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(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Wezwanie do wyrażenia zainteresowania pełnieniem funkcji ekspertów zewnętrznych komitetu
naukowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma, Włochy)

(2008/C 70/08)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest podstawowym ogniwem oceny zagrożeń dla
bezpieczeństwa żywności i pasz w Unii Europejskiej; niezależne doradztwo naukowe Urzędu stanowi
podstawę polityki i decyzji podmiotów zarządzających ryzykiem w instytucjach europejskich i państwach
członkowskich UE.

EFSA wszczął procedurę selekcyjną z zamiarem sporządzenia listy rezerwowej:

Ekspertów naukowych ubiegających się o pozycję ekspertów zewnętrznych komitetu naukowego
EFSA

Nr ref.: EFSA/S/2008/001

Niniejsze wezwanie jest skierowane do czołowych naukowców o szerokiej specjalistycznej wiedzy
w dziedzinie oceny ryzyka w oparciu o dowody naukowe, zainteresowanych pełnieniem funkcji ekspertów
zewnętrznych komitetu naukowego EFSA. Od ekspertów zewnętrznych wymagana jest specjalistyczna
wiedza w dziedzinie wchodzącej w zakres kompetencji EFSA, tj.:

ocena zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, ocena spożycia i narażenia, ocena zagrożeń dla środowiska, ocena zagrożeń dla
zdrowia zwierząt, toksykologia, mikrobiologia, dietetyka, epidemiologia, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt, medycyna,
weterynaria, higiena żywności, technologia żywności, chemia, biologia, biochemia, nauki przyrodnicze.

Lista rezerwowa posłuży do wskazania i wybrania ekspertów zewnętrznych dla komitetu naukowego EFSA.
Przewiduje się, że w 2008 r. z listy rezerwowej zostaną wyznaczeni dwaj eksperci celem wsparcia prac
członków komitetu naukowego.

Zadania EFSA

EFSA skupia czołowych europejskich naukowców specjalizujących się w ocenie zagrożeń w dziedzinie
bezpieczeństwa żywności i pasz w celu zapewnienia Komisji Europejskiej, państwom członkowskim
i Parlamentowi Europejskiemu doradztwa naukowego na najwyższym poziomie. Najważniejszą powinnością
EFSA jest zapewnianie obiektywnego, przejrzystego i niezależnego doradztwa i jasnych komunikatów na
podstawie najnowszych dostępnych metodologii naukowych, informacji i danych.

Z uwagi na to, że opinie EFSA służą do kształtowania polityk i decyzji osób zarządzających ryzykiem, EFSA
podejmuje znaczną część prac w odpowiedzi na konkretne wnioski o opinię naukową. Wnioski o oceny
naukowe pochodzą z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE. EFSA
podejmuje również prace naukowe z własnej inicjatywy, realizując tak zwane „zadania własne”.
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Działając poprzez komitet naukowy, panele naukowe i grupy robocze, EFSA szybko i aktywnie reaguje na
pilne kwestie i powstające zagrożenia.

Więcej informacji na temat EFSA znajduje się na stronie internetowej:

http://www.efsa.europa.eu

Zadania komitetu naukowego EFSA

Komitet naukowy EFSA dostarcza opinie i informacje naukowe oraz wspiera panele naukowe EFSA
w pracach nad naukowymi problemami o charakterze horyzontalnym. Odpowiada również za ogólną koor-
dynację zapewniającą spójność opinii naukowych przygotowywanych przez panele naukowe. Kolejnym zada-
niem komitetu naukowego jest opracowywanie zharmonizowanych metodologii oceny ryzyka w dziedzi-
nach, w których nie są jeszcze ustalone sposoby podejścia w skali całej UE.

W skład komitetu naukowego wchodzą: przewodniczący paneli naukowych oraz sześciu dodatkowych nieza-
leżnych ekspertów, którzy nie są związani z żadnym panelem naukowym.

Więcej informacji na temat komitetu naukowego EFSA znajduje się na stronie internetowej:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale-1178620753812_ScientificCommittee.htm

Praca ekspertów zewnętrznych komitetu naukowego

Eksperci zewnętrzni komitetu naukowego będą wspierać członków komitetu naukowego w ich pracach oraz
będą zapraszani do udziału we wszystkich posiedzeniach tego komitetu i do wniesienia stosownego wkładu.
Zgodnie z planem dwudniowe posiedzenia komitetu naukowego odbywają się pięć lub sześć razy w roku,
zazwyczaj w Parmie we Włoszech. Eksperci zewnętrzni wspierają także członków komitetu naukowego,
uczestnicząc w stosownych przypadkach w pracach grup roboczych; oznacza to konieczność udziału w
dodatkowych posiedzeniach. Kandydaci powinni także wziąć pod uwagę, że posiedzenia zwykle wymagają
prac przygotowawczych i że prowadzone są w języku angielskim — w tym języku jest także sporządzana
większość dokumentów.

Eksperci zewnętrzni komitetu naukowego są uprawnieni do rekompensaty za każdy pełny dzień posiedzenia
w wysokości ustalonej przez zarząd EFSA (obecnie kwota ta wynosi 300 EUR). Ponadto eksperci otrzymują
diety oraz dodatek z tytułu poniesionych kosztów podróży.

Procedura wyboru

A. Kryteria kwalifikacji

Kandydaci muszą:

— posiadać stopień naukowy, najlepiej na poziomie podyplomowym, w takich dziedzinach jak toksyko-
logia, mikrobiologia, dietetyka, epidemiologia, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt, medycyna,
weterynaria, higiena żywności, technologia żywności, chemia, biologia, biochemia, nauki przyrod-
nicze,

— posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe odpowiadające zakresowi kompetencji
komitetu naukowego na poziomie, do którego uprawniają wyżej wymagane kwalifikacje,

— wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,

— w sposób kompletny i zgodny z prawdą wypełnić deklarację dotyczącą interesów załączoną do zgło-
szenia. Należy pamiętać, że niekompletne lub niezgodne z prawdą wypełnienie tej części formularza
będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.

B. Kryteria wyboru

— Doświadczenie w przeprowadzaniu naukowej oceny ryzyka i/lub zapewnianiu doradztwa naukowego
w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem żywności i pasz w ogóle, a w szczególności
w dziedzinach odpowiadających kompetencjom i specjalistycznej wiedzy komitetu naukowego,

— udokumentowane wybitne osiągnięcia w jednej, a najlepiej w kilku dziedzinach związanych
z obszarem objętym zakresem kompetencji komitetu naukowego,

— udokumentowane doświadczenie w recenzowaniu prac i publikacji naukowych, najlepiej
w dziedzinach związanych z obszarem objętym zakresem kompetencji komitetu naukowego,
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— umiejętność analizowania złożonych informacji i dokumentów, często dotyczących szerokiego
zakresu dyscyplin i źródeł naukowych, oraz umiejętność wnoszenia wkładu w przygotowywanie
projektów opinii i sprawozdań naukowych,

— doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku multidyscyplinarnym, najlepiej w kontekście
międzynarodowym,

— doświadczenie w kierowaniu projektami dotyczącymi zagadnień naukowych,

— udokumentowane zdolności komunikacyjne,

— eksperci spoza Europy będą brani pod uwagę tylko w przypadku, gdy eksperci europejscy nie będą w
stanie zapewnić wymaganego poziomu wiedzy specjalistycznej.

Procedura selekcji, mianowanie i kadencja

Eksperci spełniający wymogi kwalifikacji będą poddani przez EFSA ocenie porównawczej na podstawie
wyżej wymienionych kryteriów wyboru. EFSA zastrzega sobie prawo do skonsultowania się z osobami trze-
cimi w sprawie doświadczenia zawodowego ekspertów wykazanego w ich zgłoszeniu. Wybrani eksperci
zewnętrzni będą początkowo mianowani na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia.

Kandydaci spełniający wymagania stawiane ekspertom zewnętrznym komitetu naukowego, którzy nie zostali
wyznaczeni do pełnienia tej funkcji, znajdą się na liście rezerwowej. Lista rezerwowa może być wykorzysty-
wana do podobnych celów i zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2009 r. Termin ważności listy rezer-
wowej może ulec przedłużeniu. Eksperci z listy rezerwowej zostaną również wpisani do bazy danych
zewnętrznych ekspertów naukowych EFSA.

Niezależność oraz deklaracja dotycząca zaangażowania i interesów

Eksperci zewnętrzni komitetu naukowego są mianowani osobiście. Od ekspertów wymagane jest złożenie
oświadczenia o interesach, które mogą być uznane za przeszkodę zagrażającą ich niezależności. Oświad-
czenia o interesach złożone przez wybranych ekspertów zewnętrznych zostaną opublikowane na stronie
internetowej EFSA.

Równe szanse

EFSA jest pracodawcą, który stosuje zasadę równych szans i przywiązuje wagę do unikania wszelkich form
dyskryminacji.

Składanie zgłoszeń

Kandydaci proszeni są o składanie zgłoszeń, wraz z oświadczeniem o interesach, drogą elektroniczną za
pośrednictwem witryny internetowej EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/header/efsa_locale-1178620753812_Jobs.htm

Można również pobrać formularze z witryny i przesłać zgłoszenie listem poleconym na następujący adres:

Nr ref.: EFSA/S/2008/001
EFSA — European Food Safety Authority
Human Resource Unit
Largo Natale Palli, 5/A
I-43100 Parma

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgło-
szenia zawierające należycie wypełniony formularz zgłoszenia. W celu ułatwienia procedury kwalifikacyjnej
uprasza się kandydatów o wypełnienie formularzy w języku angielskim.

Należy mieć na względzie, że EFSA nie zwraca zgłoszeń nadesłanych przez kandydatów. Dane osobowe
wymagane od kandydatów przez EFSA będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie
takich danych. Celem przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez kandydatów jest zarządzanie
zgłoszeniami na potrzeby ewentualnych procedur wstępnej kwalifikacji i wyboru w EFSA.
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Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy składać do dnia 1 czerwca 2008 r. o północy (czasu lokalnego, GMT +1). W przypadku
wysłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data stempla pocztowego.

Uwaga:

W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją w języku angielskim a każdą inną wersją językową niniejszej
publikacji decydująca jest angielska wersja językowa.
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