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Niniejszym prosi się zainteresowane osoby o złożenie kandydatur w celu obsadzenia stanowisk 7 z 14 
członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, powołanego na mocy rozporzą
dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiającego 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( 1 ). Urząd ma siedzibę w Parmie, 
we Włoszech. 

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (EFSA) 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stanowi filar unijnego systemu oceny ryzyka zwią
zanego z bezpieczeństwem żywności i pasz. Zadaniem Urzędu jest zapewnienie doradztwa i wsparcia 
naukowego w zakresie prawodawstwa i polityki Unii we wszystkich dziedzinach, które wywierają 
bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz, jak również w ściśle z tym związa
nych kwestiach zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin. Urząd dostarcza niezależnej informacji 
o powyższych sprawach oraz o ryzyku. Jego misja obejmuje także naukowe doradztwo w wielu obszarach 
prawa żywnościowego i paszowego i zawsze, gdy wymaga tego prawodawstwo Unii, w tym także w zakresie 
nowych technologii żywności, takich jak organizmy genetycznie zmodyfikowane. Urząd jest powszechnie 
uznawany za właściwy punkt odniesienia, dzięki swej niezależności, wysokiej jakości naukowej wydawanych 
opinii i informacji publicznej, przejrzystości stosowanych procedur i skuteczności w realizacji swoich zadań. 
Oprócz własnego wykwalifikowanego personelu, Urząd wspierany jest siecią kompetentnych organizacji 
działających w UE. 

Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 25 powyższego rozporządzenia „członkowie zarządu są wyznaczani w taki sposób, aby 
zapewnić najwyższe standardy kompetencyjne, szeroki zakres wymaganej fachowości, a wraz z powyższym 
możliwie najszerszą pod względem geograficznym reprezentację w obrębie Unii”. Ponadto cztery osoby 
spośród członków zarządu „powinny posiadać doświadczenie w pracy w organizacjach reprezentujących 
konsumentów i inne interesy w łańcuchu żywnościowym”. 

Ponadto, motyw 40 powyższego rozporządzenia stanowi, że „niezbędna jest również współpraca 
z państwami członkowskimi”, a motyw 41 mówi, że „zarząd powinien być powołany w taki sposób, 
aby zagwarantować najwyższy standard kompetencji, szeroki zakres odpowiedniej wiedzy eksperckiej, na 
przykład w zakresie zarządzania i administracji publicznej i możliwie najszerszą pod względem geogra
ficznym reprezentację w obrębie Unii. Powinno to być ułatwione poprzez rotację członków zarządu 
z różnych państw, bez żadnego stanowiska zarezerwowanego dla obywateli, któregokolwiek z państw 
członkowskich”.
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Rola i zadania Zarządu 

Zarząd w szczególności: 

— prowadzi ogólny nadzór nad pracami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji jego misji oraz 
powierzonych mu zadań w ramach posiadanego mandatu i zgodnie z zasadą niezależności i przejrzys
tości, 

— mianuje dyrektora zarządzającego w oparciu o listę kandydatów przygotowaną przez Komisję oraz 
w razie konieczności odwołuje dyrektora zarządzającego, 

— mianuje członków komitetu naukowego i paneli naukowych, odpowiedzialnych za przedkładanie Urzę
dowi opinii naukowych, 

— przyjmuje roczne i wieloletnie programy prac Urzędu oraz ogólne sprawozdanie z rocznej działalności, 

— przyjmuje regulamin wewnętrzny i regulamin finansowy Urzędu. 

Zarząd działa w ramach oficjalnych posiedzeń, prywatnych sesji, nieformalnych kontaktów pomiędzy 
członkami i w drodze wymiany korespondencji. Językiem dokumentów EFSA, korespondencji zarządu 
oraz prywatnych i nieformalnych sesji jest język angielski. Oficjalne sesje obejmują tłumaczenie ustne 
w zakresie wymaganym przez członków zarządu. Zarząd spotyka się cztery do sześciu razy w roku, 
przeważnie w Parmie. 

Skład zarządu 

Zarząd składa się z 14 członków oraz z przedstawiciela Komisji, zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 ( 1 ). Czterech członków powinno posiadać doświadczenie uzyskane w organizacjach 
reprezentujących konsumentów i inne interesy w łańcuchu żywnościowym. Kadencja 7 członków obecnego 
zarządu upływa w dniu 30 czerwca 2014 r., zgodnie z decyzją Rady 2010/C 171/05 ( 2 ). Kadencja pozos
tałych siedmiu członków zarządu upływa w dniu 30 czerwca 2016 r., zgodnie z decyzją Rady 2012/C 
192/01 ( 3 ). 

Aktualny skład zarządu przedstawiony jest na stronie internetowej Urzędu: http://www.efsa.europa.eu/en/ 
mb/mbmembers.htm 

Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowisk siedmiu członków zarządu, których kadencja upływa dnia 
30 czerwca 2014 r. 

Wymagane kwalifikacje i kryteria selekcji 

Członkowie zarządu muszą posiadać kompetencje na najwyższym poziomie obejmujące szeroki zakres 
odpowiedniej wiedzy specjalistycznej oraz zobowiązać się do działania w sposób niezależny. 

W związku z tym wnioskodawcy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i formularz deklaracji o braku 
konfliktu interesów, które obejmują konkretne zobowiązania i oświadczenia, których niepodpisanie może 
prowadzić do wykluczenia z udziału w procedurze zaproszenia do wyrażenia zainteresowania (zob. załącz
niki). Po mianowaniu przez Radę będą oni zobowiązani do sporządzania co roku pisemnej deklaracji 
o braku konfliktu interesów oraz do zgłaszania na każdym posiedzeniu zarządu wszelkich interesów, co 
do których można by uznać, że wpływają na ich niezależność w odniesieniu do punktów porządku obrad. 

Celem deklaracji o braku konfliktu interesów jest wykazanie zdolności kandydata do pełnienia funkcji 
członka zarządu EFSA zgodnie z wewnętrznymi zasadami EFSA w zakresie niezależności (http://www. 
efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) i kodeksem postępowania zarządu EFSA (http://www.efsa. 
europa.eu/en/efsawho/mb.htm). Zgodnie z tymi zasadami członkowie zarządu powstrzymują się od działań, 
które mogłyby spowodować konflikt interesów lub prawdopodobnie wywołałaby wrażenie konfliktu inte
resów u ogółu społeczeństwa.
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Zostanie wzięta pod uwagę indywidualna sytuacja kandydata ubiegającego się o stanowisko członka zarządu 
jako członek posiadający doświadczenie uzyskane w organizacjach reprezentujących konsumentów lub inne 
interesy w łańcuchu żywnościowym. Zob. poniższa sekcja zatytułowana: „Członkowie zarządu posiadający 
doświadczenie uzyskane w organizacjach reprezentujących konsumentów lub inne interesy w łańcuchu 
żywnościowym”. 

Aby kwalifikować się na przedmiotowe stanowisko, kandydaci muszą posiadać obywatelstwo jednego 
z państw członkowskich UE i wykazać: 

1) co najmniej piętnastoletnie doświadczenie w zakresie jednego lub kilku z 5 poniższych obszarów, w tym 
przynajmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym: 

— świadczenie niezależnego doradztwa naukowego oraz wsparcia naukowego i technicznego w opra
cowywaniu prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej we wszystkich dziedzinach, które mają 
bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz, 

— zarządzanie i administracja publiczna (w tym aspekty zasobów ludzkich, prawne i finansowe), 

— opracowywanie strategii na rzecz zapewnienia rzetelnego, niezależnego, przejrzystego, zgodnego 
z zasadami etyki i wysokiej jakości doradztwa naukowego, przy jednoczesnym zachowaniu rzetel
ności w stosunku do zainteresowanych stron, 

— skuteczna komunikacja i informacja społeczna w kwestiach naukowych, 

— zapewnienie niezbędnej spójności między: funkcjami w zakresie oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem 
i informowania o ryzyku; 

2) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy związanej z bezpieczeństwem żywności i pasz lub 
z innymi obszarami stanowiącymi misję Urzędu, zwłaszcza w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
ochrony środowiska naturalnego, zdrowia roślin i odżywiania; 

3) zdolność do pracy w wielojęzycznym, wielokulturowym i interdyscyplinarnym środowisku; 

4) zdolność do działania w sposób niezależny: 

Od kandydatów oczekuje się, że będą przestrzegać najwyższych standardów etycznych, postępować 
w sposób uczciwy, niezależny, bezstronny oraz dyskretny, bez uwzględniania własnego interesu, 
a także unikać wszelkich sytuacji, które mogłyby doprowadzić do zaistnienia konfliktu interesów. 

Ocena kandydatów dokonywana będzie z uwzględnieniem następujących kryteriów, kandydaci będą 
oceniani na podstawie porównania kandydatur oraz zdolności do niezależnego działania: 

— wiedza specjalistyczna i zdolność do efektywnego udziału w jednym lub większej ilości obszarów 
kompetencji, o których mowa powyżej, 

— wiedza specjalistyczna w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz lub w innych dziedzinach związanych 
z misją Urzędu, 

— zdolność do pracy w wielojęzycznym, wielokulturowym i interdyscyplinarnym środowisku. 

Lista wstępnie wyłonionych kandydatów zostanie przeanalizowana również w świetle następujących 
wymogów dotyczących składu Rady: 

— zrównoważona, zbiorowa wiedza specjalistyczna członków zarządu; 

— jak najszerszy zakres geograficzny oparty na rotacji członków zarządu zgodnie z kryterium narodowo 
ściowym. 

W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że wśród członków, których kadencja upływa odpowiednio dnia 
30 czerwca 2014 r. i dnia 30 czerwca 2016 r., są obywatele Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, 
Finlandii, Francji, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa. Do tej 
pory wśród członków zarządu nie było obywateli Bułgarii, Estonii, Litwy, Luksemburga, Łotwy i Malty.
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Udział w posiedzeniach zarządu/zwrot kosztów i diety 

Członkowie zarządu zobowiązani będą do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach zarządu. Kandydaci 
proszeni są o potwierdzenie we wniosku informacji dotyczącej dyspozycyjności do czynnego udziału 
w pracach zarządu. Zakłada się, że zarząd będzie spotykał się cztery do sześciu razy w roku. Członkowie 
zarządu nie są wynagradzani, jednak przysługuje im zwrot kosztów podróży i pobytu. Otrzymują także 
diety za każdy dzień udziału w posiedzeniach, zgodnie z art. 12 regulaminu zarządu EFSA, który stanowi, 
że „członkowie zarządu, za wyjątkiem przedstawiciela Komisji i członków zarządu zatrudnionych przez 
krajowy organ publiczny lub instytucję krajową, otrzymują dzienną dietę w wysokości 385 EUR za każde 
posiedzenie zarządu, w którym uczestniczą”. 

Członkowie zarządu posiadający doświadczenie uzyskane w organizacjach reprezentujących konsu
mentów lub inne interesy w łańcuchu żywnościowym 

Kandydaci proszeni są o wskazanie i uzasadnienie w swoim wniosku, czy chcą, by uważano ich za jednego 
z czterech członków zarządu wywodzących się z organizacji reprezentujących konsumentów lub inne 
interesy w łańcuchu żywnościowym. Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowe dane dotyczące doświad
czenia uzyskanego w organizacjach reprezentujących konsumentów lub inne interesy w łańcuchu 
żywnościowym. 

Mianowanie i kadencja członka 

Za wyjątkiem przedstawiciela Komisji, mianowanego przez Komisję, członkowie zarządu mianowani są 
przez Radę w wyniku konsultacji z Parlamentem Europejskim, spośród kandydatów z listy przygotowanej 
przez Komisję na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Kadencja członka zarządu trwa 
cztery lata i może zostać przedłużona jednokrotnie. Zwraca się uwagę kandydatów na to, że lista Komisji 
zostanie podana do wiadomości publicznej i że mają oni prawo do zgłoszenia sprzeciwu w odniesieniu do 
publikacji ich danych poprzez kontakt z Komisją na adres wskazany w oświadczeniu o ochronie prywat
ności dotyczącym niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania (zob. również poniższa sekcja 
„Ochrona danych osobowych”). Korzystanie z tego prawa nie będzie miało negatywnego wpływu na 
rozpatrywanie wniosku kandydata. Osoby z listy Komisji, które nie zostaną mianowane, mogą być popro
szone o wyrażenie zgody na wpisanie ich na listę rezerwową, do wykorzystania w razie konieczności 
zastąpienia członków zarządu, którzy nie będą w stanie wypełnić swojego mandatu. 

Równe szanse 

Dołożone zostaną wszelkie starania, by uniknąć jakichkolwiek form dyskryminacji, przy czym do składania 
kandydatur zachęca się kobiety. 

Procedura i termin składania kandydatur 

Kandydatury powinny spełniać następujące wymogi, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę: 

1) Zainteresowane osoby muszą wypełnić formularz wniosku i formularz deklaracji o braku konfliktu 
interesów załączone poniżej. Formularze można również pobrać pod poniższym adresem ze strony 
internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów i wypełnić na ekranie: http://ec.europa. 
eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm 

Formularz wniosku i formularz deklaracji o braku konfliktów interesu musi zostać po wypełnieniu 
wydrukowany (jeśli korzystano z wersji na ekranie), podpisany i opatrzony datą przez kandydata. 

2) Wniosek musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz; 

b) wypełniony i podpisany formularz deklaracji o braku konfliktu interesów; 

c) CV o długości wynoszącej nie mniej niż 1,5 strony i nie więcej niż 3 stron. 

3) Formularz wniosku, formularz deklaracji o braku konfliktu interesów, CV oraz wszelkie dokumenty 
uzupełniające muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Wskazane, 
jakkolwiek nie wymagane, jest jednak dołączenie skróconego opisu doświadczenia i innych istotnych 
informacji w języku angielskim w celu przyspieszenia procedury wyboru. Wszystkie kandydatury będą 
traktowane poufnie. W późniejszym terminie, jeżeli będą wymagane, należy złożyć dokumenty uzupeł
niające.
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4) Ostateczny termin przesyłania kandydatur upływa dnia 12 lipca 2013 r. 

5) Kompletną kandydaturę należy: 

a) albo wysłać pocztą lub kurierem najpóźniej w dniu 12 lipca 2013 r. (dowodem daty wysłania jest 
stempel pocztowy lub data na potwierdzeniu) na adres: 

European Commission 
Directorate-General for Health and Consumers 
Unit 03 
For the attention of Mr R. VANHOORDE (Application for the EFSA Management Board) 
Office F-101 (Tour) 04/168 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

b) albo dostarczyć osobiście na adres: 

European Commission 
Directorate-General for Health and Consumers 
Unit 03 
For the attention of Mr R. VANHOORDE (Application for the EFSA Management Board) 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3 
1140 Bruxelles/Brussel (Evere) 
BELGIQUE/BELGIË 

najpóźniej do godziny 16.00 dnia 12 lipca 2013 r. W przypadku dostarczenia osobistego należy 
uzyskać poświadczenie stanowiące dowód złożenia, opatrzone datą i podpisane przez urzędnika biura 
podawczego Komisji, odbierającego dokumenty. Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 
od 8.00 do 17.00 oraz w piątki w godz. od 8.00 do 16.00. Biuro jest nieczynne w soboty, niedziele 
oraz dni wolne od pracy w Komisji. 

Kandydatury przysłane pocztą elektroniczną lub faksem oraz przysłane bezpośrednio do Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zostaną przyjęte. 

6) Składając kandydaturę kandydaci akceptują procedury i warunki podane w niniejszym zaproszeniu oraz 
w dokumentach, do których zaproszenie się odnosi. Przygotowując kandydaturę, kandydaci pod żadnym 
pozorem nie mogą odnosić się do dokumentów złożonych wraz z poprzednimi kandydaturami (nie 
będą na przykład akceptowane fotokopie uprzednio złożonych kandydatur). Przedstawienie jakichkol
wiek fałszywych danych może spowodować wykluczenie z procedury niniejszego zaproszenia. 

7) Wszyscy kandydaci, którzy odpowiedzą na niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, zostaną 
poinformowani o wyniku procesu selekcji. 

Ochrona danych osobowych 

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z przepisami rozporządzenia (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 (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1). Odnosi się to w szczególności do zapewnienia 
poufnego i bezpiecznego traktowania wymienionych danych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje 
na temat zakresu, celów i środków przetwarzania danych osobowych w kontekście niniejszego zaproszenia, 
kandydaci mogą zapoznać się ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności, które dostępne jest 
na stronie: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
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