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ADMINISTRATIVE PROCEDURER

DEN EUROPÆISKE FØDEVARESIKKERHEDSAUTORITET

Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende hvervet som medlem af bestyrelsen for Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

(2015/C 158/06)

Ansøgninger til hvervene som 7 af de 14 medlemmer af bestyrelsen for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 
der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle prin
cipper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer 
vedrørende fødevaresikkerhed (1), modtages. Autoriteten er hjemmehørende i Parma, Italien.

DEN EUROPÆISKE FØDEVARESIKKERHEDSAUTORITET

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er hjørnestenen i EU's ordning for risikovurdering inden for føde
vare- og fodersikkerhed. Autoriteten blev oprettet med henblik på at give videnskabelig rådgivning og støtte i forbindelse 
med EU-lovgivning og -politikker på alle områder, som har direkte eller indirekte betydning for fødevarevare- og foder
sikkerheden, samt dermed nært forbundne forhold vedrørende dyresundhed og -velfærd og planters sundhed. Den giver 
uvildige oplysninger om disse forhold og om risici. Den har også til opgave at give videnskabelig rådgivning om en lang 
række områder inden for fødevare- og foderlovgivningen, når dette kræves i EU-lovgivningen, herunder om nye fødeva
reteknologier som f.eks. genetisk modificerede organismer. Autoriteten er almindeligt anerkendt som referencegrundlag 
i kraft af sin uafhængighed, den videnskabelige kvalitet af de udtalelser, den afgiver, og af de informationer, den videregi
ver til offentligheden, åbenheden om dens procedurer og i kraft af dens omhu ved udførelsen af de opgaver, den er 
pålagt. Ud over at have sit eget personale bestående af specialister støttes autoriteten af en række netværk af kompetente 
organisationer i EU.

Retsgrundlag

I henhold til artikel 25 i ovennævnte forordning skal »bestyrelsesmedlemmerne udpeges således, at der sikres det højest 
mulige kompetenceniveau, en bred vifte af relevant ekspertise og i overensstemmelse hermed den størst mulige geografi
ske spredning i EU«. Derudover skal fire af medlemmerne »have baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere 
og andre interesser i fødevarekæden«.

Ydermere fremgår det af betragtning 40 i førnævnte forordning, at »samarbejde med medlemsstaterne er også uomgæn
gelig nødvendigt«, og af betragtning 41, at bestyrelsen med henblik herpå bør »udpeges således, at der sikres det højest 
mulige kompetenceniveau, en bred vifte af relevant ekspertise, f.eks. i ledelse og offentlig forvaltning, og den størst 
mulige geografiske spredning i EU. Dette bør fremmes ved en rotationsordning hvad angår bestyrelsesmedlemmernes 
oprindelsesland, dog således at et mandat ikke kan forbeholdes statsborgere fra en bestemt medlemsstat.«

Bestyrelsens rolle og arbejdsmåde

Bestyrelsens ansvarsområder omfatter navnlig:

— generel overvågning af autoriteten for at sikre, at den varetager sit kommissorium og udfører de opgaver, den er 
pålagt, i overensstemmelse med sit mandat og inden for rammerne af en kultur præget af uafhængighed og åbenhed

— udnævnelse af den administrerende direktør på grundlag af en liste over kandidater udarbejdet af Kommissionen og 
i givet fald afskedigelse af den pågældende

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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— udnævnelse af medlemmerne af den videnskabelige komité og de ekspertpaneler, som har ansvaret for at udarbejde 
autoritetens ekspertudtalelser

— vedtagelse af autoritetens årlige og flerårige arbejdsprogrammer og den årlige aktivitetsberetning

— vedtagelse af autoritetens interne regler og finansforordning.

Bestyrelsens arbejdsmåde omfatter offentlige møder, lukkede møder og korrespondance. Autoritetens dokumenter og 
bestyrelsens korrespondance er på engelsk, ligesom også lukkede møder foregår på engelsk. Bestyrelsen mødes 4-6 
gange om året, normalt i Parma.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 14 medlemmer samt en repræsentant for Kommissionen, jf. artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 178/2002. 4 af medlemmerne skal have baggrund i organisationer, der repræsenterer forbrugere og andre interesser 
i fødevarekæden. Mandatet for 7 af medlemmerne af den nuværende bestyrelse udløber den 30. juni 2016, jf. Rådets 
afgørelse af 18. juni 2012 om udnævnelse af halvdelen af medlemmerne af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautori
tets bestyrelse og om ændring af afgørelsen af 24. juni 2010 (1). De øvrige 7 bestyrelsesmedlemmers mandat udløber 
den 30. juni 2018, jf. Rådets afgørelse af 16. juni 2014 om udnævnelse af halvdelen af medlemmerne af Den Europæ
iske Fødevaresikkerhedsautoritets bestyrelse (2).

Den nuværende bestyrelses sammensætning kan ses på EFSA's websted http://www.efsa.europa.eu/en/mb/
mbmembers.htm

Denne indkaldelse vedrører ansøgninger til de 7 hverv, som er besat af de bestyrelsesmedlemmer, hvis mandatperiode 
udløber den 30. juni 2016.

Krævede kvalifikationer og udvælgelseskriterier

Bestyrelsens medlemmer skal besidde det højest mulige kompetenceniveau og en bred vifte af relevant ekspertise samt 
forpligte sig til at handle uafhængigt.

Ansøgerne skal udfylde et onlineansøgningsskema og en interesseerklæring, der omfatter specifikke forpligtelser og 
erklæringer på tro og love. Når medlemmerne er udpeget af Rådet, skal de hvert år udarbejde en skriftlig interesseerklæ
ring og i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde udfærdige en erklæring vedrørende direkte eller indirekte interesser, der 
kan anses for at være til hinder for deres uafhængighed, hvad angår punkterne på dagsordenen.

Formålet med interesseerklæringen er at vise, at ansøgeren kan varetage hvervet som medlem af EFSA's bestyrelse 
i overensstemmelse med EFSA's interne regler om uafhængighed (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) 
og adfærdskodeksen for EFSA's bestyrelse (http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/mb.htm). Ifølge disse bestemmelser må 
bestyrelsesmedlemmer ikke deltage i nogen som helst aktivitet, der kan medføre interessekonflikt eller give anledning til 
mistanke om interessekonflikt i offentligheden.

Der vil blive taget højde for den specifikke situation, hvor en ansøger har baggrund i organisationer, som repræsenterer 
forbrugerne og andre med interesse i fødevarekæden. Se nedenstående afsnit med titlen: »Medlemmer med baggrund 
i organisationer, som repræsenterer forbrugerne eller andre interesser i fødevarekæden.«

For at komme i betragtning til hvervet skal ansøgerne være statsborgere i en EU-medlemsstat og bevise:

1. at de har mindst 15 års erfaring inden for et eller flere af nedenstående kompetenceområder, herunder mindst 5 års 
ledelseserfaring:

— udarbejdelse af videnskabelige vurderinger og videnskabelig og teknisk bistand i forbindelse med EU-lovgivning 
og -politikker på alle områder, som har direkte eller indirekte indflydelse på fødevare- og fodersikkerheden

— ledelse og offentlig forvaltning (herunder menneskelige ressourcer samt juridiske og finansielle aspekter)

(1) EUT C 192 af 30.6.2012, s. 1.
(2) EUT C 192 af 21.6.2014, s. 2.
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— udvikling af politikker, der sikrer integritet, uafhængighed, gennemsigtighed, etisk praksis og rådgivning af høj 
videnskabelig kvalitet, samtidig med at troværdigheden over for interessenterne opretholdes

— effektiv kommunikation med og information til offentligheden om videnskabelige spørgsmål

— sikring af nødvendig sammenhæng mellem: risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation.

2. at de har mindst 5 års erfaring fra arbejde vedrørende fødevare- og fodersikkerhed eller andre områder, som vedrører 
autoritetens kommissorium, navnlig inden for dyresundhed og -velfærd, miljøbeskyttelse, plantesundhed og ernæring.

3. at de kan arbejde i et flersprogligt, multikulturelt og tværfagligt miljø

4. at de forpligter sig til at handle uafhængigt:

De forventes at overholde de højeste standarder for etisk handlemåde, optræde redeligt, uafhængigt, upartisk, diskret 
og uden hensyntagen til personlige interesser samt at undgå situationer, der kan give anledning til personlige interes
sekonflikter.

Følgende kriterier vil blive anvendt til at evaluere kandidaterne, som vil blive vurderet på grundlag af en sammenligning 
af deres kvalifikationer og deres forpligtelse til at handle uafhængigt:

— ekspertise og evne til at bidrage effektivt til et eller flere af ovennævnte kompetenceområder

— ekspertise inden for fødevare- og fodersikkerhed eller andre områder med tilknytning til autoritetens kommissorium

— evne til at arbejde i et flersprogligt, multikulturelt og tværfagligt miljø.

Den prioriterede liste over kandidater analyseres også ud fra følgende krav til bestyrelsens sammensætning:

— god kombination af kollektiv ekspertise blandt bestyrelsesmedlemmerne

— bredest mulig geografisk fordeling baseret på rotationsordningen hvad angår bestyrelsesmedlemmernes nationalitet.

Deltagelse i bestyrelsens møder/godtgørelse og dagpenge

Medlemmerne skal forpligte sig til i så høj grad som muligt at deltage i bestyrelsens møder. De bedes i ansøgningsske
maet bekræfte, i hvilket omfang de har mulighed for at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. Det forventes, at bestyrelsen 
mødes 4-6 gange om året. Bestyrelsesmedlemmer får ikke løn, men får godtgjort deres almindelige rejse- og har ret til 
dagpenge. Opholdsudgifter betales af EFSA direkte. De modtager også dagpenge for mødedeltagelse i overensstemmelse 
med artikel 3 i reglerne for godtgørelse, hvori der står: »Den særlige godtgørelse er på 385 EUR for hvert møde af en 
hel dags varighed. Ved et møde af en halv dags varighed betales halvdelen af godtgørelsen.«

Medlemmer med baggrund i organisationer, som repræsenterer forbrugerne eller andre interesser 
i fødevarekæden

Kandidaterne skal i deres ansøgning angive, om de ønsker at blive taget i betragtning som et af de 4 bestyrelsesmedlem
mer med baggrund i organisationer, som repræsenterer forbrugerne eller andre interesser i fødevarekæden, og give en 
begrundelse herfor. Begrundelsen skal omfatte oplysninger om deres baggrund i organisationer, der repræsenterer for
brugere eller andre interesser i fødevarekæden.

Udnævnelse og mandatets varighed

Med undtagelse af Kommissionens repræsentant, som udnævnes af Kommissionen selv, udnævnes bestyrelsesmedlem
merne af Rådet i samråd med Europa-Parlamentet og ud fra den liste, Kommissionen har udarbejdet på grundlag af 
denne indkaldelse af interessetilkendegivelser. Medlemmerne udpeges for 4 år, og mandatet kan fornyes én gang. Ansøg
ernes opmærksomhed henledes på, at Kommissionens liste offentliggøres, og at de har ret til at modsætte sig offentlig
gørelsen af deres navn ved henvendelse til Kommissionen på den adresse, der er anført i den specifikke erklæring om 
databeskyttelse for denne indkaldelse (se også nedenstående afsnit med titlen »Beskyttelse af personoplysninger«). Brug af 
denne ret vil ikke skade ansøgningen. Personer på Kommissionens liste, som ikke udnævnes, kan blive opfordret til at 
figurere på en reserveliste, som skal anvendes i tilfælde af, at der er behov for at erstatte medlemmer, som ikke kan 
fuldføre deres mandat.
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Lige muligheder

Der vil blive lagt stor vægt på at undgå enhver form for forskelsbehandling, og kvinder opfordres til at ansøge.

Ansøgningsprocedure og frist

Ansøgerne skal overholde de krav, der anføres i det følgende, ellers kommer deres ansøgninger ikke i betragtning:

1. Interesserede opfordres til at ansøge via et onlinesystem på webstedet:
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Onlineansøgningen skal omfatte to bilag:

a) interesseerklæringen, der kan findes på følgende adresse:
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) et CV på mindst 1,5 sider og højst 3 sider.

2. Når onlineansøgningen er blevet indsendt, genererer onlinesystemet et registreringsnummer. Hvis der ikke genereres 
et registreringsnummer, er ansøgningen ikke blevet registreret.

Send en e-mail til sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu, hvis der opstår tekniske problemer. Det er ikke 
muligt at følge ansøgningens forløb online.

3. Interesserede personer kan også ansøge ved at sende en ansøgningsformular til e-mailadressen: sante-call-
management-board-efsa@ec.europa.eu Der findes en flersproget udgave af formularen på: http://ec.europa.eu/food/
efsa/efsa_management_board_en.htm

E-mailansøgningen skal omfatte 2 bilag:

a) interesseerklæringen, der kan findes på følgende adresse:
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) et CV på mindst 1,5 sider og højst 3 sider.

4. Når ansøgningen er blevet indsendt via e-mail, udstedes der en bekræftelse af modtagelse. Hvis der ikke udstedes en 
bekræftelse, er e-mailansøgningen ikke blevet registreret.

5. Ansøgningsskemaet, interesseerklæringen, CV'et og yderligere dokumentation skal være affattet på et af Den Euro
pæiske Unions officielle sprog. Det er ikke et krav, men det foretrækkes dog, at der vedlægges et resumé af erfarin
gerne og andre relevante oplysninger på engelsk for at lette udvælgelsesproceduren. Alle ansøgninger vil blive 
behandlet fortroligt. Yderligere dokumentation skal i givet fald indsendes på et senere tidspunkt.

6. Alle interessetilkendegivelser behandles fortroligt.

7. Den endelige frist for indsendelse af ansøgninger kl. 12:00 (middag), Bruxellestid, 8. juli 2015.

8. Ansøgningen skal være udfyldt, og fristen skal overholdes. Det anbefales på det kraftigste, at man ikke venter til de 
sidste dage inden fristens udløb, da problemer med internetforbindelsen kan medføre, at ansøgningen ikke indsen
des i tide. Ansøgninger accepteres ikke efter ansøgningsfristens udløb.

9. Ansøgninger, der er sendt via e-mail, og som opfylder kravene i punkt 3, accepteres. Ansøgninger, der er indsendt 
pr. post eller fax, personligt indleveret eller sendt direkte til den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, accepteres 
ikke.

10. Ved indsendelsen af ansøgninger accepterer ansøgerne de procedurer og betingelser, der er beskrevet i denne indkal
delse og i de dokumenter, der refereres til heri. Der må i ansøgningerne under ingen omstændigheder henvises til 
dokumenter, der er indsendt i forbindelse med tidligere ansøgninger (f.eks. vil fotokopier af tidligere ansøgninger 
ikke blive accepteret). Afgivelse af urigtige oplysninger kan medføre, at ansøgningen ikke vil blive taget 
i betragtning.

11. Ansøgere, der reagerer på denne indkaldelse af interessetilkendegivelser, vil blive orienteret om resultatet af udvæl
gelsesproceduren.
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Beskyttelse af personoplysninger

Kommissionen sikrer, at ansøgernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behand
ling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1). 
Dette gælder navnlig fortroligheden og sikkerheden af sådanne oplysninger. Kandidaterne kan finde yderligere oplysnin
ger om hvordan, med hvilket formål og med hvilke hjælpemidler deres personoplysninger behandles i forbindelse med 
denne indkaldelse i den specifikke erklæring om databeskyttelse på webstedet for denne indkaldelse på følgende adresse: 
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

(1) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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