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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK 

EURÓPAI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HATÓSÁG 

Felhívás az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (Parma, Olaszország) tudományos testületeiben 
való tagságra irányuló szándéknyilatkozat benyújtására 

(2010/C 151/02) 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) az élelmiszer- és takarmánybiztonságra vonatkozó kocká
zatértékelés alappillére az Európai Unióban. A nemzeti hatóságokkal való szoros együttműködés, valamint 
az érdekelt felekkel történő nyílt konzultáció során az EFSA független tudományos tanácsadást és egyér
telmű tájékoztatást nyújt a már fennálló és az újonnan megjelenő kockázatokról. 

A Hatóság kiválasztási eljárást határozott meg, amelynek célja, hogy tartaléklistát hozzon létre az alábbi 
címszó alatt: 

KÉT TUDOMÁNYOS TESTÜLET TAGSÁGÁRA JELÖLHETŐ SZAKÉRTŐK: 

„Élelmiszer-adalékanyagok és élelmiszerhez hozzáadott tápanyagok tudományos testülete” (ANS), 
valamint az „Élelmiszerrel érintkező anyagok, enzimek, ízesítők és élelmiszer-ipari segédanyagok 

tudományos testülete” (CEF) 

Hiv.: EFSA/E/2010/001 

Ez a felhívás azoknak a tudósoknak szól, akik szeretnének az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság élelmi
szer-adalékanyagok és élelmiszerhez hozzáadott tápanyagok, illetve az élelmiszerrel érintkező anyagok, 
enzimek, ízesítők és élelmiszer-ipari segédanyagok tudományos testületének tagjává válni, és azzal a céllal 
született, hogy e feladatkörökre megtalálja Európa legjobb szakembereit. 

AZ EURÓPAI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HATÓSÁG 

Az EFSA az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági kockázatértékelési rendszerének alapköve; a Hatóságnak 
a fennálló és az újonnan megjelenő kockázatokra vonatkozó tudományos tanácsadói tevékenysége az 
európai intézményekben és az EU tagállamaiban a kockázatkezelők szakpolitikai és egyéb döntéseinek 
alapjául szolgál. A Hatóság legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a legmodernebb tudományos módsze
rekkel, valamint a legfrissebb elérhető adatokkal alátámasztott átlátható és független tudományos tanácsa
dást, illetve egyértelmű tájékoztatást nyújtson. 

Az EFSA autonóm és önálló szervezetként az élelmiszer- és takarmánybiztonság területének legjobb európai 
kockázatértékelő szakembereit egyesíti annak érdekében, hogy az európai intézmények és a tagállamok 
számára független szakértőként a lehető legmagasabb szintű tudományos tanácsadást nyújtsák. 

A Hatóság elkötelezte magát a tudományos kiválóság, a nyitottság, az átláthatóság, a függetlenség és a jó 
kommunikáció alapelvei mellett. Az EFSA független, nyitott és átlátható munkája következtében a lehető 
legjobb tudományos tanácsadást nyújtja, és ezáltal hozzájárul az európai élelmiszer- és takarmánybiztonsági 
rendszer megerősítéséhez.
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Amennyiben az EFSA-ra vonatkozóan bővebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük, tekintse meg annak 
alapító rendeletét: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:HU:PDF 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos testületeinek és Tudományos Bizottságának 
szerepe 

A tudományos testületek saját illetékességi területükön belül felelősek a Hatóság tudományos szakvélemé
nyeinek elkészítéséért, illetve szükség esetén egyéb tanácsadás nyújtásáért. 

A tudományos testületek általában 21 független tudományos szakértőből állnak. 

A Tudományos Bizottság és a testületek tagjainak kinevezése hároméves időtartamra szól, amely kinevezés 
kétszer megújítható; a tagoknak a testület valamennyi olyan ülésén meg kell jelenniük és aktívan részt kell 
venniük, amelynek célja szakvélemények, tudományos jelentések vagy útmutatók elfogadása. A Tudományos 
Bizottság és a tudományos testületek a munka mennyiségétől függően évente előreláthatólag hat-tíz alka
lommal tartanak kétnapos üléseket, rendszerint az olaszországi Parmában. A testületi tagoknak emellett 
szükség esetén részt kell venniük a munkacsoportok ülésein is. Az ülések munkanyelve az angol, és a 
dokumentumok nagy része is ezen a nyelven készül. A pályázóknak azt is számításba kell venniük, hogy az 
ülések általában felkészüléssel járnak. 

Az EFSA a szakértők részére az intézmény pénzügyi szabályaival összhangban utazási hozzájárulást, napi
díjat és lakhatási támogatást biztosít. A szakértők az ülésen való részvételük szerint napi 300 EUR külön 
javadalmazásban is részesülnek. 

Élelmiszer-adalékanyagok és élelmiszerhez hozzáadott tápanyagok tudományos testülete (ANS) 

Az ANS-testület a következő anyagok biztonságos használatával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik: 

— élelmiszer-adalékanyagok (új engedélyezésre irányuló kérelmek, valamint az összes 2009.1.20. előtt 
engedélyezett élelmiszer-adalékanyag újbóli értékelése), valamint 

— élelmiszerhez hozzáadott tápanyagok (pl. vitamin- és ásványianyag-források), valamint egyéb táplálkozási 
célra élelmiszerhez hozzáadott anyagok, 

— egyéb szándékosan hozzáadott anyagok, többek között a nem technológiai célból hozzáadott, pl. 
funkcionális tulajdonságokkal rendelkező anyagok, kivéve az ízesítőket és enzimeket. 

A testület munkájának legnagyobb részét az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos feladatok teszik ki. A 
testület tudományos kockázatkezelők számára nyújtott szakvéleményekhez és a számukra nyújtott tanácsa
dáshoz szükséges kockázatértékeléseket végez. A testület emellett az iparág számára az új kérelmek elké
szítését illetően tudományos iránymutatást dolgoz ki. 

További információ az EFSA honlapján az ANS fő témakörök oldalon található. 

Szakértőket keresünk az alábbi területeken: vegyi és/vagy növényi anyagok biztonsági értékelése; élelmiszer- 
adalékanyagok biztonsági értékelése; tápanyagok biztonsági értékelése; kémia: szerves, analitikai, szintetikus 
szervetlen (különösen a vegyi anyagok kémiai azonosítására és leírására); expozíció becslése és kvantitatív 
kockázatértékelés; emberi táplálkozás, étrendi megközelítések, beviteli referenciaértékek; toxikológia (lehe
tőség szerint a vegyi anyagok kockázatértékelésénél alkalmazva); reakciómechanizmusok, toxikokinetika és 
toxikodinamika; patológia és fiziológia; karcinogenicitás; genotoxicitás és mutagenitás; allergenitás és immu
notoxicitás; fejlődési és reprodukciós toxicitás; élelmiszer-technológia (gyártási folyamatok, valamint élelmi
szer-adalékanyagok és/vagy élelmiszer-ipari segédanyagok használata); laboratóriumi állatokon végzett toxi
kológiai kísérletek; alternatív toxikológiai kísérletek.
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Élelmiszerrel érintkező anyagok, ízesítők, enzimek és élelmiszer-ipari segédanyagok tudományos 
testülete (CEF) 

Az Élelmiszerrel érintkező anyagok, ízesítők, enzimek és élelmiszer-ipari segédanyagok tudományos testülete 
(CEF) a következőkkel kapcsolatos tudományos kérdésekben nyújt független tanácsadást és fogalmaz meg 
véleményeket: 

— élelmiszerrel érintkező anyagok 

— élelmiszer-ipari enzimek 

— ízesítők 

— élelmiszer-ipari segédanyagok 

valamint az élelmiszer-ipari folyamatok biztonságával kapcsolatos kérdések. 

A testület a vegyi anyagok és a folyamatok engedélyezési célú értékelését végzi. A testület sürgős tudomá
nyos tanácsadást is nyújt élelmiszerekben talált, hatásköréhez tartozó anyagokkal kapcsolatosan. 

További információ az EFSA honlapján a CEF fő témakörök oldalon található. 

Szakértőket keresünk az alábbi területeken: A testület fent bemutatott szakterületén végzett kockázatértékelés a 
következők közül egy vagy több témában: toxikológia (lehetőség szerint a vegyi anyagok kockázatértéke
lésénél alkalmazva), reakciómachanizmusok, toxikokinetika és toxikodinamika, patológia és fiziológia, karci
nogenitás, genotoxicitás és mutagenitás, allergenitás és immunotoxicitás, fejlődési és reprodukciós toxicitás, 
alternatív toxikológiai kísérletek, kémia, biokémia, élelmiszerfogyasztás és expozíció becslése, élelmiszer- 
technológia és mikrobiológia a testület fentebb bemutatott szakterületén belül. 

A Tudományos Bizottság és a testületek tagjainak kiválasztását illetően további információ „A Tudomá
nyos Bizottság és a tudományos testületek, valamint a külső szakértők kiválasztásáról szóló ügyvezető 
igazgatói határozat” című dokumentumban található: 

http://www.efsa.europa.eu/en/home/doc/selectionofexperts_decision_signed.pdf 

Bővebb információ a tudományos testületekről: 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_ScientificPanels.htm 

A tudományos testületek és munkacsoportjaik létrehozását és működtetését illetően további információ 
„A Tudományos Bizottság, a tudományos testületek és munkacsoportjaik létrehozásáról és működtetésről 
szóló igazgatótanácsi határozat” című dokumentumban található: 

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf 

Kiválasztási eljárás 

A pályázóknak a jelentkezési lapon meg kell jelölniük, hogy a két tudományos testület közül melyikben 
szeretnének leginkább részt venni, kívánnak-e pályázni az ANS és a CEF testület tagságára és/vagy felkerülni 
a tudományos testületek és a Tudományos Bizottság általános tartaléklistájára. 

Feltételek 

Képesítések és tapasztalat 

A. J o g o s u l t s á g i f e l t é t e l e k 

i. A következő területek egyikén szerzett, legalább négy (4) éves egyetemi tanulmányokkal egyenértékű 
képzési szintű, diplomával igazolt végzettség: toxikológia, kémia, biokémia, mikrobiológia, táplál
kozás, élelmiszer-technológia, gyógyszerészet, biológia vagy ezekhez kapcsolódó szakterületek;
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ii. A fentiek mellett legalább tíz (10) éves, a testület(ek) hatásköre szempontjából releváns, a pályá
zathoz szükséges tanulmányok elvégzése után szerzett szakmai gyakorlat; 

iii. Az angol nyelv kiváló ismerete; 

iv. A pályázóknak részletekre kiterjedően, pontosan és maradéktalanul ki kell tölteniük a pályázathoz 
csatolt érdekeltségi nyilatkozatot. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyomtatvány e része kitöl
tésének elmulasztása a pályázat visszautasítását vonja maga után; 

v. A pályázóknak az Európai Unió tagállamainak, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
országainak vagy az EU tagjelölt országainak állampolgárságával kell rendelkezniük. A pályázatra 
harmadik országok állampolgárai is jelentkezhetnek, pályázatukat azonban csak abban az esetben 
veszik figyelembe, ha az előző mondatban megjelölt országok állampolgárai között nem találnak 
megfelelő szakértelemmel rendelkező jelentkezőket. 

B. K i v á l a s z t á s i f e l t é t e l e k 

— Tudományos kockázatértékelés és/vagy tudományos tanácsadás végzésében az élelmiszer- és takar
mánybiztonság területén általában, illetve kifejezetten a Tudományos Bizottság, vagy a kiválasztott 
tudományos testület kompetenciája és szakterülete vonatkozásában szerzett tapasztalat. 

— Igazolt kiváló tudományos eredmények a Tudományos Bizottság vagy a kiválasztott tudományos 
testület felelősségi körével kapcsolatos egy, de lehetőség szerint több szakterületen. 

— Tudományos munkák és kiadványok szakértői értékelésében a Tudományos Bizottság vagy a kivá
lasztott tudományos testület felelősségi körével kapcsolatos szakterületeken szerzett tapasztalat. 

— Gyakran változatos tudományágakból és forrásból származó, összetett információk és dokumentá
ciók elemzésének képessége, és a tudományos vélemény- és jelentéstervezetek készítésében való 
jártasság. 

— Multidiszciplináris és lehetőleg nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat. 

— Tudományos témákkal kapcsolatos projektmenedzsmentben szerzett tapasztalat. 

— Oktatási tapasztalat során, nyilvános előadásokon, üléseken való aktív részvételben és publikációkban 
szerzett, bizonyított kommunikációs készség. 

A jelentkezési feltételeknek megfelelő pályázatokat egy összehasonlító értékelésre továbbítják, amelyet a fent 
megadott kiválasztási feltételek alapján az EFSA végez. Az EFSA fenntartja annak jogát, hogy a benyújtott 
pályázatok összefüggésében a pályázók szakmai tapasztalataival kapcsolatban harmadik felekkel konzul
táljon. A tudományos testületek tagjait az ügyvezető igazgató javaslata alapján az Igazgatótanács nevezi ki. 

A tagság feltételeinek megfelelő, kinevezésre azonban nem jelölt pályázók felkerülhetnek a tartaléklistára. A 
pályázókat előzetes beleegyezésüket követően kinevezhetik annak a tudományos testületnek a tagjává is, 
amelyre vonatkozóan nem nyújtottak be pályázatot. Előfordulhat, hogy a pályázót a Tudományos Bizottság 
vagy valamely testület munkacsoportjának külső szakértőjeként kérik fel a testület tevékenységeiben való 
részvételre. 

Amennyiben speciális igény merül fel, a tudományos testületek tagjait leválthatják, vagy számukat a körül
ményeknek megfelelően növelhetik. Leváltás vagy tagfelvétel esetén az új tagokat a tartaléklistáról választják 
ki, majd a javaslatot a testület elnökével való konzultációt követően az ügyvezető igazgató az Igazgatótanács 
elé terjeszti.
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A megfelelt pályázóknak lehetőségük nyílik az EFSA szakértői adatbázisába való bekerülésre: 

Bővebb tájékoztatás az EFSA szakértői adatbázisára vonatkozóan: 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106. 
htm 

Függetlenség, kötelezettségvállalási és érdekeltségi nyilatkozat 

A tudományos testületek tagjait személyenként nevezik ki. A pályázóknak mellékelniük kell egy nyilatko
zatot, amelyben tagfelvételük esetén vállalják, hogy minden külső befolyás nélkül lépnek fel, valamint meg 
kell nevezniük azokat az érdekeltségeiket, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztetik függetlenségüket 
(lásd a jogosultsági feltételek iv. pontját). A benyújtott nyilatkozat tartalmáért, amelyet az EFSA az érde
keltségi nyilatkozatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően értékelni fog, a felelősség a pályázókat terheli. 

Bővebb tájékoztatás az érdekeltségi nyilatkozatról: 

— Az EFSA érdekeltségi nyilatkozatokra vonatkozó előírásai 

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf 

— Az érdekeltségi nyilatkozatra vonatkozó útmutató: 

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf 

— A lehetséges összeférhetetlenségek azonosítására és kezelésére vonatkozó eljárás: 

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf 

Esélyegyenlőség 

Az EFSA eljárásai során kiemelkedő hangsúlyt helyez az egyenlő bánásmód elvének alkalmazására. 

A pályázatok benyújtása 

A pályázatokat az érdekeltségi nyilatkozatokkal együtt elektronikus úton, az EFSA honlapján keresztül lehet 
benyújtani: http://www.efsa.europa.eu 

Az e-mailen beküldött pályázatok nem kerülnek elfogadásra. 

A kiválasztási eljárás elősegítése érdekében kérjük a pályázókat, hogy a jelentkezési lapot angolul töltsék ki. 

A kiválasztási eljárás végeredményéről a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívásra jelentkező 
valamennyi pályázó levélben kap értesítést. 

Az EFSA által a pályázóktól bekért személyes adatokat a személyes adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezelik ( 1 ). A 
pályázók által benyújtott személyes adatokat abból a célból dolgozzák fel, hogy a későbbiekben azok 
felhasználhatóak legyenek az EFSA esetleges előkiválasztási és kiválasztási eljárásai során. 

A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázatokat legkésőbb 2010. szeptember 15-én éjfélig (helyi idő szerint, azaz GMT + 1 óra) kell 
benyújtani. Az ajánlott levélben benyújtott szándéknyilatkozatok esetében a benyújtás időpontját a postai 
bélyegző dátuma bizonyítja.
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( 1 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a beérkezett nagyszámú pályázat következtében a pályázatok benyúj
tási határidejét követően a nagy mennyiségű adat feldolgozása során problémák léphetnek fel a rendszerben. 
Ezért javasoljuk a jelentkezőknek, hogy pályázatukat jóval a benyújtási határidőt megelőzően küldjék be. 

Megjegyzés: 

Amennyiben e közlemény angol nyelvű változata és bármely más nyelvi változata között eltérés vagy ellentmondás 
mutatkozik, az angol nyelvű változat érvényes.
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