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KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport 
felállításáról szóló 2009/986/EU bizottsági határozattal kapcsolatos pályázati felhívás 

(2010/C 296/13) 

1. Előzmények 

A Bizottság a 2009/986/EU bizottsági határozattal ( 1 ) létrehozta az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos 
technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoportot (a továbbiakban: a csoport). 

A csoport feladata az, hogy segítse a Bizottságot: 

a) szakértői tanács nyújtásával a 13/2009/EK tanácsi rendelettel ( 2 ) módosított 1234/2007/EK rendelet ( 3 ) 
által létrehozott iskolagyümölcs-program végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével kapcso
latban; 

b) az 1234/2007/EK rendelet 184. cikkének (5) bekezdésében említett jelentés elkészítésében. 

A Bizottság az iskolagyümölcs-program alkalmazásával összefüggő bármilyen kérdésben konzultálhat a 
csoporttal. 

A Bizottság ezért pályázati felhívást tesz közzé a csoport tagjainak kinevezése és ezzel összefüggésben a 
tartaléklista megállapítása céljából. 

2. A csoport jellemzői 

2.1. Összetétel 

A csoportnak az iskolagyümölcs-program végrehajtásában, nyomon követésében és értékelésében jártas 
kutatókból és egyéb szakértőkből kell állnia, és feladata, hogy független, magas színvonalú és átlátható 
szakértői tanácsokkal lássa el a Bizottságot. 

A csoport 10 tagból áll, és őket a Bizottság nevezi ki olyan szakértők közül, akik a táplálkozás, a járványtan, 
a közegészségügy és az egészségvédelem, valamint az iskolagyümölcs-program végrehajtása, nyomon köve
tése és értékelése terén szakértelemmel és megfelelő háttérrel rendelkeznek, pályázatot nyújtottak be, és 
akiket ennek megfelelően kiválasztottak. 

A szakértői csoport összetételének kiegyensúlyozott módon tükröznie kell az EU földrajzi összetételét. 

A Bizottság összeállít továbbá egy olyan tartaléklistát, amelyen olyan jelöltek szerepelnek, akiket nem tudtak 
állandó taggá kinevezni, azonban a kiválasztási eljárás során megállapítást nyert, hogy alkalmasak a 
csoportban való közreműködésre. A tartaléklistán legfeljebb 30 szakértő szerepelhet.
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Amennyiben a csoport valamely tagjának helyére új tagot kell kinevezni, a tartaléklistán szereplő személyek 
közül lehet választani. 

2.2. A kinevezés időtartama 

A csoport tagjait hároméves, meghosszabbítható időtartamra nevezik ki, és megbízatásuk legfeljebb három 
egymást követő időtartamra szólhat. A tagok a 2009/986/EU határozat 4. cikke (6) bekezdésének megfe
lelően történő helyettesítésükig vagy hivatali idejük végéig maradnak hivatalban. 

A csoport és a tartaléklista összetétele pályázati felhívás közzétételének keretében háromévente felülvizs
gálható. 

2.3. Függetlenség és bizalmas kezelés 

A csoport tagjait személyükben nevezik ki, és a Bizottságnak külső befolyástól függetlenül adnak tanácsot. 

A tagok minden évben írásbeli nyilatkozatot tesznek, amelyben kötelezik magukat arra, hogy a közérdek 
szolgálatában járnak el, illetve írásban nyilatkoznak arról is, hogy mentesek mindenfajta olyan érdektől, 
amely függetlenségüket befolyásolná. A tagok továbbá az ülések során bejelentik, ha bármely olyan érdek áll 
fenn, amely a napirendi pontokkal összefüggésben veszélyeztetheti függetlenségüket. 

A csoport tagjai a 2009/986/EU határozat 5. cikkének (3) bekezdésében megállapított titoktartási kötelezett
séget is tiszteletben tartják. 

2.4. Átláthatóság 

A csoport személyükben kinevezett tagjainak és a tartaléklistán szereplő személyeknek a nevét közzéteszik a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság weboldalán és a szakértői csoportok jegyzékében. 

A tagok nevének összegyűjtése, kezelése és nyilvánosságra hozatala a személyes adatok közösségi intézmé
nyek 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 ( 1 ) 
megfelelően történik. 

2.5. Az üléseken való részvétel 

A pályázóknak vállalniuk kell az üléseken való rendszeres részvételt, a csoporton belül zajló viták során az 
aktív hozzászólást, a dokumentumok tanulmányozását, továbbá ad hoc alapon az elnöki, alelnöki és/vagy 
előadói teendők ellátását. 

A csoport rendszerint a Bizottság és szolgálatainak valamelyik székhelyén ülésezik a Bizottság által meghatá
rozott módon és időbeosztás szerint. 

A csoport tevékenységeinek keretében a tagok és szakértők utazási, illetve adott esetben ellátási költségeit a 
Bizottság a külső szakértők költségtérítéséről szóló alkalmazandó szabályainak megfelelően megtéríti. 

A 2009/986/EU határozat értelmében teljesített szolgáltatásokért nem jár anyagi juttatás. 

Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat a Bizottság felelős szolgálatai által elkülönített éves költségvetés erejéig 
térítik meg. 

A munkadokumentumok többsége angol nyelven készül, és a megbeszélések általában angolul zajlanak, de 
lehetőség nyílik a tolmácsolásra is az EU számos hivatalos nyelvén. 

A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a megbeszélések általában előkészítő munkát igényelnek. 

3. Jelentkezési eljárás 

Az érdeklődő pályázóknak az Európai Bizottsághoz kell benyújtaniuk a pályázatukat. 

A pályázat kizárólag akkor fogadható el, ha tartalmazza a következő dokumentumokat, amelyeket legké
sőbb az ezen pályázati felhívás 7. fejezetében említett határidőig beküldenek: 

1. kísérőlevél (lásd az 1. mellékletet), amelyben a pályázó különösen pályázata benyújtásának indokait 
ismerteti; 

2. kiválasztási űrlap (lásd a 2. mellékletet), amelyben a pályázó a pályázati felhívásban szereplő kritériumok 
alapján ismerteti szakmai tapasztalatát és szakértelmét; 

3. önértékelési űrlap (lásd a 3. mellékletet);
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4. adatvédelmi nyilatkozatok: a szakértői csoportok jegyzékére, a pályázati felhívásra, a csoport tevékeny
ségeire és az ülések megszervezésére vonatkozóan (lásd a 4. melléklet a) és b) pontját); 

5. kötelezettségvállalási nyilatkozat (lásd az 5. mellékletet); 

6. érdekeltségi és magatartási nyilatkozat (lásd a 6. mellékletet); 

7. titoktartási nyilatkozat (lásd a 7. mellékletet); 

8. három oldalnál nem hosszabb önéletrajz a Bizottság három munkanyelvének egyikén (angol, francia, 
német), amelyben a pályázók mindenre kiterjedően ismertetik szakmai tapasztalatukat és szakértelmüket. 
Az önéletrajzban az e pályázati felhívás 4. fejezete (A követelmények) A. szakasza (Alkalmassági krité
riumok) 1., 2., és 3. pontjában említett információkat is fel kell tüntetni, ideértve különösen az egyetemi 
végzettséget, a megszerzett szakmai tapasztalat időtartamát (években megadva) és az állampolgárságot, 
az alábbiak szerint. Az önéletrajzokat európai formátumban kell benyújtani (lásd a 8. mellékletet): 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

9. összefoglaló lista a pályázathoz (lásd a 9. mellékletet). 

A fentiekben felsorolt dokumentumokat megfelelően és olvashatóan kell kitölteni, aláírni és folytonos 
számozással ellátni. Az európai iskolagyümölcs-program weboldalán is megtekinthetők majd. http://ec. 
europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm PDF és Word formátumban is letöltés, kitöltés és 
aláírás céljából. 

A fentiekben felsorolt dokumentumok mindegyikét a kiválasztási eljárás során használják fel. 

A pályázatokat az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani, egyértelműen feltüntetve a 
pályázó állampolgárságát és csatolva a fent felsorolt szükséges dokumentumokat. 

Az értékelési eljárás megkönnyítése érdekében azonban javasoljuk a pályázat angol nyelven történő elké
szítését. Másik nyelv használata esetén javasoljuk, hogy mellékelje önéletrajzának angol nyelvű összefogla
lását. 

Az eljárás későbbi szakaszában sor kerülhet az igazoló dokumentumok (pl. publikációk) bekérésére. 

4. A követelmények 

KÉPESÍTÉS ÉS TAPASZTALAT 

A. A támogathatóság kritériumai 

1. Egyetemi szintű végzettség, amely legalább három (3) éves, oklevéllel igazolt tanulmányi ciklus elvégzé
sének felel meg, legalább egy, az alábbi a)–j) kategóriákon belül felsorolt területen: 

a) az emberi táplálkozás/közegészségügyi táplálkozás; 

b) járványtan, különösen a táplálkozás; 

c) nagyszabású programok vagy intézkedések; 

d) egészségnevelés és egészségvédelem; 

e) A program/szakpolitika vizsgálata és értékelése; 

f) élelmiszerpolitika; 

g) közegészségügy vagy egészségpolitika, különösen az egészséghatás-értékelés/-modellezés; 

h) fogyasztói kutatás/piackutatás; 

i) viselkedéstudományok, azaz pszichológia; 

j) társadalomtudományok, azaz antropológia. 

2. A pályázat benyújtásának napján a fenti 1. pontban említett oklevél megszerzését követően összesen 
legalább öt (5) évnyi, technikai és/vagy tudományos területen szerzett szakmai tapasztalat e fejezet A. 
szakasza (Alkalmassági kritériumok) 1. pontjának a)–j) alpontjában említett egy – vagy lehetőleg több – 
kategórián belül. 

3. A pályázónak – e pályázati felhívás időpontjában – az EU valamely tagállama állampolgárának kell 
lennie.
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4. A pályázóknak részletesen, pontosan és mindenre kiterjedően ki kell tölteniük a pályázati felhíváshoz 
tartozó Érdekeltségi és magatartási nyilatkozatot. 

5. A pályázóknak a 3. fejezet (Kérelmezési eljárás) 1–9. pontjában említett valamennyi dokumentumot be 
kell nyújtaniuk. 

B. Kiválasztási szempontok 

A Bizottság a következő szempontokat veszi figyelembe a jelentkezések értékelésekor: 

— igazolt technikai és/vagy tudományos kiválóság és az iskolagyümölcs-program végrehajtásának, nyomon 
követésének és értékelésének területén az e fejezet A. szakasza (Alkalmassági kritériumok) 1. pontjának 
a)–j) alpontjában felsorolt egy – vagy lehetőleg több – kategóriában megszerzett tapasztalat, 

— a gyümölcs- és zöldségfélék területén nemzeti és/vagy nemzetközi szinten jogszabályokkal, szakpolitikai 
döntéshozatallal és szabványokkal kapcsolatosan szerzett tapasztalat, 

— igazolt technikai és/vagy tudományos kiválóság az e fejezet A. szakasza (Alkalmassági kritériumok) 1. 
pontjának a)–j) alpontjában említett egy – vagy lehetőleg több – kategóriában, 

— különböző földrajzi régiókban és különböző helyszíneken történő munkavégzés terén szerzett, széles 
körű tapasztalat, 

— nagyszabású programok vagy intézkedések – lehetőleg a táplálkozás, a járványtan és iskolákat érintő 
programok – terén történő munkavégzés során szerzett tapasztalat, 

— a pályázó – lehetőleg a táplálkozás, a járványtan, a közegészségügy és az egészségvédelem, a viselkedés- 
vagy társadalomtudományok területén – képes komplex információk és akták elemzésére, továbbá 
technikai/tudományos jelentések tervezeteinek elkészítésére, 

— technikai/tudományos tevékenységek és publikációk szakmai felülvizsgálatával kapcsolatosan – lehetőleg 
a táplálkozás, a járványtan a közegészségügy és az egészségvédelem, a viselkedés- vagy társadalomtu
dományok területén – szerzett tapasztalat, 

— multidiszciplináris, lehetőleg nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat, illetve nyelvismeret, 

— szervezési/vezetési készségek, különösen munkacsoportokban való részvétel, illetve azok elnöki és szer
vezési feladatainak ellátása terén és/vagy technikai/tudományos kérdések terén szerzett projektvezetési 
tapasztalat, 

— az angol nyelv megfelelő szintű ismerete. 

A pályázónak ismernie kell az elektronikus eszközök alkalmazását a dokumentumok kezelése és megosztása 
érdekében. 

5. Kiválasztási eljárás 

A kiválasztási eljárás négy szakaszból áll: 

1. az elfogadhatósági és alkalmassági kritériumok ellenőrzése; 

2. a pályázatok értékelése a kiválasztási szempontok alapján; 

3. a legalkalmasabbnak ítélt pályázók listájának elkészítése; 

4. a csoport tagjainak kinevezése és a tartaléklista megállapítása. 

A kiválasztási bizottság tagjai a pályázati felhívással érintett tevékenységekkel összefüggésben egyes ágazatok 
szakpolitikai és jogalkotási kérdéseiért felelős bizottsági szolgálatok képviselői. Az Oktatásügyi és Kulturális 
Főigazgatóság (DG EAC), az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság (DG SANCO), a Kutatási Főigazga
tóság (DG RTD), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) két képviselőjét 
nevezik ki illetékes főigazgatóik a kiválasztási bizottság tagjának. A titkári feladatok ellátásában a DG AGRI 
nyújt segítséget. 

Az elfogadhatósági és alkalmassági kritériumok ellenőrzését követően minden pályázat egyéni elbírálását a 
kiválasztási bizottság legalább két tagja végzi a kiválasztási szempontok alapján. 

A kiválasztási bizottság összeállítja a legalkalmasabb pályázók listáját, akik eleget tesznek a csoportban való 
tagság és a tartaléklistán való szerepeltetés szempontjainak.
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A kiválasztási folyamat során a Bizottság figyelembe veszi az alábbiakat is: 

— a szakértői csoporton belül egyensúly szükségessége a pályázók reprezentativitása, neme és földrajzi 
eredete szempontjából ( 1 ), 

— a pályázó tapasztalata és műszaki/tudományos háttere, 

— a pályázó függetlensége (esetleges összeférhetetlenség), 

— a csoport tagjai együtt fedjék le a szakterületek lehető legszélesebb skáláját. 

Összességében a csoport és az adott tartaléklista e pályázati felhívás 4. fejezete A. szakaszának (Alkalmassági 
kritériumok) 1. pontjában említett a)–j) alpontok kategóriáit fogja tükrözni. E tíz kategória mindegyikére 
legfeljebb négy pályázó kerül kiválasztásra. 

6. A tagok kinevezése 

A Bizottság a csoportban való részvételüket vagy a tartaléklistán való szerepeltetésüket is visszaigazoló 
pályázóknak a kiválasztási eljárás során létrehozott listájáról kinevezi a csoport tagjait, és megállapítja a 
tartaléklistát. 

7. A pályázatok benyújtása és a benyújtási határidő 

A pályázatokat legkésőbb 2010. november 29-én, hétfőn 17.00 óráig (brüsszeli helyi idő szerint) ajánlott 
levélben (a dátumot a postai bélyegző igazolja) kell benyújtani az alábbi címre: European Commission, 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Unit C.2. — Olive oil, Horticultural product, 
Rue de la Loi 130, 7/23, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. 

A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a fenti dátumot követően beérkező pályázatokat figyelmen kívül 
hagyja. 

Az e-mailben küldött vagy kézzel írt pályázatok nem fogadhatók el. 

A borítékon fel kell tüntetni: 

Expert group for technical advice on the School Fruit Scheme — call for applications (Az isko
lagyümölcs-programmal kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport – pályázati 
felhívás) 

A Bizottság értesíti az e pályázati felhívásra jelentkező valamennyi pályázót a kiválasztási folyamat ered
ményéről. 

További információt kérjen az erre a célra létrehozott elektronikus postaládán keresztül: 

agri-hort-schoolfruit@ec.europa.eu 

Megjegyzés: Ha bármiféle következetlenség vagy eltérés mutatkozik e felhívás angol és bármely más nyelvű 
változata között, az angol nyelvű változat az irányadó.
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