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EUROOPA TOIDUOHUTUSAMET

Kutse sooviavalduste esitamiseks Euroopa Toiduohutusameti juhatuse liikme ametikohale

(2015/C 158/06)

Oodatakse avaldusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002 (millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtesta
takse toidu ohutusega seotud menetlused) (1) asutatud Euroopa Toiduohutusameti juhatuse liikme ametikohale. Vabu 
ametikohti on seitse (juhatus koosneb neljateistkümnest liikmest). Euroopa Toiduohutusamet asub Itaalias Parma linnas.

EUROOPA TOIDUOHUTUSAMET

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”, „amet” või „EFSA”) on asutus, mis tegeleb toidu- ja söödaohu
tuse riskihindamisega Euroopa Liidus. Toiduohutusamet asutati selleks, et anda teaduslikku nõu ja pakkuda tuge liidu 
seadusloome ja poliitika kujundamisel kõikides valdkondades, millel võib olla otsene või kaudne mõju toidu- ja söödao
hutusele ning ka sellega lähedalt seotud küsimustele loomade tervise ja heaolu ning taimetervise valdkonnas. Amet jagab 
nende teemade kohta sõltumatut infot ja teavitab ohtudest. Ameti ülesanded hõlmavad ka teadusliku nõu andmist mit
mesugustes toidu- ja söödaalaste õigusnormidega seotud valdkondades, sealhulgas uute toidutehnoloogiate, nt GMOde 
kohta, kui see on vajalik liidu seadusandluse seisukohast. Toiduohutusametil on usaldusväärse teabeallika maine tänu 
oma sõltumatusele, arvamuste ja avaliku info teaduslikule kvaliteedile, menetluste läbipaistvusele ja hoolsusele oma üle
sannete täitmisel. Lisaks spetsialistide meeskonnale toetavad toiduohutusametit pädevate organisatsioonide võrgustikud 
Euroopa Liidus.

Õigusraamistik

Kooskõlas eespool nimetatud määruse artikliga 25 nimetatakse juhatuse liikmed „nii, et oleks tagatud võimalikult suur 
pädevus, ulatuslikud asjakohased teadmised ning samas ka võimalikult lai geograafiline jaotumine liidus”. Lisaks peab 
neljal juhatuse liikmel olema „tarbijaid ja toiduahela muid huvirühmi esindavates organisatsioonides töötamise 
kogemus”.

Peale selle on eespool nimetatud määruse 40. põhjenduses sätestatud, et „koostöö liikmesriikidega on samuti mööda
pääsmatu”, ning 41. põhjenduses märgitud, et „juhatuse koosseis peab olema nimetatud nii, et oleks tagatud võimalikult 
suur pädevus, ulatuslikud asjakohased teadmised, näiteks juhtimise ja avaliku halduse alal, ning võimalikult lai geograafi
line jaotumine liidus. See peaks olema hõlpsamini saavutatav eri riikidest juhatuse liikmete määramise teel rotatsiooni 
korras, ilma et ükski ametikoht oleks ette kindlaks määratud mõne konkreetse liikmesriigi kodanikule”.

Juhatuse roll ja tegevus

Juhatuse kohustused hõlmavad eelkõige

— toiduohutusameti töö üldist jälgimist tagamaks, et amet täidab oma ülesandeid ja kohustusi kooskõlas talle antud 
volitustega ning sõltumatult ja läbipaistvalt;

— komisjoni koostatud kandidaatide nimekirja põhjal peadirektori ametisse määramist ja vajaduse korral tema ametist 
vabastamist;

(1) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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— liikmete määramist teaduskomiteedesse ja komisjonidesse, mis vastutavad toiduohutusameti teaduslike arvamuste esi
tamise eest;

— toiduohutusameti iga-aastaste ja mitmeaastaste töökavade ja iga-aastase tegevuse üldaruannete vastuvõtmist;

— toiduohutusameti sise-eeskirjade ja finantsmääruse vastuvõtmist.

Juhatus tegutseb avalike ja kinniste koosolekute vormis ja suhtleb kirjavahetuse teel. EFSA dokumentide, juhatuse kirja
vahetuse ning kinniste koosolekute keel on inglise keel. Juhatus tuleb kokku neli kuni kuus korda aastas, enamasti 
Parmas.

Haldusnõukogu koosseis

Juhatus koosneb 14 liikmest ja komisjoni esindajast, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 25 lõikes 1. 
Juhatuse liikmetest neljal peab olema tarbijaid ja toiduahela muid huvirühmi esindavates organisatsioonides töötamise 
kogemus. Seitsme praeguse juhatuse liikme ametiaeg lõpeb kooskõlas nõukogu 18. juuni 2012. aasta otsusega, millega 
nimetatakse ametisse pooled Euroopa Toiduohutusameti juhatuse liikmed ning muudetakse 24. juuni 2010. aasta 
otsust, (1) 30. juunil 2016. Ülejäänud seitsme liikme ametiaeg lõpeb kooskõlas nõukogu 16. juuni 2014. aasta otsusega 
Euroopa Toiduohutusameti poolte juhatuse liikmete ametisse nimetamise kohta (2) 30. juunil 2018.

Juhatuse praeguse koosseisuga saab tutvuda EFSA veebilehel http://www.efsa.europa.eu/en/mb/mbmembers.htm

Käesoleva kutse eesmärk on uute kandidaatide leidmine nende seitsme juhatuse liikme kohale, kelle ametiaeg lõpeb 
30. juunil 2016.

Juhatuse liikme kohale kvalifitseerumine ja valikukriteeriumid

Juhatuse liikmete pädevus peab vastama kõrgeimatele standarditele, neil peavad olema vastavas valdkonnas laialdased 
teadmised ja soov jääda sõltumatuks.

Kandidaadid peavad täitma elektroonilise avalduse vormi ja huvide deklaratsiooni vormi, mis hõlmab konkreetsete vald
kondadega seotud huvide deklaratsiooni ja selle õigsuse kirjalikku kinnitust. Kui nõukogu on kandidatuuri kinnitanud, 
peavad juhatuse liikmed esitama igal aastal kirjaliku huvide deklaratsiooni ning teatama igal juhatuse koosolekul mis 
tahes huvidest, mida võidakse pidada nende sõltumatust kahjustavaks seoses päevakorras olevate küsimustega.

Huvide deklaratsiooni on vaja selleks, et kandidaat saaks tõendada, et ta on võimeline täitma EFSA juhatuse liikme üle
sandeid kooskõlas EFSA siseeeskirjadega sõltumatuse kohta (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) ning 
EFSA juhatuse ametialase käitumise juhendiga (http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/mb.htm). Neis eeskirjades on sätes
tatud, et juhatuse liikmed peavad loobuma osalemisest tegevuses, mille tulemusena võiks tekkida huvide konflikt või mis 
võiks tekitada üldsuse jaoks huvide konflikti kahtluse.

Arvestatakse selliste juhatuse liikmeks kandideerijate eriolukorda, kelle taust on seotud organisatsioonidega, mis esinda
vad tarbijate või muude toiduahelaga seonduvate huvirühmade huve. Vaata jaotist „Tarbijaid või toiduahela muid huvi
rühmi esindavates organisatsioonides töötamise kogemusega juhatuse liikmed”.

Ametikohal töötamiseks peavad kandidaadid olema ELi liikmesriigi kodanikud ja tõendama, et

1. neil on vähemalt 15aastane kogemus (sealhulgas viieaastane juhtimiskogemus) ühes või enamas allpool nimetatud 
viiest valdkonnast:

— sõltumatu teadusnõu ning teadus- ja tehnoabi andmine Euroopa Liidu õigusaktide ja suundumuste ettevalmista
misel kõigis valdkondades, millel on otsene või kaudne mõju toidu ja sööda ohutusele;

— juhtimine ja avalik haldus (sh personali-, õigus- ja finantsküsimustes);

(1) ELT C 192, 30.6.2012, lk 1.
(2) ELT C 192, 21.6.2014, lk 2.
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— poliitika väljatöötamine valdkondades, millega tagatakse integratsioon, sõltumatus, läbipaistvus, tegevuse eetilisus 
ja tipptasemel teaduslik nõustamine ning säilitatakse huvirühmade usaldus;

— avalikkuse tõhus teavitamine teadusuuringutest;

— koherentsuse tagamine riski hindamise, riski juhtimise ja riskist teavitamise vahel;

2. neil on vähemalt viieaastane töökogemus toidu- ja söödaohutuse või muudes toiduohutusameti ülesannetega seotud 
valdkondades, eelkõige loomade tervise ja heaolu, keskkonnakaitse, taimetervise ja toitumise valdkondades;

3. nad suudavad töötada mitmekeelses, kultuuriliselt mitmekesises ja multidistsiplinaarses keskkonnas;

4. nad tegutsevad sõltumatult.

Neilt eeldatakse eetilist käitumist, ausust, sõltumatust, erapooletust ja diskreetsust ning seda, et nad ei lähtu isiklikest 
huvidest ja väldivad huvide konflikti tekitavaid olukordi.

Kandidaatide hindamisel võrreldakse nende varasemaid tulemusi ja seda, kuivõrd nad hindavad sõltumatut tegutsemist. 
Hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

— teadmised ja oskused ühes või enamas eespool nimetatud pädevusvaldkonnas;

— teadmised toidu- ja söödaohutuse valdkonnas või mõnes muus toiduohutusameti tegevusvaldkonnas;

— suutlikkus töötada mitmekeelses, kultuuriliselt mitmekesises ja multidistsiplinaarses keskkonnas.

Esialgse valiku läbinud kandidaate hinnatakse ka juhatuse koosseisule seatavate nõuete alusel. Juhatus peaks

— olema selline, et juhatuse liikmete teadmised on omavahel hästi tasakaalustatud;

— hõlmama võimalikult erinevaid geograafilisi piirkondi ja võtma aluseks eri rahvuste rotatsiooni juhatuse liikmete 
hulgas.

Osalemine juhatuse koosolekutel / hüvitised

Liikmete oluliseks kohustuseks on osaleda juhatuse koosolekutel. Neil palutakse avalduses kinnitada oma valmisolekut 
juhatuse töös aktiivselt osaleda. Eeldatavalt tuleb juhatus kokku neli kuni kuus korda aastas. Juhatuse liikmetele tasu ei 
maksta, ent neile hüvitatakse tavalised reisikulud ja nad saavad päevaraha. Majutuskulud tasub EFSA ise. Juhatuse liik
med saavad koosolekul osalemise eest hüvitist ka hüvituskorra artikli 3 kohaselt, milles on öeldud, et „koosolekul osale
mise täispäeva eest makstakse hüvitist 385 eurot. Pool päeva kestva koosoleku või koosolekul osalemise poole päeva 
eest makstakse hüvitist pool sellest summast”.

Tarbijaid või toiduahela muid huvirühmi esindavates organisatsioonides töötamise kogemusega juhatuse liikmed

Kandidaatidel palutakse märkida, kas nende avaldust peaks käsitlema sooviavaldusena tarbijaid või toiduahela muid 
huvirühmi esindavates organisatsioonides töötamise kogemusega juhatuse liikme kohale (neid kohti on neli), ning esitada 
selle kohta põhjendused. Põhjendustes tuleb esitada üksikasjad tarbijaid või toiduahela muid huvirühmi esindavates orga
nisatsioonides töötamise kogemuse kohta.

Ametisse määramine ja ametiaeg

Välja arvatud komisjoni esindaja puhul, kelle määrab ametisse komisjon, määrab juhatuse liikmed komisjoni poolt käe
soleva sooviavalduste esitamise kutse alusel koostatud nimekirja põhjal ametisse nõukogu koostöös Euroopa Parlamen
diga. Ametiaeg kestab neli aastat ja seda võib üks kord pikendada. Avalduse esitajatel tuleks arvesse võtta, et komisjoni 
nimekiri avalikustatakse, kuid et neil on õigus oma nime avalikustamisest keelduda. Selleks tuleb neil pöörduda komis
joni poole aadressil, mis on esitatud käesoleva sooviavalduste esitamise kutse isikuandmete kaitset käsitlevas osas (vt ka 
punkti „Isikuandmete kaitse”). Selle õiguse kasutamine ei mõjuta kandidaadile antavat hinnangut. Komisjoni nimekirjas 
olevatel isikutel, keda ametisse ei määrata, võidakse paluda osaleda reservnimekirjas, mida kasutatakse vajaduse korral, 
et asendada liikmeid, kes ei saa oma ametiaega lõpuni teenida.

C 158/10 ET Euroopa Liidu Teataja 13.5.2015



Võrdsed võimalused

Väga hoolikalt välditakse mis tahes vormis diskrimineerimist ning naisi julgustatakse avaldusi esitama.

Avalduse esitamine ja tähtaeg

Avaldused peavad vastama allpool kirjeldatud nõuetele; vastasel juhul ei võeta neid arvesse.

1. Kandideerimisest huvitatutel palutakse esitada avaldus elektrooniliselt veebisaidi http://ec.europa.eu/food/efsa/
efsa_management_board_en.htm kaudu.

Elektroonilisele kandideerimisavaldusele tuleb lisada kaks dokumenti:

a) huvide deklaratsioon, mille vorm on kättesaadav veebisaidil
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) elulookirjeldus (vähemalt 1,5 lehekülge, aga mitte rohkem kui 3 lehekülge).

2. Kui elektrooniline kandideerimisavaldus on esitatud, siis registreerib online-süsteem selle avalduse ja paneb sellele 
registreerimisnumbri. Ilma registreerimisnumbrita avaldus on registreerimata avaldus.

Mis tahes tehnilise küsimuse korral saatke palun e-kiri aadressile sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu 
Taotluse menetlemise käiku ei saa online-süsteemis jälgida.

3. Kandideerimisest huvitatud isikud võivad saata kandideerimisavalduse ka järgmisele e-posti aadressile: sante-call-
management-board-efsa@ec.europa.eu Mitmekeelsed avaldusvormid on kättesaadavad järgmisel veebisaidil: 
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

E-postiga saadetud kandideerimisavaldusele tuleb lisada kaks dokumenti:

a) huvide deklaratsioon, mille vorm on kättesaadav veebisaidil
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) elulookirjeldus (vähemalt 1,5 lehekülge, aga mitte rohkem kui 3 lehekülge).

4. Kui e-postiga saadetud kandideerimisavaldus on kätte saadud, siis saadetakse kandideerijale selle kättesaamise kinni
tus. Ilma kättesaamise kinnituseta avaldus on registreerimata avaldus.

5. Avaldus, huvide deklaratsioon, elulookirjeldus ja neid täiendavad dokumendid peavad olema kirjutatud Euroopa 
Liidu ühes ametlikus keeles. Samas oleks valikumenetluse hõlbustamiseks soovitatav (kuid mitte kohustuslik) lisada 
kokkuvõte kogemuste ja muu asjakohase info kohta inglise keeles. Kõiki avaldusi käsitletakse konfidentsiaalsena. 
Täiendavad dokumendid tuleb esitada hiljem vastavalt nõudmisele.

6. Kõiki huvide deklaratsioone käsitletakse konfidentsiaalsena.

7. Avalduse esitamise lõpptähtaeg on 8. juulil 2015 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi.

8. Avaldus peab olema täielik ja selle esitamise tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kandidaatidel soovitatakse tungivalt 
avalduste esitamist mitte viimastele päevadele jätta, sest internetiühenduse mis tahes rikke korral võib taotluse tähta
jaks esitamine ebaõnnestuda. Kui kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on möödas, siis avaldusi enam vastu ei 
võeta.

9. Võetakse vastu e-kirja teel saadetud avaldusi, mis vastavad 3. punktis kirjeldatud nõuetele. Posti teel, faksiga saade
tud või ise kohale toodud avaldusi üldjuhul vastu ei võeta, samuti ei võeta vastu otse Euroopa Toiduohutusametile 
adresseeritud avaldusi.

10. Avalduse esitamisega nõustuvad kandideerijad käesolevas sooviavalduste esitamise kutses ja selles viidatud doku
mentides kirjeldatud menetluste ja tingimustega. Oma avalduse koostamisel ei ole avalduse esitajatel mingil juhul 
lubatud viidata varasemates avaldustes esitatud mis tahes liiki dokumentidele (näiteks varasemate avalduste koopiaid 
ei võeta arvesse). Mis tahes nõutud andmete väär esitamine võib tuua kaasa käesolevast konkursist väljajätmise.

11. Kõiki käesolevas sooviavalduste esitamise kutses osalevaid kandidaate teavitatakse valikumenetluse tulemustest.
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Isikuandmete kaitse

Komisjon tagab, et kandidaatide isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (1). Eelkõige kohaldatakse määrust kõnealuste andmete konfident
siaalsuse ja turvalisuse tagamiseks. Käesoleva sooviavalduste esitamise kutse raames toimuva isikuandmete töötlemise 
ulatuse, eesmärgi ja vahendite kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks palutakse kandidaatidel tutvuda käesoleva soovia
valduste esitamise kutsega seotud konfidentsiaalsusavaldusega, mis on avaldatud sooviavalduste esitamise kutse veebile
hel järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

(1) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
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