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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
Razpis za prijavo interesa za članstvo v svetovalni strukturi za znanstveno oceno tveganja
znanstvenih odborov in v zbirki podatkov strokovnjakov
(2011/C 297/04)
Ta razpis je naslovljen na znanstvenike, ki želijo kandidirati za članstvo v znanstvenih odborih svetovalne
strukture Evropske komisije na področjih varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja, vzpostavljenih s
Sklepom Komisije 2008/721/ES z dne 5. septembra 2008. Novi člani znanstvenih odborov bodo zamenjali
sedanje člane, imenovane s Sklepom Komisije 2009/146/ES, katerih mandati se iztečejo 18. februarja 2012.
Ta razpis ne zadeva zamenjave članov Skupine znanstvenih svetovalcev glede ocene tveganja (v nadaljnjem
besedilu: Skupina), saj se njihovi mandati iztečejo 18. februarja 2014.
Več informacij o svetovalni strukturi znanstvenih odborov in strokovnjakov ter njihovem sedanjem članstvu
je na voljo na naslednji spletni strani:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/about/index_en.htm
Svetovalna struktura za znanstveno oceno tveganja na področjih varstva potrošnikov, javnega zdravja in
okolja vključuje:
(a) Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: ZOVP);
(b) Znanstveni odbor za zdravstvena in okoljska tveganja (v nadaljnjem besedilu: ZOZOT);
(c) Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (v nadaljnjem besedilu:
ZONNUZT);
(d) Skupino znanstvenih svetovalcev za oceno tveganja (v nadaljnjem besedilu: Skupina), ki bo podprla
dejavnosti znanstvenih odborov.
Vloga znanstvenih odborov in Skupine je visoko kakovostno in neodvisno znanstveno svetovanje Komisiji o
neprehranskih zadevah v zvezi z varstvom potrošnikov ali tveganji za javno zdravje ali okolje. Znanstveni
odbori Komisijo tudi opozorijo na posebne ali nastajajoče probleme, ki spadajo v njihovo pristojnost. Delo
svetovalne strukture temelji na načelih odličnosti, neodvisnosti in preglednosti.
Ob tem je Komisija vzpostavila zbirko podatkov strokovnjakov za olajšanje dostopa do strokovnega znanja
z veliko področij v podporo delu svetovalne strukture.
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Sestava in pristojnost svetovalne strukture
ZOVP, ZOZOT in ZONNUZT – vsakega bo sestavljalo največ 17 članov, katerim se lahko na pobudo
odbora pridruži do pet znanstvenih svetovalcev iz Skupine in prispeva k delu odbora v zvezi s posebnim
vprašanjem. Pridruženi člani sodelujejo v dejavnostih in posvetovanjih glede obravnavanega vprašanja ter
imajo enake funkcije, odgovornosti in pravice kot člani odbora. Komisija tudi lahko pozove člane Skupine,
da za stalno nadomestijo člane znanstvenih odborov, ki so odstopili ali jim je poteklo njihovo članstvo.
Člani Skupine se lahko vključijo v dejavnosti različnih delovnih skupin, v pripravo hitrega svetovanja, ki ga
zahteva Komisija, ali sodelujejo v tematskih delavnicah/na znanstvenih srečanjih.
Člane svetovalne strukture imenuje Komisija na podlagi njihovega strokovnega znanja na enem ali več
področjih pristojnosti in skupaj pokrivajo čim več strokovnih področij. Področja pristojnosti so določena v
Prilogi I k Sklepu 2008/721/ES.
Člani so imenovani v znanstvene odbore za tri leta in ne morejo biti člani odbora več kakor tri zaporedne
mandate. Funkcijo obdržijo do njihove zamenjave ali obnovitve mandata. Znanstveni svetovalci so imeno
vani v Skupino za pet let in njihov mandat je obnovljiv.
Kandidati lahko izrazijo željo po vključitvi v zbirko podatkov zunanjih strokovnjakov za ocenjevanje
tveganja zdravja, varstva in okolja. Ta možnost je predvidena v prijavnem obrazcu. Kandidati, ki se prijavijo
samo za zbirko podatkov, bodo sprejeti na stalni podlagi. Ti zunanji strokovnjaki so lahko povabljeni k
sodelovanju v znanstvenih odborih ad hoc, o obravnavah posebnih zadev, kot člani delovnih skupin ali pri
zaslišanjih in delavnicah. V tem primeru se ne zahtevajo spodaj omenjene desetletne izkušnje za člane
znanstvenih odborov in Skupine.
Zainteresirani znanstveniki lahko kandidirajo za članstvo v: (i) znanstvenih odborih in (ii) zbirki podatkov
zunanjih strokovnjakov.
Upravičenost
Kandidati morajo imeti:
— univerzitetno izobrazbo na ustreznem znanstvenem področju, po možnosti na ravni končanega univer
zitetnega izobraževanja,
— vsaj deset let poklicnih izkušenj (te niso zahtevane za kandidate, ki se prijavljajo le za zbirko podatkov),
— dobro znanje angleščine.
Ta razpis za prijavo interesa je odprt za znanstvenike iz Evrope in od drugod.
Merila za izbor
Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo:
— ustrezne poklicne izkušnje za prijavo za področja pristojnosti odborov, navedenih v Prilogi I k Sklepu
2008/721/ES,
— izkušnje z izvajanjem ocene tveganja in/ali zagotavljanjem znanstvenega svetovanja, zlasti na področjih,
povezanih z varstvom potrošnikov, javnim zdravjem in okoljem,
— analitične sposobnosti: analiziranje kompleksnih informacij in dokumentacije ter medsebojni pregled
znanstvenih del in publikacij,
— dokazano znanstveno odličnost na enem ali po možnosti na več področjih, povezanih s področjem, ki
ga pokrivajo znanstveni odbori, za katere kandidirajo,
— poklicne izkušnje v multidisciplinarnem in mednarodnem okolju,
— vodilne/organizacijske sposobnosti, zlasti pri vodenju in organiziranju delovnih skupin.
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Izbirni postopek
Izbirni postopek bo vključeval tri stopnje:
(i) preverjanje sprejemljivosti prijav;
(ii) primerljivo oceno in oblikovanje seznama najprimernejših kandidatov ter
(iii) imenovanje članov znanstvenih odborov s tega seznama.

Izbirne komisije bode sestavljene iz predstavnikov služb Komisije, odgovornih za politiko in zakonodajo s
področij varstva potrošnikov in varnosti proizvodov, javnega zdravja, okolja in znanstvenih raziskav.
Komisije bodo vodili neodvisni izkušeni zunanji znanstveniki. Vsako prijavo interesa bosta po izbirnih
merilih individualno ocenila vsaj dva člana izbirne komisije. Komisija bo v svojem izbirnem postopku
upoštevala naslednje: izkušnje in znanstveno ozadje; neodvisnost (morebitno navzkrižje interesov); zasto
panost različnih geografskih regij in uravnoteženo zastopanost spolov.

Imenovanje članov
Komisija bo imenovala člane znanstvenih odborov s seznama kandidatov, ki so ga pripravile izbirne
komisije. Noben član ne sme biti imenovan v več kot en odbor. Komisija lahko imenuje kandidata v odbor,
ki se razlikuje od odbora, za katerega je ta kandidiral, če ta odbor potrebuje kandidatovo strokovno znanje
in če se kandidat strinja. Znanstveniki, ki niso imenovani v enega od znanstvenih odborov, so vključeni v
zbirko podatkov zunanjih strokovnjakov.

Imena imenovanih članov svetovalne strukture se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti in na spletni
strani Evropske komisije.

Neodvisnost
Člani svetovalne strukture so imenovani poimensko. Od kandidatov se zahteva, da vključijo izjavo o zavezi,
da bodo delovali neodvisno od kakršnega koli zunanjega vpliva, in izjavo o kakršnem koli interesu, ki bi
lahko vplival na njihovo neodvisnost. Od njih se bo zahtevalo, da bodo v primeru imenovanja dajali pisne
letne izjave o interesih ter pisne in/ali ustne tematske izjave o interesih (na plenarnih srečanjih in srečanjih
delovne skupine), ob upoštevanju, da bodo te javne.

Delovna obveznost in nadomestila
Kandidati morajo biti pripravljeni na redno sodelovanje na sestankih, dejavno prispevanje k znanstvenim
razpravam, pregledovanje dokumentov in dajanje pripomb na sestankih odborov in njihovih delovnih
skupin, udeležbo na delavnicah in zaslišanjih na povabilo ter delovanje kot „predsedniki“ in/ali „poročevalci“
delovnih skupin ad hoc. Večina delovnih dokumentov je v angleščini in sestanki prav tako potekajo v
angleščini. Kandidati morajo upoštevati, da sestanki na splošno vključujejo priprave. Ocenjuje se, da se
vsak znanstveni odbor na plenarnih zasedanjih sestane od pet- do desetkrat letno. Člani, ki so vključeni v
delovne skupine, se bodo morali udeležiti več sestankov. Kandidati morajo biti pripravljeni delati s pomočjo
elektronskih metod upravljanja in izmenjave dokumentov.

Člani svetovalne strukture in zunanji strokovnjaki bodo upravičeni do nadomestila za svojo udeležbo na
sestankih znanstvenih odborov in za poročanje o posebnih vprašanjih. Nadomestila so določena v Prilogi III
k Sklepu 2008/721/ES, kakor je bil spremenjen s sklepoma Komisije 2010/309/EU in 2009/566/ES.

Člani bodo upravičeni tudi do potnih stroškov in dnevnic v skladu s pravili, ki jih določi Komisija.
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Postopek prijave
S 30. septembrom 2011 ali kmalu zatem bodo zainteresirani znanstveniki pozvani k izpolnitvi in pred
ložitvi spletnih prijavnih obrazcev, ki kot prilogi vključujejo življenjepis in seznam objav. Prijavni obrazec
zahteva program Adobe Acrobat Reader 9.0, ki se ga lahko naloži z:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Najava prijavnega postopka in prijavnega obrazca sta na voljo na:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2011_en.htm
Zadnji rok za vložitev prijav za članstvo v svetovalni strukturi je 15. november 2011. Upoštevane bodo
samo spletne prijave, predložene prek zgoraj navedene internetne strani.
Prijava v zbirko podatkov strokovnjakov bo stalno odprta (ni roka). Od kandidatov, vpisanih v zbirko
podatkov, se pričakuje, da bodo zahtevane informacije posodabljali vsaki dve leti.
Prijava velja za sprejemljivo, če vsebuje:
— izpolnjen obvezni prijavni obrazec,
— življenjepis, po možnosti ne daljši od treh strani (priložen prijavnemu obrazcu),
— seznam kandidatovih znanstvenih objav (priloženih prijavnemu obrazcu),
— skrbno izpolnjeno izjavo o interesih (vključeno v prijavni obrazec).
Dokazila se lahko zahtevajo pozneje. Vse prijave interesa bodo obravnavane zaupno. Komisija bo kandidate
čim prej obvestila o rezultatih izbirnega postopka.

C 297/7

