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Savjetodavno vijeće

Izjava o obvezama članova Savjetodavnog vijeća pri Europskoj 
agenciji za sigurnost hrane

UVOD

Savjetodavno vijeće (AF) pri Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) 
sastavni je dio EFSA-e, glavna poveznica između EFSA-e i institucija za sigurnost 
hrane u državama članicama sa sličnim ovlastima i jedno od četiriju sastavnih 
tijela predviđenih Uredbom (EZ) br. 178/2002 o osnivanju Agencije.

Vijeće oko okruglog stola okuplja predstavnike država članica, država 
kandidatkinja, Komisije i ravnatelja EFSA-e.

Od inauguracijskog sastanka u ožujku 2003. AF radi na uspostavi čvršćih veza 
između institucija za sigurnost hrane u državama članicama i EFSA-e kako bi se 
povećala razmjena znanstvenih spoznaja radi osiguranja zaštite europskih 
građana. To je postignuto unaprjeđenjem procjene rizika, boljom suradnjom, 
izbjegavanjem udvostručavanja, otvorenom komunikacijom pri rješavanju 
problema neslaganja znanstvenih mišljenja i doprinosa njegovu rješavanju, 
ranim utvrđivanjem mogućih rizika ili rizika u nastajanju te većom dosljednosti u 
vezi s obavještavanjem o riziku. 

Članovi AF-a surađuju na oblikovanju programa rada EFSA-e u područjima 
procjene rizika, razmjene znanstvenih spoznaja, razvoja znanstvenih mreža i 
komunikacije.

Kako bi osnažio svoju učinkovitost te obavijestio javnost o ciljevima i rezultatima 
EFSA-e, AF je imenovao nacionalne središnjice i uspostavio radnu skupinu za 
komunikaciju o riziku.

AF prepoznaje doprinos i važnost suradnje i kolektivnog napora te istovremeno 
potvrđuje da ima pravnu odgovornost ispunjavanja obveza kako je navedeno u 
Uredbi o osnivanju Agencije. 

Članovi AF-a potpisali su 2006. Izjavu o namjeri poboljšanja razmjene 
znanstvenih spoznaja između njegovih članova i EFSA-e.  

Članovi AF-a također su 2012. obznanili svoje povjerenje u neovisnost EFSA-e i 
njezine znanstvene postupke, donošenja odluka te svoju predanost jačanju 
znanstveno utemeljenog donošenja politika.

Savjetodavno vijeće želi ponovno potvrditi i ažurirati te izjave.
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Članovi AF-a donose sljedeću Izjavu o obvezama u pogledu prethodno 
spomenutih i stalno promjenjivih izazova za sigurnost hrane, uzimajući u obzir 
potrebu stalnog unapređivanja svojeg djelovanja u duhu postojeće, zajedničke 
odlučnosti da zaštite potrošače Europe i istodobno doprinesu globalnim 
izvješćima o sigurnosti hrane i hrane za životinje. 

IZJAVA

Članovi AF-a pristaju: 

I. neovisno djelovati u javnome interesu
II. osnažiti veze između EFSA-e i institucija za sigurnost hrane u državama 

članicama 
III. razmjenjivati informacije o procjenama rizika koje se planiraju ili 

dovršavaju
IV. bez odlaganja obavijestiti jedni druge o priopćenjima za javnost o pitanjima 

od izuzetnog interesa, pružajući kad je to moguće prethodnu obavijest
V. razmjenjivati podatke, uključujući razinu nesigurnosti, koji bi mogli biti 

od koristi za procjene rizika
VI. ujediniti saznanja o mogućim rizicima ili rizicima u nastanku za 

sigurnost hrane
VII. upoznati javnost s programima rada i procjenama rizika EFSA-e 

VIII. pružiti rana upozorenja o mogućem neslaganju znanstvenog mišljenja 
IX. surađivati kako bi se preispitalo i razriješilo bilo koje stvarno ili moguće 

neslaganje znanstvenog mišljenja između država članica ili između 
država članica i EFSA-e

X. promicati znanstvenu izvrsnost i znanstveno umrežavanje 
XI. promicati aktivno sudjelovanje nacionalnih institucija u ispunjavanju 

misije EFSA-e, kako je predviđeno člankom 36. Uredbe o osnivanju 
Agencije

XII. osigurati dosljedan pristup komunikaciji o znanstvenim procjenama i 
procjenama rizika na razini država članica i EFSA-e

XIII. doprinositi programu EU-a za procjenu rizika 
XIV. identificirati mogućnosti u pogledu financijskih potpora i nabave radi 

poboljšanja procjene rizika diljem Europe
XV. promicati inicijative cjeloživotnog učenja koje mogu ojačati kapacitet 

procjene rizika i obavješćivanja o riziku u državama članicama
XVI. pružati potporu međunarodnoj suradnji u svrhu poboljšanja sigurnosti 

hrane i komunikaciji o riziku
XVII. identificirati područja za istraživanje o sigurnosti hrane i povezane 

mogućnosti za uspostavu suradnje
XVIII. pružati savjete direktoru o programima rada i istraživačkim potrebama 

EFSA-e
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XIX. pružati potporu misiji i ujedinjavanju strateških ciljeva EFSA-e i država 
članica radi savladavanja izazova na području sigurnosti hrane i hrane 
za životinje

potpisali

Članovi Savjetodavnog vijeća

Ravnatelj EFSA-e

U prisutnosti

Europske komisije

Država kandidatkinja za pristupanje EU-u


