgató a DGPAAT élén 

 

Vezetőváltás lesz a mezőgazdasági tárca agrár-, élelmiszer-ágazati és vidékpolitikai 

főigazgatósága (Direction générale des politiques agricoles , agroalimentaires et des 

territoires, DGPAAT), a tárca sajtóközleménye szerint szeptember elsejével az eddigi 

főigazgatót, Eric Allain-t Catherine Geslain-Lanéelle váltja. Eric Allain a FranceAgriMer, 

azaz a francia mezőgazdasági szakigazgatási hivatal (www.franceagrimer.fr) főigazgatója 

lesz. A vezetőváltással kapcsolatos javaslatot Stéphane Le Foll miniszter terjesztette a 

Miniszterek Tanácsa (Conseil des ministres) elé július 24-én, az ezt szentesítő 

kormányhatározat július 25-én jelent meg a hivatalos közlönyben
1
.  

 
Fotó: EFSA 

Catherine Geslain-Lanéelle 1963-ban született Toulouse-ban. 

Fölsőfokú tanulmányait a párizsi agrármérnöki (Institut National 

Agronomique Paris-Grignon, 1986) és agrár-műszaki (Ecole 

Nationale du Génie rural des Eaux et Forêts, 1987) karokon 

folytatta, posztgraduális képzésben közösségi jogra szakosodott 

(DEA de droit communautaire, 1987, Université Paris II). 

 

1991-1993. között a DG III nemzeti szakértőjeként az élelmiszer-

biztonsági területen dolgozott, majd a francia agrártárcához került, ahol az agrártermelési és 

kereskedelmi igazgatóságon (Direction de la production et des échanges) a tej osztályt 

(Bureau du lait) vezette 1994-től 1997-ig, majd a miniszteri kabinetben lett tanácsadó 1998-

ig. 

1998-2000. között a DGPAAT „jogelődje”, azaz a DPEI (Direction des politiques 

économique et internationale) helyettes vezetője volt, ebbéli tisztségében többek között a 

francia élelmiszersegély-programmal foglalkozott, szoros együttműködést alakított ki az 

Európai Bizottsággal és számos nemzetközi szervezettel. 

2000. augusztusa és 2003. februárja között a mezőgazdasági minisztérium élelmezési 

főigazgatóságának (Direction générale de l’alimentation) vezetője, majd Ile-de-France régió 

mezőgazdasági és erdészeti hivatalának főigazgatója lett, ezen hivatalát 2006. júniusáig látta 

el. 2006. júliusában az európai élelmiszer-biztonsági hivatal (EFSA) főigazgatója (directrice 

exécutive) lett, ebbéli tisztségében 2011-ben újabb öt éves ciklusra kapott megbízást. 

 

A Codex Alimentarius egyik bizottságának (principes généraux) volt 2001-2002. között, 

2002-től 2006-ig pedig az EFSA igazgatótanácsának alelnöki feladatait látta el.  

2012. májusa óta az International advisory committee of the Chinese center for food safety 

risk assessment tagja. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 
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