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PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

AWTORITÀ EWROPEA GĦAS-SIGURTÀ FL-IKEL

Sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għall-kariga ta’ Membru tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

(2015/C 158/06)

Huma mistiedna japplikaw dawk kollha interessati li jokkupaw il-karigi ta’ 7 minn 14-il membru tal-Bord 
tal-Amministrazzjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel stabbilita mir-Regolament tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, 
li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1). 
L-Awtorità tinsab f’Parma, l-Italja.

L-AWTORITÀ EWROPEA DWAR IS-SIGURTÀ FL-IKEL

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) hija l-element ċentrali tas-sistema tal-Unjoni Ewropea għall-valutaz
zjoni tar-riskju għas-sikurezza tal-ikel u l-għalf. L-Awtorità kienet stabbilita biex tipprovdi pariri u appoġġ xjentifiku 
għal-leġiżlazzjoni u għall-politiki tal-Unjoni fl-oqsma kollha li jista’ jkollhom impatt dirett jew indirett fuq is-sikurezza 
tal-ikel u l-għalf, kif ukoll dwar kwistjonijiet marbutin mill-qrib mal-qasam tas-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali 
u s-saħħa tal-pjanti. Din tipprovdi informazzjoni independenti dwar dawn il-kwistjonijiet u tiżgura l-komunikazzjoni 
dwar ir-riskji. Il-missjoni tagħha tinkludi wkoll l-għoti ta’ pariri xjentifiċi f’ħafna oqsma tal-liġi tal-ikel u l-għalf u kull 
meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni titlob dan, inklużi teknoloġiji ġodda bħall-organiżmi ġenetikament modifikati. L-Awtorità 
hija rikonoxxuta sew bħala l-punt ta’ referenza permezz tal-indipendenza tagħha, il-kwalità xjentifika tal-opinjonijiet 
u l-informazzjoni pubblika tagħha, it-trasparenza tal-proċeduri tagħha u d-diliġenza fil-qadi tar-responsabbiltajiet li 
bihom ġiet fdata. Minbarra li għandha l-persunal speċjalizzat tagħha, l-Awtorità hija appoġġata minn netwerks ta’ orga
nizzazzjonijiet kompetenti fil-livell tal-UE.

Sfond legali

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament imsemmi hawn fuq, “Il-membri tal-Bord għandhom jinħatru b’dak il-mod li jiġu 
żgurati l-ogħla standards ta’ kompetenza, firxa wiesgħa ta’ ħila relevanti u, konsistenti ma’ dawn, l-akbar tqassim wiesa’ 
ġeografiku possibbli fl-Unjoni”. Barra minn hekk, erbgħa mill-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni “għandu jkollhom 
l-isfond tagħhom f’organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi u interessi oħra fil-katina tal-ikel”.

Barra minn hekk, il-Premessa 40 tar-Regolament imsemmi hawn fuq tistipula li “Il-kooperazzjoni mal-Istati Membri hija 
wkoll indispensabbli” u l-Premessa 41 tiddikjara li “il-Bord tal-Amministrazzjoni għandu jinħatar b’dak il-mod li jiżgura 
l-ogħla standard ta’ kompetenza, firxa wiesgħa ta’ kompetenza relevanti, pereżempju fl-immaniġġjar u l-amministraz
zjoni pubblika, u tqassim ġeografiku l-aktar wiesa’ possibbli fl-Unjoni. Dan għandu jiġi ffaċilitat bir-rotazzjoni tal-pajjiżi 
differenti ta’ oriġini tal-membri tal-Bord Amministrattiv mingħajr ma xi post ikun riżervat għal xi ċittadini ta’ xi Stat 
Membru speċifiku.”

Ir-rwol u t-tħaddim tal-Bord tal-Amministrazzjoni

Ir-responsabbilitajiet tal-Bord tal-Amministrazzjoni jinkludu, b’mod partikolari:

— il-monitoraġġ ġenerali tax-xogħol tal-Awtorità, biex jiġi żgurat li qed twettaq il-missjoni tagħha u l-ħidmiet mogħtija 
lilha skont il-mandat tagħha, fi spirtu ta’ indipendenza u trasparenza,

— il-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv abbażi ta’ lista ta’ kandidati stabbilita mill-Kummissjoni, u jekk ikun meħtieġ, ir-revoka 
ta’ din il-ħatra,

(1) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
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— il-ħatra ta’ membri tal-Kumitat Xjentifiku u l-Bordijiet Xjentifiċi, li jkunu responsabbli biex jipprovdu l-opinjonijiet 
xjentifiċi tal-Awtorità,

— l-adozzjoni tal-programmi ta’ ħidma annwali u pluriennali tal-Awtorità u r-rapport ġenerali dwar l-attivitajiet 
annwali,

— l-adozzjoni tar-regoli interni u finanzjarji tal-Awtorità.

Il-Bord jaħdem permezz ta’ laqgħat pubbliċi, sessjonijiet privati u skambju ta’ korrispondenza. Id-dokumenti tal-EFSA, 
il-korrispondenza tal-Bord u s-seduti privati huma bl-Ingliż. Il-Bord jiltaqa’ bejn erba’ u sitt darbiet fis-sena, l-iktar 
f’Parma.

Kompożizzjoni tal-Bord tal-Amministrazzjoni

Il-Bord tal-Amministrazzjoni huwa magħmul minn 14-il membru u rappreżentant tal-Kummissjoni, kif stipulat 
fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002. Erbgħa mill-membri għandu jkollhom esperjenza f’organizzazzjo
nijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi jew interessi oħra fil-katina alimentari. Il-mandat ta’ seba’ membri tal-Bord 
tal-Amministrazzjoni attwali jiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2016, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2012 li taħtar 
nofs il-membri tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u li temenda d-Deċiżjoni 
tal-24 ta’ Ġunju 2010 (1). Il-mandat għas-seba’ membri l-oħra se jispiċċa fit-30 ta’ Ġunju 2018, skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2014 li taħtar nofs il-membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà 
fl-Ikel (2).

Il-lista tal-membri attwali tal-Bord tinsab fis-sit web tal-EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/mb/mbmembers.htm

Din il-pubblikazzjoni tikkonċerna l-applikazzjonijiet għall-karigi ta’ dawk is-seba’ membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
li l-mandat tagħhom jiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2016.

Kwalifiki għall-kariga u kriterji tal-għażla

Il-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni għandu jkollhom l-ogħla standards ta’ kompetenza, li jkopru firxa wiesgħa ta’ 
kompetenzi rilevanti u impenn biex jaħdmu b’mod indipendenti.

L-applikanti jridu jimlew formola ta’ applikazzjoni onlajn u formola ta’ dikjarazzjoni ta’ interess li tinkludi impenji spe
ċifiċi u dikjarazzjonijiet fuq l-unur tagħhom. Ladarba jinħatru mill-Kunsill, dawn iridu jagħmlu dikjarazzjoni ta’ interess 
annwali bil-miktub u jiddikjaraw f’kull laqgħa tal-Bord tal-Amministrazzjoni kull interess li jista’ jitqies ta’ preġudizzju 
għall-indipendenza tagħhom rigward is-suġġetti fuq l-aġenda.

L-għan tal-formola tad-Dikjarazzjoni ta’ Interess hu li turi l-kapaċità tal-kandidat li jeżerċita l-funzjoni ta’ membru tal-Bord 
tal-Amministrazzjoni tal-EFSA skont ir-regoli interni tal-EFSA dwar l-indipendenza (http://www.efsa.europa.eu/en/values/
independence.htm) u l-Kodiċi tal-Kondotta tal-Bord tal-Amministrazzjoni tal-EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/
mb.htm). Dawn ir-regoli jistipulaw li l-membri tal-Bord ma għandhom ikunu involuti fl-ebda attività li tista’ tirriżulta f’kun
flitt ta’ interess jew li x’aktarx tipprovoka l-perċezzjoni ta’ kunflitt ta’ interess fost il-pubbliku ġenerali.

Se tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni partikolari ta’ kandidat li japplika bħala membru li jkun ġej minn organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-konsumaturi jew interessi oħra fil-katina alimentari. Ara t-taqsima hawn taħt intitolata: “Il-membri 
tal-Bord tal-Amministrazzjoni li ġejjin minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi jew interessi oħra 
fil-katina alimentari”.

Biex jikkwalifikaw għall-kariga, il-kandidati jridu jkunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE u jridu juru:

1. li jkollhom mill-anqas 15-il sena esperjenza f’wieħed jew aktar mill-5 oqsma ta’ kompetenza elenkati hawn taħt, 
inkluż mill-anqas 5 snin f’livell għoli:

— l-għoti ta’ parir xjentifiku indipendenti u appoġġ xjentifiku u tekniku għat-tħejjija tal-leġiżlazzjoni u l-politiki 
tal-Unjoni Ewropea fl-oqsma kollha li għandhom impatt dirett jew indirett fuq is-sikurezza tal-ikel u l-għalf,

— il-ġestjoni u l-amministrazzjoni pubblika (inklużi r-riżorsi umani, l-aspetti legali u finanzjarji),

(1) ĠU C 192, 30.6.2012, p. 1.
(2) ĠU C 192, 21.6.2014, p. 2.
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— l-iżvilupp ta’ politiki li jiżguraw l-integrità, l-indipendenza, it-trasparenza, il-prattiki etiċi u l-parir ta’ kwalità xjen
tifika għoli filwaqt li tinżamm l-affidabbiltà mal-partijiet ikkonċernati,

— il-komunikazzjoni u l-informazzjoni effettivi lill-pubbliku dwar ix-xogħol xjentifiku,

— l-iżgurar tal-koerenza neċessarja bejn: il-valutazzjoni tar-riskju, il-ġestjoni tar-riskju u l-funzjonijiet tal-komunikaz
zjoni tar-riskju;

2. li jkollhom mill-anqas ħames snin esperjenza miksuba minn xogħol b’konnessjoni mas-sikurezza tal-ikel u l-għalf, 
jew oqsma oħra relatati mal-missjoni tal-Awtorità, speċjalment fil-qasam tas-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, 
il-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa tal-pjanti u n-nutrizzjoni;

3. il-kapaċità tagħhom li jaħdmu f’ambjent multilingwu, multikulturali u multidixxiplinarju;

4. l-impenn tagħhom li jaġixxu b’mod indipendenti;

huma mistennija li josservaw l-ogħla standard ta’ mġiba etika, jaġixxu b’mod onest, indipendenti, imparzjali, b’disk
rezzjoni u mingħajr interess personali, u jevitaw kwalunkwe sitwazzjoni li tista’ twassal għal kunflitt ta’ interess 
personali.

Il-kriterji li ġejjin se japplikaw għall-evalwazzjoni tal-kandidati, li se jiġu vvalutati abbażi ta’ eżami komparattiv tal-merti, 
u fuq l-impenn tagħhom li jaġixxu b’mod indipendenti:

— kompetenza u kapaċità li jikkontribwixxu b’mod effettiv għal wieħed jew aktar mill-oqsma ta’ kompetenza msem
mija hawn fuq,

— kompetenza fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel u l-għalf, jew f’oqsma oħra relatati mal-missjoni tal-Awtorità,

— kapaċità li jaħdmu f’ambjent multilingwu, multikulturali u multidixxiplinarju.

Il-lista qasira ta’ kandidati se tkun eżaminata wkoll fid-dawl tar-rekwiżiti li ġejjin għall-kompożizzjoni tal-Bord:

— kompetenza kollettiva tal-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni bbilanċjata b’mod tajjeb,

— distribuzzjoni ġeografika wiesgħa bl-aktar mod possibbli bbażata fuq ir-rotazzjoni tan-nazzjonalitajiet differenti 
tal-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni.

Parteċipazzjoni fil-laqgħat tal-Bord/Rimborż u indennizzi

Jeħtieġ li l-membri jimpenjaw ruħhom sew biex jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Bord tal-Amministrazzjoni. Huma mistiedna 
li, fil-formola tal-applikazzjoni, jindikaw id-disponibbilità tagħhom li jieħdu sehem attiv fil-Bord tal-Amministrazzjoni. 
Huwa stmat li l-Bord tal-Amministrazzjoni jiltaqa’ minn erba’ sa sitt darbiet fis-sena. Il-membri tal-Bord 
tal-Amministrazzjoni ma jitħallsux ta’ xogħolhom. Madankollu, jingħataw rimborż tal-ispejjeż ordinarji tal-ivvjaġġar 
u huma intitolati għal gratifika ta’ kuljum. L-ispejjeż tal-akkomodazzjoni jitħallsu direttament mill-EFSA. Se jirċievu 
wkoll indennizzi talli jattendu għal-laqgħa skont l-Artikolu 3 tar-Regoli dwar ir-Rimborż li jiddikjaraw li: “L-indennizz 
speċjali għandu jkun ta’ EUR 385 għal kull ġurnata sħiħa tal-laqgħa li jattendu. Għal laqgħa ta’ nofs ġurnata jew 
l-attendenza ta’ nofs ġurnata se jitħallas biss nofs l-indennizz.”

Membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni li ġejjin minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi jew 
interessi oħra fil-katina alimentari

Il-kandidati huma mitluba li fl-applikazzjoni tagħhom jindikaw u jiġġustifikaw jekk jixtiqux jiġu kkunsidrati bħala mem
bru wieħed mill-erba’ Membri tal-Bord li jkollhom esperjenza f’organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi jew 
interessi oħra fil-katina alimentari. Il-ġustifikazzjoni għandha tinkludi dettalji tal-esperjenza tagħhom f’organizzazzjoni
jiet li jirrappreżentaw il-konsumaturi jew interessi oħra fil-katina alimentari

Ħatra u mandat tal-kariga

Minbarra r-rappreżentant tal-Kummissjoni, li jinħatar mill-Kummissjoni stess, il-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
jintgħażlu mill-Kunsill, f’konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, mil-lista stabbilita mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ din 
is-sejħa għal espressjonijiet ta’ interess. Il-mandat għandu jkun ta’ erba’ snin u jista’ jiġġedded darba. L-applikanti għand
hom jinnotaw li l-lista tal-Kummissjoni se tkun disponibbli għall-pubbliku u li għandhom id-dritt li joġġezzjonaw għall-
pubblikazzjoni ta’ isimhom billi jikkuntattjaw lill-Kummissjoni fl-indirizz indikat fid-dikjarazzjoni tal-privatezza speċi
fika għal din is-Sejħa (ara t-taqsima hawn taħt bit-titolu “Protezzjoni tad-dejta personali”). L-eżerċitar ta’ dan id-dritt 
mhux se jippreġudika l-applikazzjoni tal-kandidat. L-individwi li ma jinħatrux, minkejja li isimhom jidher fil-lista 
tal-Kummissjoni, jistgħu jiġu mistiedna jitniżżlu f’lista ta’ riżervi biex tintuża fil-każ li jkun hemm bżonn li jiġu ssostit
witi xi membri li ma jkunux fil-qagħda li jtemmu l-mandat tagħhom.

C 158/10 MT Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 13.5.2015



Opportunitajiet Indaqs

Se tingħata attenzjoni kbira biex tiġi evitata kull għamla ta’ diskriminazzjoni u jitħeġġu l-applikazzjonijiet min-nisa.

Proċedura tal-applikazzjoni u data tal-għeluq

L-applikazzjonijiet għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti hawn taħt; inkella ma jitqisux:

1. Il-persuni interessati huma mħeġġa japplikaw permezz tas-sistema onlajn billi jmorru fis-sit web: 
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Mal-applikazzjoni onlajn għandhom jinhemżu żewġ dokumenti:

(a) il-formola tad-dikjarazzjoni ta’ interess li tista’ tinkiseb minn dan l-indirizz: http://ec.europa.eu/food/efsa/
efsa_management_board_en.htm

(b) CV b’tul minimu ta’ paġna u nofs u massimu ta’ tliet paġni.

2. Wara s-sottomissjoni b’suċċess tal-applikazzjoni onlajn, is-sistema onlajn se tiġġenera numru ta’ reġistrazzjoni. 
Madankollu, jekk ma jiġi ġġenerat l-ebda numru ta’ reġistrazzjoni, l-applikazzjoni ma tkunx ġiet irreġistrata.

F’każ ta’ problemi tekniċi, jekk jogħġbok ibgħat messaġġ fuq l-indirzz elettroniku sante-call-management-board-
efsa@ec.europa.eu Mhuwiex possibbli li jiġi mmonitorjat il-progress tal-applikazzjoni onlajn.

3. Il-persuni interessati jistgħu japplikaw ukoll billi jibagħtu l-formola tal-applikazzjoni fl-indirizz elettroniku li ġej: 
sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu Tista’ tinkiseb verżjoni multilingwa tal-formola mis-sit web: 
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Mal-applikazzjoni mibgħuta bil-posta elettronika għandhom jinhemżu żewġ dokumenti:

(a) il-formola tad-dikjarazzjoni ta’ interess li tista’ tinkiseb minn dan l-indirizz: http://ec.europa.eu/food/efsa/
efsa_management_board_en.htm

(b) CV b’tul minimu ta’ paġna u nofs u massimu ta’ tliet paġni.

4. Wara s-sottomissjoni b’suċċess tal-applikazzjoni bil-posta elettronika, se tasallek riċevuta ta’ konferma tas-sottomiss
joni. Madankollu, jekk ma tasallek l-ebda riċevuta ta’ konferma, l-applikazzjoni bil-posta elettronika ma tkunx ġiet 
irreġistrata.

5. Il-formola tal-applikazzjoni, il-formola tad-dikjarazzjoni ta’ interess, is-CV, u kull dokument ta’ sostenn għandhom 
jinkitbu b’lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, ikun apprezzat, mingħajr ma jkun obbligatorju, jekk 
ikun ipprovdut sommarju tal-esperjenza u informazzjoni oħra pertinenti bl-Ingliż sabiex tiġi ffaċilitata l-proċedura 
tal-għażla. L-applikazzjonijiet kollha se jiġu ttrattati b’mod kunfidenzjali. Id-dokumenti ta’ sostenn għandhom jint
bagħtu aktar tard, jekk jintalbu.

6. L-espressjonijiet kollha ta’ interess se jiġu ttrattati b’mod kunfidenzjali.

7. L-iskadenza finali għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet hija f’nofsinhar (12.00) ħin ta’ Brussell, it-8 ta’ Lulju 
2015.

8. L-applikazzjoni trid timtela u trid tiġi rispettata l-iskadenza. Nissuġġerixxu lill-applikanti biex ma jħallux għall-aħħar 
biex japplikaw, peress li jekk ikun hemm xi ħsara fil-konnessjoni tal-Internet tista’ tintilef l-opportunità tas-sotto
missjoni tal-applikazzjoni qabel l-iskadenza. Ladarba jiskadi ż-żmien għas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, mhux se 
jiġu aċċettati applikazzjonijiet.

9. Se jiġu aċċettati l-applikazzjonijiet mibgħuta bil-posta elettronika u li jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt(3). 
Bħala regola ġenerali mhux se jiġu aċċettati applikazzjonijiet li jintbagħtu bil-posta, bil-faks jew li jitwasslu bl-idejn 
u lanqas l-applikazzjonijiet li jintbagħtu direttament lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel.

10. Bl-applikazzjoni tagħhom, l-applikanti jkunu qegħdin jaċċettaw il-proċeduri u l-kundizzjonijiet kif deskritti f’din 
is-Sejħa u fid-dokumenti li tirreferi għalihom. Meta jimlew l-applikazzjonijiet tagħhom, l-applikanti ma jistgħu, taħt 
l-ebda ċirkostanza, jirreferu għal dokumenti sottomessi f’applikazzjonijiet preċedenti (pereżempju: ma jiġux aċċettati 
fotokopji ta’ applikazzjonijiet preċedenti). Kull dikjarazzjoni falza li ssir fl-għoti tal-informazzjoni mitluba tista’ 
twassal għall-esklużjoni tal-applikant minn din is-sejħa.

11. Il-kandidati kollha li japplikaw għal din is-sejħa għal espressjonijiet ta’ interess jiġu infurmati bir-riżultat tal-proċess 
tal-għażla.
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Protezzjoni tad-dejta personali

Il-Kummissjoni se tiżgura li d-dejta personali tal-kandidati tiġi pproċessata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċes
sar ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (1). Dan jap
plika b’mod partikolari għall-kunfidenzjalità u s-sigurtà ta’ din id-dejta. Għal aktar informazzjoni dettaljata dwar il-kamp 
ta’ applikazzjoni, l-iskopijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom fil-kuntest ta’ din is-Sejħa, il-kandidati 
huma mistiedna jikkonsultaw id-dikjarazzjoni speċifika tal-privatezza ppubblikata fis-sit web ta’ din is-Sejħa f’dan l-indi
rizz http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

(1) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
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