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EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

Wezwanie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w panelach naukowych Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma, Włochy) 

(2010/C 151/02) 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest podstawowym ogniwem oceny zagrożeń dla 
bezpieczeństwa żywności i pasz w Unii Europejskiej. EFSA, w ścisłej współpracy z organami krajowymi oraz 
prowadząc otwarte konsultacje z zainteresowanymi stronami, zapewnia niezależne doradztwo naukowe 
i jasne informacje na temat istniejących i powstających zagrożeń. 

Urząd wszczął procedurę rekrutacyjną z zamiarem sporządzenia listy rezerwowej: 

EKSPERTÓW NAUKOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CZŁONKOSTWO W DWÓCH PANELACH 
NAUKOWYCH 

„Panel on food additives and nutrient sources added to food” (Panelu ds. dodatków do żywności 
i składników odżywczych dodawanych do żywności, ANS) i „Panel on food contact materials, 
enzymes, flavourings and processing aids” (Panelu ds. materiałów pozostających w kontakcie 

z żywnością, enzymów, aromatów i substancji pomagających w przetwarzaniu, CEF) 

Nr ref.: EFSA/E/2010/001 

Niniejsze wezwanie jest skierowane do naukowców zainteresowanych ubieganiem się o członkostwo 
w panelu naukowym ds. dodatków do żywności i składników odżywczych dodawanych do żywności lub 
panelu naukowym ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów, aromatów i substancji 
pomagających w przetwarzaniu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu wyłonienia 
najlepszych naukowców europejskich do tego zadania. 

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

EFSA jest najważniejszym ogniwem unijnego systemu oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i pasz, 
a doradztwo naukowe Urzędu w dziedzinie istniejących i powstających zagrożeń stanowi fundament poli
tyki i decyzji podmiotów zarządzających ryzykiem w instytucjach europejskich i państwach członkowskich 
UE. Najistotniejszą powinnością Urzędu jest zapewnianie przejrzystego i niezależnego doradztwa nauko
wego i jasnych przekazów na podstawie najnowszych dostępnych metodologii naukowych i danych. 

EFSA skupia najlepszych dostępnych ekspertów europejskich ds. oceny zagrożeń w dziedzinie bezpieczeń
stwa żywności i pasz, którzy w sposób niezależny realizują zadania w ramach autonomicznej, samorządnej 
organizacji w celu zapewnienia instytucjom europejskim i państwom członkowskim doradztwa naukowego 
najwyższej jakości. 

Urząd kładzie nacisk na utrzymanie ścisłych standardów doskonałości naukowej, otwartości, przejrzystości, 
niezależności i reaktywnego podejścia. Działając niezależnie, otwarcie i przejrzyście, EFSA udziela doradztwa 
naukowego najwyższej próby i tym samym przyczynia się do umacniania europejskiego systemu bezpie
czeństwa żywności i pasz.

PL C 151/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2010



Więcej informacji na temat EFSA znajduje się w rozporządzeniu powołującym Urząd: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:PL:PDF 

Zadania paneli naukowych EFSA i komitetu naukowego 

Panele naukowe są odpowiedzialne za udzielanie opinii naukowych Urzędu oraz, w odpowiednim przy
padku, doradztwo innego rodzaju w przypisanych im obszarach kompetencji. 

W skład paneli naukowych wchodzi zazwyczaj 21 niezależnych ekspertów naukowych. 

Członkowie komitetu naukowego i paneli powoływani są na trzyletnią kadencję, która może być odnawiana 
dwukrotnie; oczekuje się od nich obecności i aktywnego wkładu na wszystkich spotkaniach panelu, na 
których przyjmowane są opinie, oświadczenia lub wytyczne. Ocenia się, że dwudniowe posiedzenia komi
tetu naukowego i paneli naukowych odbywają się od sześciu do dziesięciu razy w roku (w zależności od 
obłożenia pracą), zazwyczaj w Parmie we Włoszech. Od członków paneli oczekuje się także uczestnictwa 
w grupach roboczych, według istniejących potrzeb. Posiedzenia są prowadzone w języku angielskim. W tym 
języku jest także sporządzana większość dokumentów. Kandydaci powinni także wziąć pod uwagę fakt, iż 
posiedzenia zwykle wymagają prac przygotowawczych. 

Zgodnie z zasadami finansowymi urzędu EFSA pokrywa koszty podróży, diety i koszty zakwaterowania 
ekspertów. Za każdy pełny dzień posiedzenia wypłacana jest rekompensata w wysokości 300 EUR. 

Panel ds. dodatków do żywności i składników odżywczych dodawanych do żywności (ANS) 

Panel ANS zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa stosowania: 

— dodatków do żywności (nowe wnioski o udzielenie zezwolenia oraz ponowna ocena wszystkich 
dodatków do żywności dopuszczonych przed 20.1.2009), 

— składników odżywczych dodawanych do żywności (np. źródeł witamin i minerałów) oraz innych 
substancji dodawanych do żywności w celach odżywczych, 

— innych substancji celowo dodawanych do żywności, w tym substancji dodawanych w celach innych niż 
technologiczne, np. substancji posiadających własności funkcjonalne, z wyjątkiem środków aromatyzu
jących i enzymów. 

Większość prac panelu wiąże się z procedurami udzielania zezwoleń. Panel przeprowadza oceny zagrożeń 
w celu sformułowania opinii naukowych i porad dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem. Ponadto 
panel opracowuje wytyczne naukowe dla podmiotów branżowych dotyczące opracowywania nowych wnio
sków. 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej EFSA, w dziale kluczowych 
tematów ANS. 

Wymagana wiedza i doświadczenie: ocena bezpieczeństwa substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia 
roślinnego; ocena bezpieczeństwa dodatków do żywności; ocena bezpieczeństwa składników odżywczych; 
chemia: organiczna, analityczna, synteza nieorganiczna (zwłaszcza obszary związane z identyfikacją 
chemiczną i specyfikacją substancji chemicznych); ocena narażenia i ilościowa ocena zagrożeń; żywienie 
człowieka, teorie dietetyczne i zalecane dzienne spożycie; toksykologia (najlepiej w odniesieniu do oceny 
zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne); mechanizmy działania, toksykokinetyka 
i toksykodynamika; patologia i fizjologia; kancerogenność; genotoksyczność i mutageniczność; właściwości 
alergenne i immunotoksyczność; toksyczność rozwojowa i reprodukcyjna; technologia żywności (procesy 
wytwarzania oraz stosowanie dodatków do żywności i/lub substancji pomagających w przetwarzaniu); 
przeprowadzanie badań toksykologicznych na zwierzętach laboratoryjnych; alternatywne metody badań 
toksykologicznych.
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Panel ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, aromatów, enzymów i substancji 
pomagających w przetwarzaniu (CEF) 

Panel ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, aromatów, enzymów i substancji pomagają
cych w przetwarzaniu (CEF) zapewnia niezależne doradztwo i wydaje opinie w kwestiach naukowych 
związanych z bezpieczeństwem stosowania: 

— materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, 

— enzymów wykorzystywanych w produkcji żywności, 

— aromatów, 

— substancji pomagających w przetwarzaniu, 

oraz w zagadnieniach bezpieczeństwa procesów związanych z żywnością. 

Panel dokonuje oceny substancji chemicznych i procesów na potrzeby wydania zezwoleń. W sprawach 
pilnych panel zapewnia również doradztwo naukowe w zakresie substancji znajdujących się w żywności 
oraz w dziedzinach związanych z jego obszarem działania. 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej EFSA, w dziale kluczowych tematów CEF. 

Wymagana wiedza i doświadczenie: ocena zagrożeń w wyżej opisanym obszarze kompetencji panelu, obej
mująca co najmniej jedną z następujących dziedzin tematycznych: toksykologia (najlepiej w odniesieniu do 
oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne), mechanizmy działania, toksykokinetyka 
i toksykodynamika, patologia i fizjologia, kancerogenność, genotoksyczność i mutageniczność, właściwości 
alergenne i immunotoksyczność, toksyczność rozwojowa i reprodukcyjna, alternatywne metody badań 
toksykologicznych, chemia, biochemia, ocena spożycia i narażenia, bezpieczeństwo i biodostępność skład
ników odżywczych, technologia żywności i mikrobiologia, w opisanym powyżej obszarze działania panelu. 

Dalsze informacje dotyczące wyboru członków komitetu naukowego i panelu można znaleźć w decyzji 
dyrektora wykonawczego dotyczącej wyboru członków komitetu naukowego, paneli naukowych 
i ekspertów zewnętrznych: 

http://www.efsa.europa.eu/en/home/doc/selectionofexperts_decision_signed.pdf 

Więcej informacji o panelach naukowych znajduje się na stronie: 

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

Więcej informacji na temat powoływania i działań paneli naukowych i ich grup roboczych można 
znaleźć w decyzji Zarządu dotyczącej powoływania i działań komitetu naukowego, paneli naukowych 
i ich grup roboczych: 

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf 

Procedura wyboru 

W formularzu zgłoszenia kandydaci proszeni są o określenie, czy ubiegają się o członkostwo w obu 
panelach (ANS i CEF), wraz z podaniem preferowanego panelu, oraz o wskazanie, czy chcieliby znaleźć 
się na ogólnej liście rezerwowej kandydatów na członków paneli naukowych i komitetu naukowego. 

Wymagania 

Kwalifikacje i doświadczenie 

A. K r y t e r i a k w a l i f i k a c j i 

(i) poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym co najmniej 4-letnim studiom, potwierdzony 
dyplomem w jednej z następujących dziedzin: toksykologii, chemii, biochemii, mikrobiologii, 
żywienia, technologii żywności, farmacji, biologii lub dziedzin pokrewnych;
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(ii) ponadto co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe przystające do kompetencji wybrane- 
go(-ych) panelu(-i), nabyte po uzyskaniu wymaganego dyplomu; 

(iii) doskonała znajomość języka angielskiego; 

(iv) kandydaci muszą w sposób wyczerpujący, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić deklarację 
dotyczącą interesów, załączoną do zgłoszenia. Należy pamiętać, że niekompletne wypełnienie tej 
części formularza będzie skutkować odrzuceniem zgłoszenia; 

(v) kandydaci muszą posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Euro
pejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub państwa kandydującego do członkostwa 
w UE. Eksperci spoza Europy również mogą zgłaszać swoje kandydatury, ale zostaną wzięci pod 
uwagę tylko w przypadku, gdy eksperci z wyżej podanych krajów nie będą w stanie zapewnić 
wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia. 

B. K r y t e r i a w y b o r u 

— doświadczenie w przeprowadzaniu naukowej oceny zagrożeń i/lub w zapewnianiu doradztwa 
naukowego w dziedzinach dotyczących ogólnie bezpieczeństwa żywności i pasz, w szczególności 
w dziedzinach odpowiadających kompetencjom oraz wiedzy eksperckiej komitetu naukowego lub 
preferowanego panelu naukowego, 

— udokumentowane wybitne osiągnięcia w jednej, a najlepiej w kilku dziedzinach związanych 
z obszarem objętym zakresem kompetencji komitetu naukowego lub preferowanego panelu nauko
wego, 

— doświadczenie w recenzowaniu prac i publikacji naukowych, najlepiej w dziedzinach związanych 
z obszarami działania komitetu naukowego lub preferowanego panelu naukowego, 

— umiejętność analizowania złożonych informacji i dokumentacji, często dotyczących szerokiego 
wachlarza dyscyplin i źródeł naukowych, oraz przygotowywania projektów opinii i sprawozdań 
naukowych, 

— doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku wielodyscyplinarnym, najlepiej nabyte w kontekście 
międzynarodowym, 

— doświadczenie w kierowaniu projektami dotyczącymi zagadnień naukowych, 

— zdolności komunikowania się, udokumentowane doświadczeniem w zakresie nauczania, prezentacji 
publicznych, aktywnego udziału w spotkaniach oraz publikacjami. 

Zgłoszenia spełniające wymogi kwalifikacji EFSA poddaje ocenie porównawczej na podstawie wyżej wymie
nionych kryteriów wyboru. EFSA zastrzega sobie prawo do prowadzenia konsultacji z osobami trzecimi 
w sprawach doświadczenia zawodowego kandydatów w kontekście ich zgłoszeń. Członkowie paneli nauko
wych zostaną mianowani przez zarząd działający na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego. 

Kandydaci spełniający kryteria członkostwa, którzy nie zostali wyznaczeni na członków, mogą zostać 
umieszczeni na liście rezerwowej. Kandydaci, za ich uprzednią zgodą, mogą zostać przydzieleni do danego 
panelu naukowego, nawet jeśli nie był on wskazany w ich zgłoszeniu. Mogą oni otrzymać propozycję 
udziału w działaniach panelu naukowego jako eksperci zewnętrzni komitetu naukowego lub grupy roboczej 
panelu. 

W razie potrzeby członkowie paneli naukowych mogą zostać zastąpieni lub też, stosownie do okoliczności, 
ich liczba może być zwiększona. W takich przypadkach nowi członkowie będą wybierani z listy rezer
wowej. Ich kandydatura zostanie przedstawiona zarządowi przez dyrektora wykonawczego, po konsultacji 
z przewodniczącym panelu.
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Wszyscy zakwalifikowani kandydaci otrzymają propozycję rejestracji w bazie ekspertów EFSA. 

Więcej informacji dotyczących bazy danych ekspertów EFSA można znaleźć na stronie internetowej: 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106. 
htm 

Niezależność oraz deklaracja dotycząca zaangażowania i interesów 

Członkowie paneli naukowych są mianowani osobiście. Od kandydatów wymagane jest złożenie oświad
czenia, w którym – w przypadku uwzględnienia ich kandydatury na członków panelu – zobowiązują się oni 
do działania niezależnego od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, oraz oświadczenia o interesach, które 
mogą być uznane za przeszkodę zagrażającą ich niezależności (zob. kryterium kwalifikacji (iv)). Kandydaci 
odpowiadają za treść złożonej deklaracji, która zostanie oceniona zgodnie z odpowiednimi zasadami EFSA. 

Więcej informacji na temat deklaracji dotyczącej interesów można znaleźć na następujących stronach: 

— Zasady EFSA w sprawie deklaracji dotyczącej interesów: 

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf 

— Wytyczne w sprawie deklaracji dotyczącej interesów: 

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf 

— Procedura identyfikacji i rozwiązywania potencjalnych konfliktów interesów: 

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf 

Równe szanse 

EFSA przywiązuje ogromną wagę do przestrzegania w swoich procedurach zasad równego traktowania. 

Składanie zgłoszeń 

Kandydaci są proszeni o składanie zgłoszeń wraz z deklaracjami dotyczącymi interesów drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem witryny internetowej EFSA: http://www.efsa.europa.eu 

Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesyłane pocztą elektroniczną. 

Uprzejmie uprasza się kandydatów o składanie zgłoszeń w języku angielskim dla ułatwienia procedury 
kwalifikacyjnej. 

Wszyscy kandydaci, którzy odpowiedzieli na niniejsze wezwanie do wyrażenia zainteresowania, zostaną 
poinformowani listownie o wyniku procesu wyboru. 

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 ( 1 ). Celem przetwarzania danych osobowych kandydatów jest pozostawienie zgło
szeń do potrzeb ewentualnych procedur wstępnej kwalifikacji i naboru w EFSA. 

Termin składania zgłoszeń 

Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 15 września 2010 r. o północy (czasu lokalnego, GMT + 1). 
W przypadku wysłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data stempla pocztowego.
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( 1 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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Należy mieć na uwadze, że z uwagi na dużą liczbę przyjmowanych zgłoszeń, kiedy zbliża się termin 
końcowy ich składania, system może mieć trudności z przetwarzaniem dużych ilości danych. Dlatego 
zalecamy kandydatom wysyłanie zgłoszeń ze stosownym wyprzedzeniem. 

Uwaga: 

W przypadku niespójności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską i jakąkolwiek inną wersją językową niniejszego 
dokumentu, obowiązuje wersja angielska.
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