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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти на Европейския 
орган за безопасност на храните (Парма, Италия)

(2016/C 176/06)

„Експертна група по хранителните добавки и източниците на питателни елементи, добавени към храните“ 
(ANS)

и
„Експертна група по материалите, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства 

за обработка“ (CEF)
Спр. номер: EFSA/E/2016/001

Тази покана е адресирана към учените, които проявяват желание за членство в научната Експертна група по хранителните 
добавки и източниците на питателни елементи, добавени към храните (ANS) или научната Експертна група по материа
лите, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (CEF) на Европейския орган 
за безопасност на храните (ЕОБХ).

Сегашните членове на научните експертни групи ANS и CEF са с тригодишен мандат, който ще изтече на 30 юни 2017 г. 
Учените, които кандидатстват успешно по настоящата покана, ще бъдат назначени за членове на горепосочените експер
тни групи за срок от три години, който започва да тече на 1 юли 2017 г.

Моля, имайте предвид, че поради възможни предстоящи законодателни промени мандатът на обновените експертни 
групи ANS и CEF, започващ на 1 юли 2017 г., може да изтече на 30 юни 2018 г.

Европейски орган за безопасност на храните

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е неразделна част от системата на ЕС за безопасност на храните. 
Мисията на органа е да допринася за безопасността на храната и хранителната верига в ЕС и за високо ниво на защитата 
на човешкия живот и здраве, главно чрез:

— предоставяне на управляващите риска лица в ЕС на независими, актуални и целенасочени научни консултации по 
въпроси, свързани с храните, безопасността на храните, здравето и благосъстоянието на животните, здравето на расте
нията, храненето, както и по екологични проблеми, имащи отношение към горепосочените;

— представяне на резултатите и на информацията, на която те се базират, пред обществото;

— сътрудничество с държавите членки, институционални партньори и други заинтересовани страни/лица в ЕС за популя
ризиране на съгласувани консултации и повишаване на доверието в европейската система за безопасност на храните;

— Предоставяне на еднородни методологии и събиране и анализ на данни, позволяващи идентифициране, охарактеризи
ране и наблюдение на възникващите рискове с пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните 
и фуражите.

ЕОБХ събира заедно най-добрите експерти в Европа по оценка на риска в областта на безопасността на храните и фура
жите, здравето и благосъстоянието на животните, здравето на растенията и околната среда, които действат като незави
сими специалисти и работят за една автономна самоуправляваща се организация с цел да предоставят на европейските 
институции и държавите членки научни консултации с най-висок стандарт.
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Основните приоритети на ЕОБХ за следващите години са:

— създаване на приоритети в ангажираността на обществото и заинтересованите страни при процеса на научни оценки;

— разширяване на базата от полезни данни и оптимизиране на достъпа до тях;

— изграждане на капацитет за научни оценки и общност, притежаваща познания, в ЕС;

— подготовка за бъдещите предизвикателства при оценката на риска;

— създаване на среда и култура, които отразяват ценностите на ЕОБХ: върхови научни постижения, независимост, отво
реност, иновации и сътрудничество (1).

Намерете повече информация за ЕОБХ, посетете ни на http://www.efsa.europa.eu/

Ролята на научните експертни групи и научния комитет на ЕОБХ

Научните експертни групи и научния комитет отговарят за предоставянето на научните становища на органа и на други 
консултации, както е подходящо, всеки в собствената си сфера на компетентност, както е посочено в регламента за създа
ване на ЕОБХ 178/2002 (2). Те изработват научни становища и дават консултации на мениджърите на риска. Това спо
мага за създаване на здрава основа за формулиране на европейските политики и законодателство и по този начин подпо
мага мениджърите на риска при вземане на решения.

Научните експертни групи са съставени обикновено от двадесет и един (21) независими научни експерти. Научният коми
тет е съставен от председателите на научните експертни групи и шест (6) други научни експерти.

Като общо правило, членовете на научните експертни групи и на Научния комитет се назначават за срок от три години, 
който може да се подновява два пъти.

Като взе предвид факта, че мандатът на експертите, кандидатстващи по настоящата покана за участие, вероятно ще изтече 
на 30 юни 2018 г., Управителният съвет на ЕОБХ реши (3) по изключение да направи дерогация от разпоредбата (4), 
която не позволява на кандидатите да работят през четвърти последователен мандат в същата научна експертна група. 
Тази дерогация е приложима само за настоящата покана за участие. Следователно членовете на експертните групи, които 
вече имат три последователни мандата в научните експертни групи ANS или CEF, могат да кандидатстват отново за член
ство в същата научна експертна група.

От членовете се очаква да посещават и вземат активно участие в заседанията на научните експертни групи, на които се 
приемат становища, мнения или ръководни документи.

Тези научни становища, мнения и ръководни документи се публикуват в ЕОБХ Journal (Вестник на ЕОБХ) – месечно 
издание, индексирано в библиографските бази с данни (напр. CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI 
Web of Knowledge), имащи отношение към работата на ЕОБХ.

Експертна група по хранителните добавки и източниците на питателни елементи, добавени към храните (ANS)

Експертната група ANS предоставя научно обосновани консултации за мениджъри на риска относно веществата, съзна
телно добавяни към или естествено присъстващи в храните. Експертната група ANS се занимава с въпроси, свързани 
с безопасността при използването на:

— добавки в храните;

— източници на питателни елементи (например източници на витамини и минерали);

— други вещества, съзнателно добавяни към храните (например растителни и билкови екстракти), с изключение на аро
мати и ензими.

(1) Стратегия 2020 на ЕОБХ Надеждна наука за безопасни храни: (http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/strategy2020)
(2) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи 

и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне 
на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(3) Решението на Управителния съвет на ЕОБХ за дерогация по изключение от горепосочените правила беше взето на 16 март 2016 г. Това 
решение на Управителния съвет е записано в протоколите на 68-ото заседание: (http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160316a).

(4) Член 1,  параграфи 3 и 4 от решението на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните относно създаването 
и работата на научния комитет, научните експертни групи и техните работни групи.
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По-голямата част от работата на експертната група се извършва и ще продължи да се извършва през следващите години 
в контекста на програмата за повторна оценка на добавките в храните за вещества, които са разрешени за употреба преди 
2009 г. За тази цел ЕОБХ е събрал и продължава да събира научни данни чрез публична покана за данни и търсене 
в литературни източници. По-конкретно се очаква експертната група да се съсредоточи върху добавки в храните, които не 
са оцветители и подсладители (напр. консерванти и емулгатори, стабилизатори и желиращи агенти). Освен това експерт
ната група ще оценява новите заявления за издаване на разрешителни (т.е. нови добавки в храните и източници на пита
телни елементи) или промени в съществуващите разрешителни (напр. удължаване на употребата на такива вещества). Тези 
процедури за оценка се базират на заявления, подадени от страна на промишлеността в Европейската комисия в сферата 
на храните и източниците на питателни елементи. Експертната група може също така да разработва научни ръководства 
за изясняване на подхода при оценката и за подпомагане на предприятията при подготовката на нови заявления.

Допълнителна информация може да бъде намерена в раздела за ANS на уеб сайта на ЕОБХ: http://www.efsa.europa.eu/en/
panels/ans.htm

Във връзка с това настоящата покана е специално насочена към учени, които имат експертен опит в оценката на риска от 
химични вещества и в оценката на безопасността на добавките към храните, източниците на питателни вещества или на 
веществата с растителен произход в храните.

По-специално, експертната група има нужда от експертен опит в следните направления:

— токсикология в следните области: субхронична и хронична токсичност, генотоксичност, канцерогенност, токсичност 
за развиващия се организъм и репродуктивна токсичност, алергизиращо действие и имунотоксичност;

— изследване за токсичност при експериментални животни и алтернативни изследвания за токсичност (напр. ин витро 
изпитвания);

— токсикокинетика и метаболизъм, значителна абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция (ADME) на 
веществата;

— химия (органична, неорганична, аналитична и синтетична химия), по-специално за химична идентификация и специ
фикация на химични вещества;

— оценка на експозицията и проучвания на потреблението;

— технология на храните (производствени процеси и употреба на хранителни добавки);

— хранене (на хората, вкл. на децата);

— епидемиология.

Експертна група по материалите, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за 
обработка (CEF)

Експертната група CEF предоставя научно обосновани консултации за мениджъри на риска относно веществата, съзна
телно добавяни към храните (аромати и ензими) и материали, които влизат в контакт с храни. Експертната група CEF се 
занимава с въпроси, свързани с безопасността при използването на:

— материали, които влизат в контакт с храни (вещества, използвани за производството на опаковки за храни, активно 
и интелигентно опаковане и други материали, които влизат в контакт с храни), и процеси за рециклиране на пласт
маси, предназначени за контакт с храни);

— хранителни ензими;

— ароматни вещества;

— процеси и спомагателни средства за обработка.

Експертната група извършва процедури за оценка след подадени заявления от страна на промишлеността до Европейската 
комисия или държавите членки в областта на материалите, които влизат в контакт с храни (както и при процеси на 
рециклиране), аромати, процеси спомагателни средства за обработка.

Очаква се значително натоварване в работата в областта на хранителните ензими. През следващите години една от основ
ните задачи ще бъде оценката на хранителните ензими, включително и тези от генетично модифицирани микроорга
низми, с цел да се създаде списък на ЕС. Експертната група CEF е получила общо 300 заявления за оценка на безопас
ността. Очаква се също така да продължи работата по мономери и добавки, които да се използват в пластмасовите мате
риали, които влизат в контакт с храни и по оценката на новите ароматни вещества, които не са включени в регистъра на 
ЕС. Експертната група може също така да разработва научни ръководства за изясняване на подхода при оценката и за 
подпомагане на предприятията при подготовката на нови заявления
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Допълнителна информация може да бъде намерена в раздела за CEF на уеб сайта на ЕОБХ: http://www.efsa.europa.eu/en/
panels/cef.htm

Във връзка с това настоящата покана е специално насочена към учени, които имат експертен опит в оценката на риска от 
химични вещества, със специален акцент върху хранителните ензими, ароматните вещества, химическите вещества, използ
вани в производството на пластмасови материали или други материали за опаковане на храни.

По-специално, експертната група има нужда от експертен опит в следните направления:

— токсикология в следните области: субхронична и хронична токсичност, генотоксичност, канцерогенност, токсичност 
за развиващия се организъм и репродуктивна токсичност, алергизиращо действие и имунотоксичност;

— изследване за токсичност при експериментални животни и алтернативни изследвания за токсичност (напр. ин витро 
изпитвания);

— токсикокинетика и метаболизъм, значителна абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция (ADME) на 
веществата;

— химия (органична, аналитична и синтетична химия), по-специално за химична идентификация и спецификация на 
химични вещества и за изследване за миграция на материали, които влизат в контакт с храни;

— оценка на експозицията и проучвания на потреблението;

— технология на храните (производствени процеси и употреба на спомагателни средства за обработка);

— микробиология на храните, включително ензимни биотехнологии, използващи генетично модифицирани микроорга
низми, и оценка на ефективността на химикалите, използвани при обеззаразяване на кланични трупове;

— оценка на риска за околната среда от химикали (напр. използваните при обеззаразяване на кланични трупове);

— епидемиология.

Роля на членовете на научните експертни групи на ЕОБХ

Членовете на научните експертни групи са учени – специалисти в обхвата на съответната научна експертна група, избрани 
и назначени в лично качество, в съответствие с регламента за създаване на ЕОБХ и правилата на ЕОБХ.

От членовете на научните експертни групи ще се изисква да изпълняват следните задачи:

— да вземат активно участие в подготовката, обсъждането и приемането на научни становища, мнения и ръководни 
документи на научната експертна група и в дейностите на съответните работни групи;

— да вземат активно участие в научните консултации по въпроси в обхвата на научната експертна група;

— да предоставят консултации по провеждането и организирането на научните дейности на научната експертна група.

Членовете на научните експертни групи могат да бъдат избрани за председател, заместник председатели или докладчици 
на научните експертни групи и на техните работни групи.

За повече информация относно създаването и работата на научните експертни групи и на техните работни групи, моля, 
направете справка в „Решение на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните относно създава
нето и работата на научния комитет, научните експертни групи и техните работни групи“.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/paneloperation.pdf

Общи условия

От членовете на научните експертни групи ще се изисква да посещават двудневните или тридневни заседания, провеж
дани обикновено в Парма, Италия. Тези заседания ще се провеждат около шест пъти годишно.

Освен това се очаква членовете на научните експертни групи да вземат участие и в някои работни групи, създадени от 
научните експертни групи.
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Посещаването на заседанията на научните експертни групи или на работните групи изисква подготвителна работа, вклю
чително предварително четене и подготовка на проектодокументи. Езикът, на който се водят заседанията и се изготвят 
повечето документи, е английски.

За да се допълни опита на членовете, ще им бъдат предложени различни модули за обучение, както и последващи инст
рукции с информация, относно методологиите на ЕОБХ за оценка на риска и ръководни документи. Настоятелно препо
ръчваме на членовете да посещават тези сесии.

Като част от ангажимента на ЕОБХ за отвореност и прозрачност, някои пленарни заседяния на научните експертни групи 
може да са открити за наблюдатели.

От кандидатите се изисква да изразят ангажимент, че ако бъдат избрани, ще участват активно в дейностите на научните 
експертни групи.

В съответствие със своите финансови правила ЕОБХ ще поеме пътните разходи, дневната издръжка и разходите за наста
няване на членовете. Ще им бъде изплащано и специално възнаграждение за всеки пълен ден, в който са участвали 
в заседание (1).

Процедура за подбор

От кандидатите се изисква да посочат във формуляра на заявлението за коя научна експертна група кандидатстват, коя 
отговаря най-добре на сферата, в която имат експертен опит.

Кандидатите могат да посочат и двете научни експертни групи (по реда на предпочитанията си), ако сферата, в която имат 
експертен опит, покрива обхвата и на двете научни експертни групи.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към крайния срок за подаване на заявленията:

А. Критерии за допустимост

Всяко заявление ще бъде проверявано по следните изисквания за допустимост:

— гражданство в една от държавите — членки на Европейския съюз (ЕС) или от страните от Европейската асоциация за 
свободна търговия (ЕАСТ) или от страните кандидатки за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети 
държави, но техните кандидатури за членство в научните експертни групи ще бъдат разглеждани само ако сред граж
даните на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки няма специалист с необходимото равнище на експер
тни знания;

— oтлично владеене на английски език (2);

— aнгажимент за посещаване на заседанията и за активно участие в работата на научните експертни групи и на техните 
работни групи;

— oбразователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне четири (4) години, 
удостоверена с диплома, в една от следните области: селско стопанство, биохимия, биоинформатика, биология, био
метрия, биотехнологии, химия, хранителна експозиция, екология, епидемиология, наука за храните, технология на 
храните, генетика, здраве и безопасност на храните, медицина, науки за живота, математика, микробиология, молеку
лярна биология, естествени науки, хранене, фармация, обществено здраве, статистика токсикология, ветеринарна меди
цина или сходни области (3);

— най-малко десет (10) години професионален опит, свързан с обхвата на експертната група/и, придобит след получа
ване на изискваната диплома.

Б. Критерии за подбор

Заявленията, които отговарят на изискванията за допустимост ще бъдат подложени на сравнителна оценка, извършвана от 
ЕОБХ на базата на посочените по-долу критерии за подбор.

Настоятелно препоръчваме на кандидатите да попълнят необходимата информация и доказателства във всички раздели на 
формуляра на заявлението, тъй като това ще създаде базата за тяхната оценка.

Оценката на заявленията, счетени за допустими, ще бъде извършена чрез присъждане на точки в диапазона от нула (0) до 
пет (5) за всеки от на посочените по-долу критерии за подбор. За да се отрази относителната важност на различните 
критерии за подбор, ще бъде използва тегловен коефициент. На всяко заявление ще бъдат присъдени точки между нула 
(0) и сто (100).

(1) За повече информация направете справка в: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Experts_compensation_guide.pdf
(2) „Отлично владеене“ трябва да се разбира като съответстващо на ниво B2 или по-високо (т.e. нива C1 и C2), както е посочено в справоч

ния документ на Съвета на Европа за Европейското езиково портфолио („Обща европейска референтна рамка за езиците: учене, препода
ване, оценяване“). За повече информация, моля, направете справка в: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf.

(3) Ще се приемат само документи за квалификация, издадени от органи на държавите — членки на Европейския съюз, документи за ква
лификация, признати като еквивалентни от съответните органи на държавите — членки на Европейския съюз. В случаите, когато дип
ломите са получени от държава,  която не е  членка на ЕС,  ЕОБХ може да поиска от кандидата да предостави съответен документ за 
съпоставимост, издаден от признат орган.
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Всяко заявление, което е допустимо, ще бъде проверявано по следните критерии за подбор:

— опит в изготвяне на научно обоснована оценка на риска и/или в предоставяне на научно обосновани консултации 
в области, свързани с безопасността на храните, в областите на компетентност и експертен опит на научните експер
тни групи (тегловен коефициент: 6, максимален брой точки 30 от общо 100);

— доказани научни постижения в една или няколко области, свързани с обхвата на предпочитаната научна експертна 
група/групи (тегловен коефициент: 5, максимален брой точки 25 от общо 100);

— опит в партньорска оценка на научен труд и публикации в областите, свързани с компетентността на предпочитаната 
научна експертна група/групи (тегловен коефициент: 3, максимален брой точки 15 от общо 100);

— опит в анализирането на сложна информация и досиета, често обхващащи широк кръг от научни дисциплини 
и източници, както и за изготвяне на научни проектостановища и доклади (тегловен коефициент: 2, максимален брой 
точки 10 от общо 100);

— опит в управлението на проекти, свързани с научни въпроси (тегловен коефициент: 2, максимален брой точки 10 от 
общо 100);

— комуникационни умения на основата на преподавателски опит, публични презентации, активно участие в срещи (тег
ловен коефициент: 2, максимален брой точки 10 от общо 100).

Ще продължи обсъждането на кандидатурите за членство на тези кандидати, чиито заявления получат резултат над пра
говата стойност от 66 точки (от 100).

ЕОБХ си запазва правото да се консултира с трети страни относно професионалния опит на кандидатите в контекста на 
техните кандидатури.

За повече информация относно избора на членовете на научните експертни групи, моля направете справка в „Решение на 
изпълнителния директор относно подбора на членове на Научния комитет, научните експертни групи и външни екс
перти, които да подпомагат научната работа на ЕОБХ“.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/expertselection.pdf

В. Декларация за интереси

Всички кандидати, отговарящи на критериите за допустимост, които са получили резултат над праговата стойност, ще 
бъдат помолени да подадат попълнена годишна декларация за интереси, която ще бъде проверена от ЕОБХ в съответствие 
с „Политика на Европейския орган за безопасност на храните относно независимостта и процесите на вземане на реше
ния в областта на науките“ и с правилата относно декларациите на интереси (1), които са в сила в момента на провер
ката. Степента на всеки потенциален конфликт на интереси ще бъде взета предвид при вземане на решение относно по-
нататъшното обсъждане на съответната кандидатура за членство.

Моля, имайте предвид, че неподаването на попълнена годишна декларация за интереси ще доведе до отхвърляне на кан
дидата и обработката на заявлението му няма да продължи. Кандидатите може да бъдат потърсени за допълнителни пояс
нения по техните годишни декларации за интереси.

Списък с резерви и назначаване

Кандидатите, които отговарят на изискванията за членство (т.е. кандидатите, отговарящи на критериите за допустимост, 
които са получили резултат над праговата стойност и са представили годишна декларация за интереси отговаряща на 
политиката и правилата за независимост на ЕОБХ), могат да бъдат назначени за членове на научните експертни групи 
ANS или CEF на базата на решение на Управителния съвет на ЕОБХ след предложение от Изпълнителния директор на на 
ЕОБХ. При предложението на ЕОБХ за назначаване ще бъдат взети предвид, фактори като експертния опит, необходим за 
съответната научна експертна група, посочен в настоящата покана за изразяване на интерес към членство — това се 
отнася по-конкретно за специфичния научен експертен и общ опит на кандидата, както и за цялостната съвкупност от 
компетенции, с които разполага научната експертна група, за да покрива прогнозните си потребности — а също и за 
осигуряване на баланс по отношение на националностите и пола.

ЕОБХ си запазва правото преди назначаването да провери кандидатурите за членство по отношение на документите 
и сертификатите, за да потвърди точността и допустимостта на кандидатурите.

(1) За  повече  информация  вижте  уеб  сайта  на  ЕОБХ  на  адрес  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/
independencepolicy.pdf и http://www.efsa.europa.eu/en/howwework/doi
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Кандидатите, които отговарят на изискванията за членство, но не бъдат избрани за участие в научна експертна група, ще 
бъдат включени в списъка с резерви. Учените трябва да имат предвид, че включването в списъка с резерви не гарантира 
назначение като член на научна експертна група.

Учените, поставени в списъка с резерви, създаден като резултат от тази покана, могат да бъдат назначени с предварител
ното им съгласие в научна група и/или в Научния комитет, дори ако не са кандидатствали конкретно за членство в тях.

Независимост и декларации за ангажираност и интереси

Членовете на научните експертни групи се назначават в лично качество. От кандидатите се изисква да включат деклара
ция, че ще действат независимо от всякакво външно въздействие, както и декларация за интереси, които може да бъдат 
възприети като влияещи на тяхната независимост (вижте раздела Декларация за интереси). Кандидатите носят отговорност 
за съдържанието на подадената декларация, която ЕОБХ ще оцени в съответствие с Решението на Изпълнителния дирек
тор относно декларациите за интереси (1), което изпълнява политиката на ЕОБХ относно независимостта и процесите на 
вземане на решения в областта на науките.

Вижте по-долу два примера за конфликти на интереси. Те в никакъв случай не са изчерпателни и са само представителни 
за посочените тук ситуации:

— Кандидати, които в момента на подаването на своята декларация за интереси работят за юридическо или физическо 
лице, извършващо някоя от дейностите, върху които научните резултати на ЕОБХ могат да окажат пряко или непряко 
влияние, като производството, обработката и дистрибуцията на храни, селско стопанство или животновъдство, нямат 
право на членство в научните експертни групи. Тук се включва и всяка форма на постоянно занятие или стопанска 
дейност, на непълен или на пълен работен ден, срещу или без заплащане, включително самонаемане (напр. консул
тантска дейност) в полза на горепосочените лица.

— Кандидати, които в момента на подаването на своята декларация за интереси участват в извършване на специални или 
отделни консултантски услуги, оказвани на органи като Европейската асоциация на производителите на продукти, 
оценявана от съответната експертна група, по отношение на диапазон от теми, който е толкова обширен, че тази 
дейност ще бъде постоянно в конфликт с точки от дневния ред на съответната научна експертна група, нямат право 
на членство в научните експертни групи.

Равни възможности

В своите процедури ЕОБХ полага големи усилия за прилагане на принципите на липсата на дискриминация.

Подаване на заявления

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 юни 2016 г. в полунощ (местно време, GMT +1).

Кандидатите трябва да подадат заявленията си онлайн на уеб сайта на ЕОБХ: http://www.efsa.europa.eu/.

Кандидатурите ще се считат за допустими само при подаване на правилно попълнен онлайн формуляр за кандидатстване 
преди изтичане на крайния срок. Не се приемат други форми на кандидатстване.

Любезно приканваме кандидатите да попълват своите формуляри на английски език с цел улесняване на процедурата за 
подбор.

Всички кандидати ще бъдат информирани по електронна поща относно резултата от процедурата за подбор.

Настоятелно препоръчваме на кандидатите да не изчакват последните няколко дни преди крайния срок, тъй като усиле
ният трафик в Интернет или проблеми с Интернет връзката могат да им попречат да подадат кандидатурата си навреме.

Личната информация, която ЕОБХ изисква от кандидатите, ще бъде обработена в съответствие с Регламент (EО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по 
отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива 
данни (2).

Целта на обработката на данни е осъществяване на управление на кандидатурите за членство в научните експертни групи 
на ЕОБХ.

Всички въпроси във връзка с тази покана трябва да бъдат изпращани на: call.experts@efsa.europa.eu.

(1) EFSA/LRA/DEC/02/2014 – Решение на Изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните относно деклараци
ите за интереси (http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/independencerules2014.pdf)

(2) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
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Кандидатите могат да подадат жалба срещу решение, влияещо върху тяхната правна ситуация, при условията, изложени 
в член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това трябва да се осъществи в рамките на два месеца 
след получаването или оповестяването на оспорваното решение. Жалбата трябва да бъде подадена срещу ЕОБХ пред 
Общия съд на Европейския съюз:

General Court of the European Union
Rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
LUXEMBOURG

Тел. +352 4303-1
Факс +352 4303-2100
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internet: www.curia.europa.eu

Като алтернатива кандидатите могат да подадат жалба за лошо администриране в институциите и органите на Европейс
кия съюз, на вниманието на европейския омбудсман. Освен останалите изисквания, жалбата трябва да бъде подадена 
в рамките на две години от датата, на която са станали известни фактите, на които се базира жалбата. Освен това жалбо
подавателите трябва да са се свързали с ЕОБХ относно жалбата си, преди да се свържат с европейския омбудсман.

Европейски омбудсман
1 Avenue du President Robert Schuman
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
FRANCE

Тел. +33 388172313
Факс +33 388179062
Internet: www.ombudsman.europa.eu

БЕЛЕЖКА

В случай на несъответствие или противоречие между версията на английски език и която и да е от версиите на други 
езици на тази публикация, приоритет ще има версията на английски език.
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