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Покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти и Научния комитет 
на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

(Парма, Италия)
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(2017/C 174/08)

Краен срок за изпращане на заявления за кандидатстване: 8 септември 2017 г. в полунощ (местно време, централноев
ропейско време).

— Опитен научен работник ли сте, който се стреми да внесе промени в живота на хората чрез върхови научни постижения?

— Искате ли да допринесете за защитата на общественото здраве в Европа, като работите съвместно с най-блестящите 
научни експерти в Европа за постигането на една обща цел?

— Искате ли да впрегнете страстта си към науката в работа за водещото място за научна оценка на риска в Европа?

Научните съвети на ЕОБХ помагат за защита на потребителите, животните и околната среда от рискове, свързани 
с храните. Нашата задача можем да изпълним само чрез сътрудничество, така че имаме нужда вие — най-добрите екс
перти в Европа — да работите съвместно с нас и да ни помогнете да защитим общественото здраве в Европа.

Настоящата покана е отправена към учени, които желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет (SC) на 
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или в някоя от групите от научни експерти на ЕОБХ по: Здраве на 
животните и хуманно отношение към тях (AHAW), Биологични опасности (BIOHAZ), Замърсители в хранителната верига 
(CONTAM), Добавки и продукти или вещества, които се използват в животинските фуражи (FEEDAP), Генетично модифи
цирани организми (GMO), Хранене, нови храни и алергени в храните (NDA), Защита на растенията (PLH), Продукти за 
растителна защита и остатъчните вещества от тях (PPR), Хранителни добавки и ароматизанти (FAF), Материали, които 
влизат в контакт с храни, ензими и спомагателни средства за обработка (CEP).

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е агенция на Европейския съюз и 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.

ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в областта на безопасността на храните и фура
жите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда, които действат като 
независими специалисти с цел да предоставят на институциите и държавите — членки на Европейския съюз, научни 
консултации от най-висок стандарт.

Ключовите приоритети на ЕОБХ, изложени в Стратегия 2020 на ЕОБХ, са, както следва:

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

— разширяване на базата от фактологични данни и максимално подобряване на достъпа до тях;

— изграждане на капацитет за научни оценки и общество на знанието в ЕС;

— подготовка за бъдещите предизвикателства за оценка на риска;

— създаване на среда и култура, отразяващи ценностите на ЕОБХ (сътрудничество, иновации, откритост, независимост 
и високи научни постижения).
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За да научите повече за ЕОБХ, посетете нашия уебсайт: http://www.efsa.europa.eu

ЕОБХ е със седалище в Парма. Вижте какво предлага Парма тук.

ВАШИЯТ ПРИНОС

Ролята на групите от научни експерти и Научния комитет на ЕОБХ

Групите от научни експерти и Научният 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 
създаване на ЕОБХ (Регламент (ЕО) № 178/2002 (1)). Те изготвят научно обосновани становища и съвети за управлява
щите риска лица с цел да бъде създадена здрава основа за формулиране на европейските политики и законодателство 
и помага на управляващите риска лица при вземането на решения.

Тези научни документи се публикуват в EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) — месечно издание, индексирано в библиог
рафските бази данни (напр. CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge), имащи 
отношение към работата на ЕОБХ.

Всяка група от научни експерти се състои от 15 до 25 научни експерти в зависимост от работното натоварване, плани
рано за съответния мандат, и необходимия експертен капацитет. Научният комитет е съставен от председателите на 
десетте (10) групи от научни експерти и шест (6) други научни експерти. Тези експерти сътрудничат с ЕОБХ независимо 
от каквото и да било външно влияние.

Експертът може да бъде назначен за не повече от три мандата в една и съща група от научни експерти или в Научния 
комитет.

Можете да направите справка в приложение I, публикувано на уебсайта на ЕОБХ (2), за да се запознаете с подробното 
описание на компетенциите на Научния комитет и на групите от научни експерти.

Ролята на членовете на групите от научни експерти и Научния комитет на ЕОБХ

Членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти са опитни, независими учени, подбрани и назначени 
в съответствие с Регламента за създаването на ЕОБХ и правилата на Органа. На тях им се възлагат следните отговорности:

— да отговарят своевременно за подготовката, обсъжданията и приемането на научно обосновани становища, ръководни 
документи и изявления на групите от научни експерти и/или на Научния комитет и за дейностите на техните работни 
групи;

— да участват в независими научни консултации по въпроси в областта на компетенциите на групите от научни експерти 
и/или на Научния комитет, когато е необходимо;

— да допринасят за съгласуваността на подходите на ЕОБХ за научни оценки и да работят в тясно сътрудничество 
с другите групи от научни експерти и Научния комитет;

— да гарантират спазването на специфичните за сектора и на хоризонталните ръководни документи на ЕОБХ и съответ
ното законодателство на ЕС.

От членовете на Научния комитет/групите се очаква да сътрудничат, да са с висока степен на професионална етичност 
и лоялност и да насърчават иновациите, водещи към високи научни постижения.

Членовете на Научния комитет и групите от научни експерти могат да бъдат избирани за председател, заместник-предсе
датели или докладчици на групите от научни експерти/Научния комитет и на техните работни групи.

Членовете на всяка група от научни експерти и на Научния комитет ще бъдат приканени да участват в двудневни или 
тридневни срещи от 6 до 8 пъти годишно, които се провеждат обикновено в Парма, Италия.

От членовете се очаква да присъстват и да вземат активно и своевременно участие в заседанията на групите от научни 
експерти/Научния комитет, на които се приемат становища, мнения или ръководни документи.

Освен това се очаква членовете на групите от научни експерти и Научния комитет да вземат участие и в някои работни 
групи, създадени от групите от научни експерти/Научния комитет.

(1) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изис
квания 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).

(2) https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/ANNEX1CallExperts2017.pdf
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Присъствието и активното участие в заседанията на групите от научни експерти, на Научния комитет или на работните 
групи изисква подготвителна работа, включително предварително четене и съставяне на проектодокументи. Заседанията се 
провеждат на английски език и като цяло документите също са на английски език.

ЕОБХ може да следи, документира и извършва оценка на участието и приноса на членовете на групите от научни екс
перти/Научния комитет.

На членовете на групите от научни експерти/Научния комитет ще бъдат предложени различни модули за обучение, както 
и последващи инструкции с информация относно методологиите на ЕОБХ за оценка на риска и ръководни документи.

Като част от ангажимента на ЕОБХ за отвореност и прозрачност, някои пленарни заседания на групите от научни екс
перти/Научния комитет може да са открити за наблюдатели и/или да се излъчват на живо по интернет.

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).

ВАШЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

— На кандидатите се препоръчва да се запознаят внимателно с приложение I, когато подготвят своите заявления.

— Кандидатите трябва да подадат заявленията си онлайн на уебсайта на ЕОБХ: careers.efsa.europa.eu/experts

— Заявленията за кандидатстване 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.

— Кандидатите любезно се приканват да попълнят формуляра си за кандидатстване на английски език.

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

— Настоятелно препоръчваме на кандидатите да не изчакват последните няколко дни преди крайния срок, тъй като 
усиленият трафик в интернет или проблеми с интернет връзката могат да им попречат да подадат заявлението си 
навреме.

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

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 ЕС и за свободното движение на такива данни (2).

Целта на обработката на данните е осъществяване на управление на заявленията за кандидатстване за членство в групите 
от научни експерти на ЕОБХ.

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

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

В своите процедури ЕОБХ полага големи усилия за прилагане на принципите на прозрачност, справедливост 
и недискриминация.

От кандидатите се изисква да посочат във формуляра за кандидатстване за коя група от научни експерти кандидатстват, 
коя отговаря най-добре на сферата, в която имат експертен опит (можете да направите справка в приложение I).

Всеки кандидат може да посочи повече от една група/Научния комитет като втори избор, ако техните области на компе
тентност попадат в обхвата на повече от една група от научни експерти и/или на Научния комитет.

Кандидати, които са служили вече общо три мандата в една и съща група от научни експерти или в Научния комитет, 
няма да бъдат считани за допустими в същото научно звено и могат да кандидатстват за членство в друга група от научни 
експерти/Научния комитет. Мандати от по-малко от 18 месеца няма да се считат за изтекъл мандат. Следователно прослу
женото време в ANS и CEF през 2017—2018 г. не се считат за изтекъл мандат.

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

(1) За повече информация направете справка на: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Experts_compensation_guide.pdf
(2) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1
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Критерии за допустимост

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

— гражданство на държава — членка на Европейския съюз (ЕС), на държава от Европейската асоциация за свободна 
търговия (ЕАСТ) или на страна кандидатка за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но 
техните кандидатури за членство в групите от научни експерти/Научния комитет ще бъдат разглеждани само ако сред 
гражданите на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки за членство в ЕС не може да се намери специалист 
с необходимото равнище на експертни знания;

— задълбочено владеене на английски език (1);

— aнгажимент за посещаване на заседанията и за активно участие в работата на Научния комитет/групите от научни 
експерти 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 (2);

— най-малко седем (7) години професионален опит, свързан с обхвата на експертната група/и, придобит след получаване 
на изискваната диплома (3).

Критерии за подбор

Заявленията за кандидатстване, които отговарят на изискванията за допустимост, ще бъдат подложени на сравнителна 
оценка, извършвана от ЕОБХ на базата на посочените по-долу критерии за подбор в 2 стъпки:

Оценка в стъпка 1:

Всяко заявление за кандидатстване, което е допустимо, ще бъде проверявано по следните 2 общи критерия за подбор. 
Прагът за допустимост на оценката в стъпка 1 е 40 точки (от 100).

— опит в управлението на мултидисциплинарни научни проекти: опит в управлението на научни проекти (вид и брой) 
в една от областите от компетентността на ЕОБХ (максимум 50 точки от 100).

— опит в научната комуникация: опит в комуникация по научни теми — предаване на посланието по прозрачен 
и разбираем начин за различни целеви аудитории (максимум 50 точки от 100).

Оценка в стъпка 2:

Кандидатите, които имат най-малко 40 точки от оценката в стъпка 1, ще бъдат оценени по следните 3 критерия за под
бор за техния пръв избор на група от научни експерти/Научния комитет. Прагът за допустимост на оценката в стъпка 2 
е 60 точки (от 100).

— опит в извършване на научна оценка и/или предоставяне на научни консултации на управляващите риска лица: опит 
в изготвяне на научно обоснована оценка на риска и/или в предоставяне на научно обосновани консултации 
в области, свързани с безопасността на храните и околната среда, в зависимост от обстоятелствата, в областите на 
компетентност и експертен опит на предпочитаната група от научни експерти (максимум 40 точки от 100).

— доказани водещи научни постижения: водещи научни постижения в една или няколко сфери, свързани с областта на 
предпочитаната група от научни експерти/Научния комитет, и доказани от многобройни научни публикации в рецен
зирани списания, с посочване на вашата роля в публикациите (максимум 40 точки от 100).

— опит в рецензиране на научни работи: опит в рецензиране на научни работи и способност за анализиране на сложна 
информация в областта на предпочитаната група от научни експерти (максимум 20 точки от 100).

(1) „Задълбочено  владеене“  трябва  да  се  разбира  като  съответстващо на  ниво  B2 или по-високо  (т.e.  нива  C1  и  C2),  както  е  посочено 
в справочния документ на Съвета на Европа за Европейското езиково портфолио („Обща европейска референтна рамка за езиците: учене, 
преподаване, оценяване“). За повече информация направете справка на: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf.

(2) Ще се приемат само документи за квалификация, издадени от органи на държавите — членки на Европейския съюз, и документи за 
квалификация, признати като еквивалентни от съответните органи на държавите — членки на Европейския съюз. В случаите,  когато 
дипломите 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.

(3) Професионалният опит ще бъде взет предвид от датата,  на която лицето е изпълнило минималните квалификационни изисквания за 
заемане на длъжността. Всеки период от време може да бъде отчитан само веднъж (за да се считат за допустими, годините на обучение 
или професионален опит, които трябва да бъдат взети предвид, не трябва да се припокриват с други периоди на обучение или професи
онален опит). Професионалната дейност, която е извършвана на непълно работно време, се изчислява пропорционално въз основа на 
удостоверения процент от отработените часове на пълно работно време.
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В стъпка 2 кандидатите ще бъдат оценени за първия им избор на група от научни експерти/Научния комитет. Ако 
е необходимо, кандидатите може да бъдат оценени и за втория си избор на група от научни експерти/Научния комитет/
други научни групи.

Списък на успешно преминалите кандидати

Кандидатите, постигнали най-малко 60 точки от оценката в стъпка 2, ще бъдат включени в списък на успешно премина
лите кандидати. Учените следва да имат предвид, че включването в списъка на успешно преминалите кандидати не гаран
тира назначение като член на група от научни експерти/Научния комитет.

Списъкът на успешно преминалите кандидати, които не са назначени в края на процедурата за подбор, може да се изпол
зва за покриване на бъдещи нужди от назначаване на членове на групите от научни експерти/Научния комитет, при усло
вие че са изпълнили изискванията за членство (декларация за интереси, съвместима с политиката за независимост 
и правилата на ЕОБХ за такава декларация, както и подходяща комбинация от компетентности и области на знанието). 
Списъкът ще остане валиден до резултатите от следващата покана за подновяване на членовете на групите от научни 
експерти/Научния комитет.

Декларация за интереси

От кандидатите, включени в списъка с успешно преминалите кандидати и притежаващи подходяща комбинация от ком
петентности и области на знанието за дадена група от научни експерти или за Научния комитет, ще бъде поискано да 
представят декларация за интереси, която ще бъде проверена от ЕОБХ в съответствие с политиката за независимост на 
ЕОБХ и правилата на Органа относно декларациите за интереси (1), които са в сила към момента на извършване на про
верката. Необходимостта за предотвратяване или поне смекчаване на всеки потенциален конфликт на интереси ще бъде 
взета предвид при вземане на решение относно по-нататъшното обсъждане на съответната кандидатура за член, председа
тел или заместник-председател.

Кандидатите, които не представят декларация за интереси, няма да бъдат обсъждани за назначаване като членове на група 
от научни експерти/Научния комитет. Кандидатите може да бъдат потърсени за допълнителни пояснения относно тяхната 
декларация за интереси.

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 групите от научни експерти. Тук се включва и всяка форма на постоянно занятие или стопанска 
дейност, на непълен или на пълен работен ден, срещу или без заплащане, включително самостоятелна заетост (напр. 
консултантска 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, 
оценявани 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 група от научни експерти, нямат право 
на членство в групите от научни експерти.

Назначаване

Ще бъдат обсъждани за назначаване само експерти, чиято декларация за интереси е съвместима с политиката за независи
мост и правилата на ЕОБХ.

Предложението на ЕОБХ за назначаване ще вземе предвид фактори като експертния капацитет, необходим за съответната 
група от научни експерти/Научния комитет, както е посочено в настоящата покана за изразяване на интерес. Това се 
отнася по-конкретно до специализираните научни познания на кандидата и общата комбинация от компетентности 
и области на знанието, с които групата от научни експерти/Научният комитет разполагат за задоволяване на очакваните 
си потребности, както и до съображения за баланс на националност, пол и прослужени мандати.

Експертите ще бъдат назначени на лична основа като членове на групите от научни експерти/Научния комитет на базата 
на решение на Управителния съвет на ЕОБХ по предложение на изпълнителния директор на ЕОБХ.

ЕОБХ си запазва правото преди назначаването да проведе онлайн събеседване и да провери заявленията за кандидатстване 
за членство по отношение на документите и удостоверенията, за да потвърди точността и допустимостта на заявленията 
за кандидатстване.

(1) За допълнителна информация вж. уебсайта на ЕОБХ: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/independence
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Процедури за обжалване

— Кандидатите могат да подадат жалба срещу решение, влияещо върху тяхната правна ситуация, в съответствие 
с 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
L-2925 LUXEMBOURG

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

— Като алтернатива кандидатите могат да подадат жалба за лошо управление в институциите и органите на Европейския 
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. Преди да се 
обърнат към Европейския омбудсман и да предприемат тази стъпка, жалбоподателите трябва да са се обърнали вече 
към ЕОБХ и да са изложили причините си за загриженост.

The European Ombudsman
1 Avenue du President Robert Schuman
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
FRANCE

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

Допълнителна информация относно подбора на членове на Научния комитет и на групите от научни експерти можете да 
намерите в „Decision of the Executive Director concerning the selection of members of the Scientific Panels, the 
Scientific Committee and the selection of External Experts to assist EFSA with its scientific work“ (Решение на изпълни
телния директор относно подбора на членове на Научния комитет, групите от научни експерти и външни експерти).

Допълнителна информация относно създаването и работата на групите от научни експерти и на техните работни групи 
можете да намерите в „Decision of the Management Board concerning the establishment and operations of the Scientific 
Committee, Scientific Panels and of their Working Groups“ (Решение на Управителния съвет относно създаването и функ
ционирането на Научния комитет, групите от научни експерти и техните работни групи).
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