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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BEZPEČNOST POTRAVIN

Výzva k vyjádření zájmu o místo člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

(2015/C 158/06)

Přihlášky se vztahují na místa 7 ze 14 členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin zřízeného naříze
ním Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady 
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bez
pečnosti potravin (1). Úřad má sídlo v Parmě v Itálii.

EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BEZPEČNOST POTRAVIN

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je klíčovým orgánem systému Evropské unie pro posuzování rizik 
v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. Úřad byl zřízen s cílem poskytovat vědecké poradenství a podporu pro právní 
předpisy a politiky Unie ve všech oblastech, které mohou mít přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, 
a rovněž v těsně souvisejících otázkách v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin. Úřad je 
nezávislým zdrojem informací o těchto záležitostech a podává sdělení o riziku. V rámci svého poslání rovněž poskytuje 
vědecké poradenství v mnoha oblastech právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a v případech, kdy to právní 
předpisy Unie vyžadují, včetně nových potravinářských technologií jako GMO. Úřad je obecně uznáván jako základní 
informační bod, a to díky své nezávislosti, vědecké kvalitě svých stanovisek a informování veřejnosti, průhlednosti svých 
postupů a pečlivosti, s jakou plní své úkoly. Úřad má vlastní odborné pracovníky, ale je podporován i sítí příslušných 
organizací v EU.

Právní rámec

V souladu s článkem 25 výše uvedeného nařízení „členové správní rady jsou jmenováni tak, aby byla zajištěna nejvyšší 
úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí a současně co největší zastoupení ze 
zeměpisného hlediska v rámci Unie“. Kromě toho musí mít čtyři z členů správní rady „zkušenost s působením v organi
zacích zastupujících spotřebitele a jiných zájmových skupinách v rámci potravinového řetězce“.

Dále 40. bod odůvodnění výše uvedeného nařízení stanoví, že „spolupráce s členskými státy je rovněž nepostradatelná“ 
a 41. bod odůvodnění říká, že „je třeba jmenovat správní radu takovým způsobem, aby byla zajištěna nejvyšší odborná 
kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí, například v oblasti řízení a veřejné správy, jakož i co nej
větší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci Unie. Toho lze dosáhnout vytvořením systému střídání různých zemí, 
z nichž pocházejí členové správní rady, aniž by byla některá funkce vyhrazena státním příslušníkům kteréhokoli člen
ského státu.“

Úloha a funkce správní rady

Mezi povinnosti správní rady patří zejména:

— všeobecné sledování práce úřadu zajišťující, aby úřad prováděl své poslání a vykonával svěřené úkoly v souladu se 
svým pověřením a se zásadou nezávislosti a průhlednosti;

— jmenování výkonného ředitele na základě seznamu kandidátů vypracovaného Komisí a v případě potřeby jeho 
odvolání;

(1) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
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— jmenování členů vědeckého výboru a vědeckých komisí, které jsou zodpovědné za poskytování vědeckých stanovisek 
úřadu;

— přijímání ročních a víceletých pracovních programů úřadu a výroční souhrnné zprávy o činnosti;

— přijímání interních a finančních předpisů úřadu.

Správní rada funguje prostřednictvím veřejných schůzí, soukromých zasedání a korespondence. Jazykem dokumentů 
EFSA, korespondence správní rady a soukromých schůzí je angličtina. Správní rada se schází čtyřikrát až šestkrát za rok 
převážně v Parmě.

Složení správní rady

Podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 tvoří správní radu čtrnáct členů a dále jeden zástupce Komise. Čtyři 
z těchto členů musí mít zkušenost s působením v organizacích zastupujících spotřebitele a jiných zájmových skupinách 
v rámci potravinového řetězce. Funkční období sedmi členů současné správní rady skončí, v souladu s rozhodnutím 
Rady ze dne 18. června 2012 o jmenování poloviny členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a o 
změně rozhodnutí ze dne 24. června 2010 (1), dne 30. června 2016. Funkční období ostatních sedmi členů skončí, 
v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 16. června 2014 o jmenování poloviny členů správní rady Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (2), dne 30. června 2018.

Seznam současných členů správní rady je k dispozici na internetové stránce EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/mb/
mbmembers.htm

Tento dokument se týká přihlášek na místa sedmi členů první správní rady, jejichž funkční období skončí dne 
30. června 2016.

Potřebná kvalifikace a kritéria výběru

Členové správní rady musí splňovat nejvyšší úroveň odborné způsobilosti zahrnující bohaté zkušenosti v příslušném 
oboru a být odhodláni jednat nezávisle.

Uchazeči vyplní online formulář přihlášky a formulář prohlášení o zájmech obsahující konkrétní závazky a čestná pro
hlášení. Uchazeči budou muset po svém jmenování Radou činit každoročně písemná prohlášení o zájmech a na každém 
zasedání správní rady informovat o veškerých zájmech, které by mohly být považovány za ohrožující jejich nezávislost 
ve vztahu k bodům pořadu jednání.

Účelem prohlášení o zájmech je prokázat schopnost uchazeče vykonávat funkci člena správní rady EFSA v souladu 
s interními předpisy týkajícími se nezávislosti (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) a kodexem cho
vání členů správní rady EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/mb.htm). Tyto předpisy stanoví, že se členové 
správní rady musí vyvarovat jakékoliv činnosti, v jejímž důsledku by mohlo dojít ke střetu zájmů, nebo u níž je pravdě
podobné, že u široké veřejnosti vyvolá dojem existence střetu zájmů.

Bude zohledněna konkrétní situace uchazeče o pozici člena, který má zkušenosti s působením v organizacích zastupují
cích spotřebitele nebo jiných zájmových skupinách v potravinovém řetězci. Viz dále oddíl nazvaný: „Členové správní 
rady mající zkušenosti s působením v organizacích zastupujících spotřebitele nebo jiných zájmových skupinách“.

Pro získání pozice musí být uchazeči státními příslušníky členského státu EU a musí prokázat:

1. nejméně 15letou praxi v jedné nebo více z 5 níže uvedených oblastí působnosti, a to včetně nejméně pěti let ve 
vedoucí funkci:

— poskytování nezávislého vědeckého poradenství a technické podpory při přípravě právních předpisů a politik 
Evropské unie ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost potravin a krmiv,

— řízení a veřejná správa (včetně lidských zdrojů a právních a finančních hledisek),

(1) Úř. věst. C 192, 30.6.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. C 192, 21.6.2014, s. 2.
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— rozvoj politik zajišťujících integritu, nezávislost, transparentnost, etické postupy a vysoce kvalitní vědecké pora
denství při současném zachování hodnověrnosti u zúčastněných stran,

— účinná komunikace s veřejností a informování veřejnosti o vědecké činnosti,

— zajišťování nezbytné návaznosti činnosti v oblastech hodnocení a řízení rizika a komunikace o riziku;

2. alespoň pět let zkušeností s prací v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv nebo v jiných oblastech, na něž se vztahuje 
působnost úřadu, a to především v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, ochrany životního prostředí, 
zdraví a výživy rostlin;

3. schopnost pracovat ve vícejazyčném, multikulturním a multidisciplinárním prostředí;

4. odhodlání jednat nezávisle:

očekává se, že členové správní rady dodržují nejvyšší normy etického chování, jednají čestně, nezávisle, nestranně, 
diskrétně a bez ohledu na vlastní zájmy a vyvarují se všech situací, v které by mohly vést ke střetu zájmů;

Uchazeči budou hodnoceni na základě porovnání zásluh a podle odhodlání jednat nezávisle. Hodnoceni budou podle 
následujících kritérií:

— odbornosti a schopnosti účinně působit v jedné či více z výše uvedených oblastí,

— odbornosti v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv nebo v jiné oblasti, v níž úřad působí,

— schopnosti působit ve vícejazyčném, multikulturním a multidisciplinárním prostředí.

Uchazeči v užším výběru budou rovněž hodnoceni z hlediska těchto dalších požadavků na složení správní rady:

— vyváženost odbornosti členů v rámci správní rady,

— co nejširší zeměpisné zastoupení na základě rotace různých národností ve správní radě.

Účast na zasedáních správní rady/náhrady a diety

Členové se budou muset s vysokou mírou zodpovědnosti zavázat k účasti na schůzích správní rady. Formulář přihlášky 
vyžaduje, aby potvrdili, že jsou schopni se zasedání správní rady aktivně účastnit. Podle odhadu bude správní rada zase
dat čtyřikrát až šestkrát za rok. Členům správní rady nepřísluší odměna, ale budou jim hrazeny běžné cestovní náklady 
a budou mít nárok na denní diety. Ubytování bude hradit Úřad pro bezpečnost potravin přímo. Budou jim rovněž 
vypláceny náhrady za účast na setkáních v souladu s článkem 3 pravidel o náhradách výdajů, podle nichž: „Za každý 
celý den přítomnosti na zasedání bude vyplacena zvláštní náhrada ve výši 385 EUR. Za půldenní schůzi nebo půldenní 
účast bude vyplacena poloviční částka stanovené náhrady.“

Členové správní rady, kteří mají zkušenost s působením v organizacích zastupujících spotřebitele nebo jiných 
zájmových skupinách v rámci potravinového řetězce

Uchazeči se žádají, aby ve své přihlášce uvedli a podložili, zda mají zájem o jedno ze čtyř míst členů správní rady, kteří 
mají zkušenosti z působení v organizacích zastupujících spotřebitele nebo jiných zájmových skupinách v rámci potravi
nového řetězce. Podklady by měly obsahovat podrobnosti o uchazečových zkušenostech s působením v organizacích 
zastupujících spotřebitele nebo jiných zájmových skupinách v rámci potravinového řetězce.

Jmenování a funkční období

S výjimkou zástupce Komise, kterého jmenuje Komise, jmenuje členy správní rady Rada po konzultaci s Evropským 
parlamentem ze seznamu vypracovaného Komisí na základě této výzvy k vyjádření zájmu. Funkční období potrvá čtyři 
roky a lze je jednou obnovit. Uchazeči by měli vzít na vědomí, že seznam vybraných uchazečů Komise zveřejní a že 
mají právo proti zveřejnění svého jména podat námitky, a to na adrese Komise uvedené v prohlášení o ochraně osob
ních údajů v této výzvě (viz níže oddíl nazvaný „Ochrana osobních údajů“). Uplatnění tohoto práva nemá vliv na přihlá
šku uchazeče. Osoby ze seznamu Komise, které nejsou jmenovány, mohou být požádány o zařazení na seznam úspěš
ných uchazečů, který bude použit v případě, že bude potřeba nahradit členy, kteří nemohou dokončit své funkční 
období.
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Rovnost příležitostí

Velká péče bude věnována tomu, aby nedocházelo k žádným formám diskriminace, a aktivně se podporují kandidatury 
žen.

Postup pro podání přihlášky a datum uzávěrky

Přihlášky musí splňovat požadavky uvedené níže, jinak nebudou zohledněny:

1. Zájemci se vyzývají, aby se přihlásili pomocí online systému a použili tuto internetovou stránku:
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Online přihláška musí obsahovat dvě přílohy:

a) formulář prohlášení o zájmech, který je k dispozici na této adrese:
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) životopis v rozsahu nejméně 1,5 a nejvýše 3 strany.

2. Po úspěšném podání online přihlášky vygeneruje online systém registrační číslo. Pokud však nedojde k vygenero
vání registračního čísla, přihláška nebyla zaregistrována.

V případě jakýchkoliv technických potíží prosím zašlete e-mail na adresu sante-call-management-board-
efsa@ec.europa.eu Postup přihlášky nelze sledovat online.

3. Zájemci se mohou přihlásit také tím, že formulář přihlášky zašlou na následující e-mailovou adresu: sante-call-
management-board-efsa@ec.europa.eu Vícejazyčná verze formuláře je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/food/
efsa/efsa_management_board_en.htm

Online přihláška musí obsahovat dvě přílohy:

a) formulář prohlášení o zájmech, který je k dispozici na této adrese:
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) životopis v rozsahu nejméně 1,5 a nejvýše 3 strany.

4. Výsledkem úspěšného podání přihlášky e-mailem bude potvrzení o doručení. Pokud však potvrzení o doručení není 
vydáno, přihláška nebyla zaregistrována.

5. Formulář přihlášky, formulář prohlášení o zájmech, životopis a podpůrné doklady musí být v některém z úředních 
jazyků Evropské unie. Pro usnadnění výběrového řízení by bylo vhodné, aby přehled zkušeností a jiné důležité 
informace byly v angličtině, avšak není to podmínkou. Všechny přihlášky budou považovány za důvěrné. Podpůrné 
doklady musí být na požádání dodány v pozdější fázi výběrového řízení.

6. Se všemi přihláškami bude nakládáno jako s důvěrnými.

7. Uzávěrka pro podání přihlášek je 12:00 hod. (poledne) bruselského času dne 8. července 2015.

8. Přihláška musí být úplná a lhůta pro podání přihlášek dodržena. Uchazečům důrazně doporučujeme, aby s přihla
šováním nečekali do poslední chvíle, jelikož jakýkoliv problém s internetovým připojením může znamenat prome
škání možnosti podat přihlášku před stanovenou lhůtou. Po uplynutí lhůty se již přihlášky nepřijímají.

9. Přijaty budou přihlášky zaslané e-mailem, které splňují požadavky stanovené v bodě 3. Přihlášky doručené poštou, 
faxem nebo osobně se obecně nepřijímají, stejně jako přihlášky zaslané přímo Evropskému úřadu pro bezpečnost 
potravin.

10. Podáním přihlášky souhlasí uchazeči s postupy a podmínkami uvedenými v této výzvě a v dokumentech, na něž se 
výzva odvolává. V žádném případě se uchazeči ve svých přihláškách nemohou odvolávat na žádné doklady předlo
žené v předchozích přihláškách (například nebudou přijímány fotokopie předchozích přihlášek). Jakékoliv zkreslení 
požadovaných informací může vést k vyloučení z účasti na této výzvě.

11. Všichni uchazeči odpovídající na tuto výzvu k vyjádření zájmu budou o výsledku výběrového řízení informováni.
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Ochrana osobních údajů

Komise zajistí, aby osobní údaje uchazečů byly zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány 
a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (1). To se vztahuje především na důvěrnou povahu a bezpeč
nost dotčených údajů. Více informací o rozsahu, účelech a způsobu zpracování osobních údajů v souvislosti s touto 
výzvou se uchazeči mohou dozvědět v prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách výzvy na této 
adrese: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

(1) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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