Nõuandev kogu
Euroopa Toiduohutusameti nõuandva kogu liikmete kohustuste
deklaratsioon
SISSEJUHATUS
Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) nõuandev kogu on EFSA lahutamatu osa,
peamine ühenduslüli EFSA ja liikmesriikide sarnaste ülesannetega tegelevate
toiduohutusasutuste vahel ning üks asutamismääruse (EÜ) nr 178/2002 alusel
ameti koosseisu kuuluvast neljast organist.
Nõuandvas kogus kohtuvad ümarlaua kujul liikmesriikide, kandidaatriikide,
komisjoni ja EFSA juhtkonna esindajad.
Alates avakoosolekust 2003. aasta märtsis on nõuandev kogu püüdnud luua
tihedamaid sidemeid liikmesriikide toiduohutusasutuste ja EFSA vahel, et
suurendada teadusandmete jagamist eesmärgiga kaitsta Euroopa kodanikke.
Seda on aidanud saavutada parem riskihindamine, tihedam koostöö,
paralleelsete teadusuuringute vältimine, avatud suhtlemine ja erinevatele
teaduslikele arvamustele lahenduste otsimine, võimalike või kujunevate riskide
varajane tuvastamine ning suurem järjekindlus riskidest teavitamisel.
Nõuandva kogu liikmed töötavad koos, et lisada EFSA tööprogrammi teavet
riskihindamise, teadusandmete vahetamise, teadusvõrgustike arendamise ja
teabevahetuse valdkonnas.
EFSA tegevuse tulemuslikkuse suurendamiseks ning eesmärkide ja väljundite
levitamiseks on nõuandev kogu määranud riikide kontaktasutused ja asutanud
riskidest teavitamise töörühma.
Nõuandev kogu tunnustab koostöö ja kollektiivse pingutuse väärtust ja tähtsust
ning võtab samas teadmiseks, et talle on asutamismäärusega ette nähtud
õiguslikud kohustused.
2006. aastal kirjutasid nõuandva kogu liikmed alla kavatsuste deklaratsioonile,
milles käsitleti teadusandmete vahetamise tõhustamist liikmesriikide ja EFSA
vahel.
Samuti deklareerisid nõuandva kogu liikmed 2012. aastal oma sõltumatust ja
usaldusväärsust EFSA teaduslike otsuste tegemise menetlustes ning
pühendumust teaduspõhise poliitikakujundamise tugevdamisele.
Nõuandev kogu soovib neid deklaratsioone uuesti kinnitada ja ajakohastada.
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Pidades silmas toiduohutuse ees seisvaid eelnimetatud pidevalt muutuvaid
probleeme, võttes arvesse vajadust oma tegevust jätkuvalt täiustada ning
püsiva jagatud valmiduse vaimus kaitsta Euroopa tarbijaid ja anda samas oma
panus ülemaailmsetesse toidu- ja söödaohutust käsitlevatesse aruannetesse,
esitavad nõuandva kogu liikmed järgmise kohustuste deklaratsiooni.

DEKLARATSIOON
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tegutseda sõltumatult üldsuse huvides
tugevdada EFSA ja liikmesriikide toiduohutusasutuste suhteid
jagada teavet kavandatud või valminud riskihinnangute kohta

viivitamata teavitada üksteist, kui üldsusele esitatakse teavet olulist huvi
pakkuvate küsimuste kohta, teatades võimalusel sellest ette
jagada riski hindamiseks kasulikke andmeid, sh andmete ebakindluse
määr
koguda ühiselt teadmisi toiduohutuse võimalike või kujunevate riskide
kohta
levitada EFSA tööprogramme ja riskihinnanguid
hoiatada varakult võimalikest erinevustest teaduslikes arvamustes
üritada läbi vaadata ja lahendada kõik tegelikud või võimalikud
erinevused teaduslikes arvamustes liikmesriikide endi ning
liikmesriikide ja EFSA vahel
edendada teaduslikke tippteadmisi ja teadusvõrgustike moodustamist
soodustada riiklike asutuste aktiivset toetust EFSA-le tema tegevuses
kooskõlas asutamismääruse artikliga 36
tagada liikmesriikide ja EFSA järjekindel lähenemine teadustegevusest
ja riskihinnangutest teavitamisele
osaleda ELi riskihindamise päevakorraküsimuste kindlaksmääramises
leida toetuste ja hangete võimalusi, et parandada riskihindamist kogu
Euroopas
soodustada elukestva õppe algatusi, mis aitaksid suurendada
riskihindamise ja riskidest teavitamise suutlikkust liikmesriikides
toetada rahvusvahelist koostööd toiduohutuse ja riskidest teavitamise
parandamiseks
teha kindlaks toiduohutuse teadusuuringute teemavaldkonnad ja
seonduvad koostöövõimalused
nõustada EFSA tegevdirektorit EFSA tööprogrammide ja
teadusuuringute vajaduste teemal
toetada EFSA ülesannete täitmist ning liikmesriikide ja EFSA
strateegiliste eesmärkide ühendamist, et tegeleda kõigi võimalike toiduja söödaohutuse probleemidega
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Alla kirjutanud
nõuandva kogu liikmed
Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektor
Euroopa Komisjoni,
Euroopa Liidu kandidaatriikide esindajate juuresolekul
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