Konsultatīvā padome
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes Konsultatīvās padomes
locekļu saistību deklarācija
IEVADS
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Konsultatīvā padome ir
neatņemama EFSA daļa, galvenā saikne starp EFSA un tām pārtikas nekaitīguma
iestādēm dalībvalstīs, kurām uzdoti līdzīgi uzdevumi, kā arī vienu no četrām
struktūrvienībām, kas paredzētas 2002. gada Dibināšanas regulā (EK) Nr. 178.
Padomē kopā pie apaļā galda sanāk dalībvalstu, kandidātvalstu, Komisijas un
EFSA izpildbiroja pārstāvji.
Kopš tās atklāšanas sanāksmes 2003. gada martā Konsultatīvā padome ir
strādājusi pie tā, lai izveidotu ciešākas saites starp dalībvalstu pārtikas
nekaitīguma iestādēm un EFSA, lai uzlabotu zinātniskās informācijas apmaiņu ar
mērķi aizsargāt Eiropas pilsoņus. To panāk ar uzlabotu riska novērtējumu,
labāku sadarbību, izvairīšanos no pārklāšanās, atklātu saziņu saistībā ar
atšķirīgiem zinātniskajiem atzinumiem un to atrisināšanas sekmēšanu, agrīnu
potenciālo vai jaunu risku noteikšanu, kā arī lielāku konsekvenci riska
paziņojumos.
Konsultatīvās padomes locekļi kopīgi strādā pie EFSA darba programmas riska
novērtējuma, zinātniskās informācijas apmaiņas, zinātnisko tīklu attīstības un
saziņas jomās.
Lai stiprinātu tās efektivitāti un EFSA mērķu un rezultātu izplatīšanu,
Konsultatīvā padome ir noteikusi valsts kontaktpunktus un izveidojusi darba
grupu attiecībā uz riska paziņojumiem.
Konsultatīvā padome atzīst sadarbības un kopējo centienu būtību un nozīmi, kā
arī to, ka tai ir juridiskas saistības attiecībā uz izpildi, kā noteikts dibināšanas
regulā.
Konsultatīvās padomes locekļi 2006. gadā parakstīja Nodoma deklarāciju
attiecībā uz zinātniskās informācijas apmaiņas uzlabošanu starp tās locekļiem un
EFSA.
Savukārt 2012. gadā Konsultatīvās padomes locekļi arī deklarēja savu pārliecību
par EFSA neatkarību un zinātniskajiem lēmuma pieņemšanas procesiem un savu
apņemšanos stiprināt uz zinātni pamatotu politikas veidošanu.
Konsultatīvā padome vēlas vēlreiz apstiprināt un aktualizēt šīs deklarācijas.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un arvien mainīgos izaicinājumus pārtikas
nekaitīgumam, kā arī ņemot vērā vajadzību nepārtraukti uzlabot tās darbību un
esošās kopīgās apņemšanās garu aizsargāt patērētājus Eiropā un tajā pašā laikā
sekmēt globālos ziņojumus par pārtikas un barības nekaitīgumu, Konsultatīvās
padomes locekļi apņemas īstenot turpmāk izklāstīto Saistību deklarāciju.

Deklarācija
Konsultatīvās padomes locekļi vienojas par turpmāk norādīto.
I.
II.
III.

Rīkoties neatkarīgi sabiedrības interesēs.
Stiprināt attiecības starp EFSA un pārtikas nekaitīguma iestādēm
dalībvalstīs.
Apmainīties ar informāciju par riska novērtējumiem, kuri ir plānoti vai
pabeigti.

IV.

Laicīgi informēt cits citu par paziņojumiem attiecībā uz ziņošanu sabiedrībai
saistībā ar augstu interešu jautājumiem, nodrošinot iepriekšēju paziņošanu,
ja iespējams.

V.

Apmainīties ar datiem, tostarp nenoteiktības līmeni, kas var noderēt
riska novērtējumiem.
Apkopot zināšanas par potenciālajiem vai jaunajiem riskiem pārtikas
nekaitīgumam.
Izplatīt EFSA darba programmas un riska novērtējumus.
Nodrošināt agrīnu brīdinājumu par potenciālo zinātniskā atzinuma
atšķirību.
Strādāt pie tā, lai pārskatītu un atrisinātu jebkuru reālu vai potenciālu
atšķirību zinātniskajā atzinumā starp dalībvalstīm vai starp dalībvalstīm
un EFSA.
Sekmēt zinātnisko izcilību un zinātnisko tīklošanu.
Sekmēt valstu iestāžu aktīvu iesaistīšanos EFSA misijas atbalstā, kā
paredzēts dibināšanas regulas 36. pantā.
Nodrošināt saskaņotu pieeju starp dalībvalstīm un EFSA zinātnes un
riska novērtējuma paziņošanā.
Sniegt ieguldījumu ES riska novērtējuma darba kārtībā.
Noteikt dotāciju un iepirkuma iespējas, lai uzlabotu riska novērtējumu
visā Eiropā.
Sekmēt mūžizglītības iniciatīvas, kas var stiprināt riska novērtējumu un
riska paziņošanas spējas dalībvalstīs.
Atbalstīt kopīgu starptautisku sadarbību, lai uzlabotu pārtikas
nekaitīgumu un riska paziņošanu.
Noteikt pētniecības jomas attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu un saistītās
iespējas sadarbībai.
Sniegt padomu izpilddirektoram par EFSA darba programmām un
pētniecības vajadzībām.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.

2

XIX.

Atbalstīt EFSA un dalībvalstu misijas un stratēģisko mērķu apvienošanu,
lai risinātu problēmas visu veidu pārtikas un barības nekaitīguma jomā.

Parakstītāji:
Konsultatīvās padomes locekļi
EFSA izpilddirektors
Klātesošie:
Eiropas Komisija
ES kandidātvalstis
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