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ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS MAISTO SAUGOS TARNYBA

Kvietimas teikti paraiškas Europos maisto saugos tarnybos Valdančiosios tarybos nario pareigoms 
užimti

(2015/C 158/06)

Kviečiama teikti paraiškas Europos maisto saugos tarnybos, įsteigtos 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tary
bos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įstei
giančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), septynių iš 
14 Valdančiosios tarybos narių pareigoms užimti. Europos maisto saugos tarnyba įsikūrusi Parmoje (Italija).

EUROPOS MAISTO SAUGOS TARNYBA

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) atlieka pagrindinį vaidmenį Europos Sąjungos maisto ir pašarų saugos rizikos 
vertinimo sistemoje. Tarnyba buvo įsteigta teikti mokslines konsultacijas ir paramą dėl Sąjungos teisės aktų ir politikos 
krypčių visose srityse, galinčiose turėti tiesioginį arba netiesioginį poveikį maisto ir pašarų saugai, taip pat dėl artimai 
susijusių klausimų gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos srityje. Ji teikia nepriklausomą informaciją šiais klau
simais ir praneša apie pavojų. Taip pat jos paskirtis – teikti mokslines konsultacijas įvairiais maisto ir pašarų teisės aktų 
klausimais, ir tais atvejais, kai to reikalaujama Sąjungos teisės aktais, įskaitant dėl naujų maisto technologijų, pvz., gene
tiškai modifikuotų organizmų. Dėl savo nepriklausomumo, nuomonės ir viešosios informacijos mokslinės kokybės, pro
cedūrų skaidrumo ir kruopštumo atliekant užduotis Tarnyba plačiai pripažįstama kaip atskaitos taškas. Tarnyba ne tik 
turi savo specialistus – ją remia kompetentingų ES organizacijų tinklai.

Teisinis pagrindas

Pagal minėto reglamento 25 straipsnį „Tarybos nariai skiriami taip, kad būtų užtikrinti aukščiausi kompetencijos stan
dartai, įvairių sričių ekspertų atstovavimas ir kuo didesnis geografinis pasiskirstymas Sąjungos teritorijoje“. Be to, keturi 
iš Valdančiosios tarybos narių „turi būti iš vartotojams ir kitiems maisto grandinės dalyviams atstovaujančių 
organizacijų“.

Minėto reglamento 40 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad „būtinas ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis“, 
o 41 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad „turi būti skiriama kompetentinga, įvairiapusę ekspertizę, pavyzdžiui, val
dymo ir viešojo administravimo srityse, atliekanti Valdančioji taryba, kurią sudaro kuo daugiau Europos Sąjungos vals
tybių. Prie to turėtų prisidėti Valdančiosios tarybos narių rotacija pagal įvairias kilmės šalis, jokio posto nepaliekant 
kurios nors konkrečios valstybės narės piliečiams.“

Valdančiosios tarybos vaidmuo ir veikla

Valdančiosios tarybos atsakomybės sritys visų pirma yra šios:

— bendra Tarnybos darbo stebėsena siekiant užtikrinti, kad ji vykdytų savo funkcijas ir atliktų jai skirtas užduotis pagal 
savo įgaliojimus, nepriklausomai bei skaidriai,

— vykdomojo direktoriaus skyrimas remiantis Komisijos sudarytu kandidatų sąrašu ir, jei būtina, jo atleidimas,

(1) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
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— mokslo komiteto ir mokslo grupių narių, atsakingų už Tarnybos mokslinių nuomonių teikimą, skyrimas,

— metinių ir daugiamečių Tarnybos darbo programų bei metinės veiklos bendrosios ataskaitos priėmimas,

— Tarnybos vidaus taisyklių ir finansinio reglamento priėmimas.

Tarybos veiklos forma yra vieši susirinkimai, uždari posėdžiai ir korespondencija. EFSA dokumentai ir Tarybos kores
pondencija rašomi anglų kalba, kuria vyksta ir uždari posėdžiai. Taryba susirenka keturis šešis kartus per metus daugiau
sia Parmoje.

Valdančiosios tarybos sudėtis

Valdančiąją tarybą sudaro keturiolika narių ir vienas Komisijos atstovas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 
25 straipsnio 1 dalyje. Keturi iš minėtų narių turi būti iš vartotojams ir kitiems maisto grandinės dalyviams atstovau
jančių organizacijų. Pagal 2012 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimą, kuriuo skiriama pusė Europos maisto saugos tar
nybos valdančiosios tarybos narių ir iš dalies keičiamas 2010 m. birželio 24 d. sprendimas (1), septynių dabartinės Val
dančiosios tarybos narių kadencija baigiasi 2016 m. birželio 30 d. Pagal 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimą, 
kuriuo skiriama pusė Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos narių (2), kitų septynių Tarybos narių 
kadencija baigsis 2018 m. birželio 30 d.

Informaciją apie dabartinius Valdančiosios tarybos narius galite rasti EFSA svetainėje http://www.efsa.europa.eu/en/mb/
mbmembers.htm

Šis skelbimas skirtas paraiškoms septynių Valdančiosios tarybos narių, kurių kadencija baigiasi 2016 m. birželio 30 d., 
pareigoms užimti.

Pareigoms keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir atrankos kriterijai

Valdančiosios tarybos nariai turi atitikti aukščiausius kompetencijos, apimančios platų dalyko išmanymą, standartus ir 
turi būti pasirengę dirbti savarankiškai.

Pareiškėjai privalo užpildyti internetinę paraiškos formą ir interesų deklaracijos formą, kurioje yra jų garbės žodžiu grin
džiamų konkrečių įsipareigojimų ir pareiškimų. Tarybai juos paskyrus, jie privalės kasmet pateikti raštišką interesų 
deklaraciją bei kiekviename Valdančiosios tarybos posėdyje deklaruoti bet kokius interesus, kurie gali kelti abejonių dėl 
jų nešališkumo darbotvarkės klausimų atžvilgiu.

Interesų deklaracijos paskirtis – įrodyti kandidato gebėjimą vykdyti EFSA Valdančiosios tarybos nario funkcijas vadovau
jantis EFSA vidaus taisyklėmis dėl nepriklausomumo (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) ir EFSA 
Valdančiosios tarybos Elgesio kodeksu (http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/mb.htm). Šiose taisyklėse nustatyta, kad 
Tarybos nariai turi susilaikyti nuo dalyvavimo bet kokioje veikloje, kuri galėtų sukelti interesų konfliktą arba plačiojoje 
visuomenėje sudaryti interesų konflikto įspūdį.

Bus atsižvelgiama į konkrečią kiekvieno kandidato, paraiškoje nurodančio, kad yra dirbęs vartotojams ir kitiems maisto 
grandinės dalyviams atstovaujančiose organizacijose, padėtį. Žr. tolesnį skirsnį „Valdančiosios tarybos nariai, dirbę varto
tojams ir kitiems maisto grandinės dalyviams atstovaujančiose organizacijose“.

Kad atitiktų šioms pareigoms keliamus reikalavimus, kandidatai privalo būti vienos iš ES valstybių narių piliečiai ir turi 
įrodyti:

1) kad turi mažiausiai 15 metų patirtį vienoje arba keliose iš šių penkių sričių, įskaitant bent penkerių metų patirtį 
einant aukštesniųjų pareigūnų pareigas:

— teikiant nepriklausomas mokslines konsultacijas ir mokslinę bei techninę paramą rengiant Europos Sąjungos tei
sės aktus ir politiką visose srityse, turinčiose tiesioginį arba netiesioginį poveikį maisto bei pašarų saugai,

— valdymo ir viešojo administravimo (įskaitant žmogiškųjų išteklių, teisinius ir finansinius aspektus) srityje,

(1) OL C 192, 2012 6 30, p. 1.
(2) OL C 192, 2014 6 21, p. 2.
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— plėtojant sąžiningumą, nepriklausomumą, skaidrumą, etikos praktiką ir aukštos mokslinės kokybės konsultacijas 
užtikrinančią politiką, tuo pačiu išsaugant suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą,

— efektyviai bendraujant su visuomene ir ją informuojant mokslo klausimais,

— užtikrinant būtiną rizikos įvertinimo, rizikos valdymo ir informavimo apie pavojų funkcijų ryšį;

2) kad turi mažiausiai penkerių metų darbo patirtį, įgytą maisto ir pašarų saugos srityje arba kitose srityse, susijusiose 
su Tarnybos misija, ypač gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos apsaugos, augalų sveikumo ir mitybos srityse;

3) gebėjimą dirbti daugiakalbėje, daugiakultūrėje ir daugiadalykėje aplinkoje;

4) pasirengimą veikti savarankiškai:

tikimasi, kad jie griežtai laikysis etikos, bus sąžiningi, nepriklausomi, nešališki, elgsis apdairiai, nesiekdami naudos 
sau ir vengs situacijų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

Kandidatai bus vertinami lyginant nuopelnus bei pasirengimą dirbti savarankiškai pagal šiuos kriterijus:

— žinios ir gebėjimas veiksmingai prisidėti prie vienos ar daugiau pirmiau išvardytų sričių,

— žinios maisto ir pašarų saugos srityje arba kitose su Tarnybos misija susijusiose srityse,

— gebėjimas dirbti daugiakalbėje, daugiakultūrėje ir daugiadalykėje aplinkoje.

Atrinktų kandidatų sąrašas taip pat bus analizuojamas atsižvelgiant į šiuos Tarybos sudėčiai keliamus reikalavimus:

— subalansuotas bendras Valdančiosios tarybos narių žinias,

— plačiausią galimą geografinį pasiskirstymą, grindžiamą Valdančiosios tarybos narių iš skirtingų valstybių rotacija.

Dalyvavimas Tarybos posėdžiuose / Išlaidų atlyginimas ir kompensacijos

Nariai turės aiškiai įsipareigoti dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose. Jų prašoma paraiškoje patvirtinti, kad jie 
galės aktyviai dalyvauti Valdančiosios tarybos veikloje. Numatoma, kad Valdančioji taryba posėdžiaus keturis šešis kartus 
per metus. Tarybos nariams atlyginimas nemokamas, tačiau bus kompensuojamos jų įprastos kelionės išlaidos ir 
mokami dienpinigiai. Apgyvendinimo išlaidas tiesiogiai padengs EFSA. Jie taip pat gaus kompensaciją už dalyvavimą 
posėdžiuose, vadovaujantis Išlaidų atlyginimo taisyklių 3 straipsniu, kuriame nustatyta, kad: „Speciali kompensacija 
sudaro 385 EUR už kiekvieną visą dalyvavimo posėdžiuose dieną. Pusės dienos posėdžio arba dalyvavimo pusę dienos 
atveju mokama pusė kompensacijos.“

Valdančiosios tarybos nariai, turintys darbo vartotojams arba kitiems maisto grandinės dalyviams 
atstovaujančiose organizacijose patirties

Kandidatų prašoma paraiškoje nurodyti, ar jie nori būti laikomi vienu iš keturių Tarybos narių, turinčių darbo vartoto
jams arba kitiems maisto grandinės dalyviams atstovaujančiose organizacijose patirties, ir jeigu taip, tai pagrįsti. Pagrin
džiant reikėtų pateikti išsamios informacijos apie patirtį vartotojams ir kitiems maisto grandinės dalyviams atstovaujan
čiose organizacijose.

Paskyrimas ir įgaliojimų trukmė

Išskyrus Komisijos paskirtą Komisijos atstovą, Valdančiosios tarybos narius skiria Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, iš Komisijos remiantis šiuo kvietimu teikti paraiškas sudaryto sąrašo. Kadencija trunka ketverius metus, ji 
gali būti pratęsta vieną kartą. Pareiškėjų dėmesys atkreipiamas į tai, kad Komisijos sąrašas bus paviešintas ir kad jie turi 
teisę nesutikti su jų pavardžių paviešinimu, kreipdamiesi į Komisiją konkrečiame prie šio kvietimo pridedamame prane
šime apie privatumo apsaugą nurodytu adresu (taip pat žr. tolesnį skirsnį „Asmens duomenų apsauga“). Pasinaudojimas 
šia teise nedarys įtakos kandidato paraiškos vertinimui. Komisijos sąraše esantiems ir nepaskirtiems asmenims gali būti 
sudaryta galimybė įtraukti juos į rezervo sąrašą, kuris naudojamas prireikus pakeisti narius, kurie nebegali vykdyti savo 
įgaliojimų.
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Lygios galimybės

Bus dedamos visos pastangos, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos formos. Teikti paraiškas skatinamos moterys.

Paraiškų teikimo tvarka ir galutinė data

Paraiškos turi atitikti toliau išdėstytus reikalavimus (priešingu atveju jos nebus nagrinėjamos):

1. Suinteresuotieji asmenys raginami paraišką pateikti per internetinę sistemą svetainėje http://ec.europa.eu/food/efsa/
efsa_management_board_en.htm

Prie internetinės paraiškos turi būti pridėti du priedai:

a) interesų deklaracijos forma, kurią galite rasti adresu
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) ne mažiau kaip 1,5 ir ne daugiau kaip 3 puslapių gyvenimo aprašymas.

2. Internetinę paraišką pateikus sėkmingai, internetinė sistema sukurs registracijos numerį. Jei registracijos numeris 
nesukuriamas, paraiška nebuvo užregistruota.

Kilus bet kokių techninių problemų, prašome kreiptis e. paštu: sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu Ste
bėti paraiškos nagrinėjimo eigą internetu neįmanoma.

3. Suinteresuotieji asmenys taip pat gali pateikti paraišką e. paštu: sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu 
Daugiakalbė paraiškos formos versija pateikiama http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Prie internetinės paraiškos turi būti pridėti du priedai:

a) interesų deklaracijos forma, kurią galite rasti adresu
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) ne mažiau kaip 1,5 ir ne daugiau kaip 3 puslapių gyvenimo aprašymas.

4. Paraišką e. paštu pateikus sėkmingai bus išduotas patvirtinimas. Tačiau jei patvirtinimas neišduodamas, paraiška 
e. paštu nebuvo užregistruota.

5. Paraiška, interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas bei patvirtinamieji dokumentai turi būti parengti oficialia Euro
pos Sąjungos kalba. Vis dėlto būtume dėkingi ir atrankos procedūra būtų palengvinta, jei pridėtumėte patirties sant
rauką ir kitą susijusią informaciją anglų kalba (nors to ir nereikalaujama). Visos paraiškos bus laikomos konfidencia
liomis. Jei bus paprašyta, patvirtinamieji dokumentai privalės būti pateikti vėliau.

6. Visa paraiškose pateikta informacija laikoma konfidencialia.

7. Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra 2015 m. liepos 8 d. 12:00 val. Briuselio laiku.

8. Paraiška turi būti iki galo užpildyta ir pateikta iki nurodyto termino. Pareiškėjams primygtinai patariame nelaukti 
paskutinių kelių dienų paraiškai pateikti, nes bet kokie interneto ryšio trikdžiai gali sukliudyti pateikti paraišką iki 
termino pabaigos. Suėjus paraiškų pateikimo terminui paraiškos nebebus priimamos.

9. Paraiškos, atsiųstos e. paštu laikantis 3 punkte nustatytų reikalavimų, bus priimtos. Kaip taisyklė, paštu ar faksu 
atsiųstos ar asmeniškai įteiktos paraiškos, taip pat tiesiogiai Europos maisto saugos agentūrai atsiųstos paraiškos 
nepriimamos.

10. Pateikdami paraišką pareiškėjai sutinka su tvarka ir sąlygomis, numatytomis šiame kvietime ir dokumentuose, 
kuriais jame remiamasi. Rengdami paraišką pareiškėjai jokiu būdu negali remtis dokumentais, pateiktais ankstesnėse 
paraiškose (pavyzdžiui, nebus priimamos ankstesnių paraiškų fotokopijos). Neteisingi duomenys pateikiant prašomą 
informaciją gali lemti pašalinimą iš šios atrankos.

11. Atrankos procedūros rezultatai bus pranešti visiems kandidatams, teikiantiems paraiškas pagal šį kvietimą teikti 
paraiškas.
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Asmens duomenų apsauga

Komisija užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parla
mento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant 
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (1). Tai visų pirma taikoma tokių duomenų slaptumui ir apsaugai. 
Išsamesnės informacijos apie jų su šiuo kvietimu susijusių asmens duomenų taikymo sritį, tikslus ir tvarkymo būdus 
kandidatai ras specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą, paskelbtame kvietimo tinklalapyje adresu 
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

(1) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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