Adviesforum
Verbintenisverklaring van de leden van het adviesforum van de
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
INLEIDING
Het adviesforum (AF) van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
vormt een integraal onderdeel van de EFSA en is de belangrijkste schakel tussen
de EFSA en de instellingen voor voedselveiligheid in de lidstaten, die eenzelfde
taak toebedeeld hebben gekregen. Het adviesforum is tevens een van de vier
organen ingesteld middels de oprichtingsverordening (EG) nr. 178 van 2002.
Het forum is opgezet als een rondetafel en bestaat uit vertegenwoordigers van
de lidstaten, de kandidaat-lidstaten, de Commissie en de directie van de EFSA.
Sinds de eerste vergadering in maart 2003 zet het forum zich in voor nauwere
banden tussen de instellingen voor voedselveiligheid van de lidstaten en de
EFSA, om ervoor te zorgen dat er een optimale uitwisseling van
wetenschappelijke informatie plaatsvindt met het oog op de bescherming van de
Europese burgers. Deze doelstelling is gerealiseerd door risicobeoordelingen te
verbeteren, beter samen te werken, dubbel werk te vermijden, open te
communiceren over en een bijdrage te leveren aan het oplossen van divergente
wetenschappelijke opvattingen, potentiële of opkomende risico's in een vroeg
stadium te identificeren en risico's op consistentere wijze te communiceren.
De leden van het AF zetten zich gezamenlijk in om het werkprogramma van de
EFSA te voorzien van informatie op het gebied van risicobeoordeling, uitwisseling
van wetenschappelijke informatie, het opzetten van wetenschappelijke
netwerken en communicatie.
Om de doeltreffendheid en de verspreiding van de doelstellingen en de output
van de EFSA te verbeteren, heeft het AF nationale focal points ingesteld en een
werkgroep voor risicocommunicatie opgericht.
Het AF ziet in hoe waardevol en belangrijk samenwerken en gezamenlijke
inspanningen zijn, maar onderkent tegelijkertijd dat het zijn wettelijke
verplichtingen moet vervullen, zoals uiteengezet in de oprichtingsverordening.
In 2006 hebben de leden van het AF een verklaring ondertekend waarin ze de
intentie uitspraken om de uitwisseling van wetenschappelijke informatie tussen
de leden van het adviesforum en de EFSA te verbeteren.
In 2012 hebben de leden van het adviesforum hun vertrouwen uitgesproken in
de onafhankelijkheid en de wetenschappelijke besluitvormingsprocessen van de
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EFSA en hebben ze zich ertoe verbonden om de op wetenschap gebaseerde
beleidsvorming verder te versterken.
Het adviesforum wenst deze verklaringen nogmaals te bevestigen en bij te
werken.
Gezien het bovenstaande en de voortdurend veranderende uitdagingen op het
gebied van voedselveiligheid, rekening houdend met de noodzaak om de
werking van het adviesforum voortdurend te verbeteren en in het licht van de
aanhoudende gemeenschappelijke vastberadenheid om de Europese consument
te beschermen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan wereldwijde
rapporten over voedsel- en voederveiligheid, leggen de leden van het AF de
volgende verbintenisverklaring af.

VERKLARING
De leden van het adviesforum verbinden zich ertoe om:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

XII.
XIII.

onafhankelijk in het openbaar belang te handelen
de banden tussen de EFSA en de instellingen voor voedselveiligheid van
de lidstaten te versterken
informatie te delen over risicobeoordelingen die uitgevoerd gaan
worden of al in (de laatste fase van) uitvoering zijn

elkaar er direct van op de hoogte te stellen als het publiek geïnformeerd
wordt over zaken die van groot belang zijn voor het adviesforum, indien
mogelijk nog voordat het publiek wordt geïnformeerd
gegevens te delen, onder vermelding van de mate van onzekerheid, die
een positieve invloed op risicobeoordelingen kunnen hebben
kennis over potentiële of opkomende risico's voor de voedselveiligheid
te bundelen
de werkprogramma's en risicobeoordelingen van de EFSA te
verspreiden
vroegtijdig te waarschuwen voor potentiële divergentie van
wetenschappelijke opvattingen
zich in te spannen om alle daadwerkelijke of mogelijke divergentie van
wetenschappelijke opvattingen tussen lidstaten onderling of tussen
lidstaten en de EFSA te beoordelen en weg te nemen
wetenschappelijke excellentie en wetenschappelijk netwerken te
bevorderen
de actieve betrokkenheid van nationale instellingen te bevorderen, ter
ondersteuning van de opdracht van de EFSA, zoals verwoord in artikel
36 van de oprichtingsverordening
ervoor te zorgen dat lidstaten en de EFSA wetenschappelijke en
risicobeoordelingen op een coherente manier communiceren
een bijdrage te leveren aan de risicobeoordelingsagenda van de EU
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XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.

vast te stellen welke mogelijkheden er op het gebied van subsidies en
aanbestedingen zijn om de risicobeoordeling in Europa te verbeteren
initiatieven op het gebied van een leven lang leren te bevorderen,
waarmee de capaciteit voor risicobeoordelingen en risicocommunicatie
in de lidstaten kan worden uitgebreid
internationale samenwerking ter verbetering van de voedselveiligheid
en de communicatie van risico's te ondersteunen
onderzoeksgebieden op het gebied van voedselveiligheid en daarmee
verbonden mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden te
identificeren
advies te geven aan de uitvoerend directeur over werkprogramma's en
onderzoeksbehoeften van de EFSA
de opdracht van de EFSA en de samensmelting van strategische
doelstellingen van de EFSA en de lidstaten te ondersteunen, om zo het
hoofd te kunnen bieden aan velerlei uitdagingen op het gebied van
voedsel- en voederveiligheid

ondertekend door
de leden van het adviesforum
de uitvoerend directeur van de EFSA
In aanwezigheid van
de Europese Commissie
de kandidaat-lidstaten van de EU
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