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Tanácsadó Fórum

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Tanácsadó Fóruma 
tagjainak kötelezettségvállalási nyilatkozata

BEVEZETÉS

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Tanácsadó Fóruma az EFSA 
szerves része, az EFSA és a tagállamokban hasonló feladatkörrel megbízott 
élelmiszer-biztonsági intézmények közötti fő kapcsolattartó, valamint a 
178/2002/EK alapító rendelet által létrehozott négy hatósági testület egyike.

A Fórum egy asztalhoz ülteti a tagállamok, a tagjelölt országok, az Európai 
Bizottság és az EFSA vezetőségének képviselőit.

2003. márciusi alakuló ülése óta a Fórum azért dolgozik, hogy erősítse a 
tagállamok élelmiszer-biztonsági intézményei és az EFSA közötti kapcsolatokat a 
tudományos információk lehető legszélesebb körű megosztása érdekében, 
amelynek célja Európa polgárainak védelme. Ezt magasabb színvonalú 
kockázatértékelés, szorosabb együttműködés, az átfedések kiküszöbölése, 
tudományos véleménykülönbségek nyílt közlése és a megoldáshoz keresése, a 
potenciális és újonnan fellépő kockázatok korai felismerése, valamint 
következetesebb kockázatkommunikáció által sikerült elérni. 

A Fórum tagjai közösen információkat szolgáltatnak az EFSA 
munkaprogramjához a kockázatértékelés, a tudományos információk cseréje, a 
tudományos hálózatok és kommunikáció fejlesztése terén.

Az EFSA hatékonyságának növelése, valamint céljainak és eredményeinek 
terjesztése érdekében a Fórum nemzeti fókuszpontokat állított fel és 
kockázatkommunikációval foglalkozó munkacsoportot hozott létre.

A Fórum elismeri az együttműködés és a közös erőfeszítés jelentőségét, 
ugyanakkor elfogadja, hogy az alapító rendelet alapján a mentesítés is a jogi 
kötelezettségei közé tartozik. 

2006-ban a Tanácsadó Fórum tagjai szándéknyilatkozatot írtak alá arra 
vonatkozóan, hogy növelni kívánják a tudományos információk tagok és EFSA 
közötti cseréjének mértékét.  

2012-ben a Tanácsadó Fórum tagjai azt is kinyilvánították, hogy teljes 
mértékben megbíznak az EFSA függetlenségében és tudományos döntéshozói 
folyamataiban, és elkötelezettek a tudományos alapú döntéshozatal 
megerősítése iránt.

A Tanácsadó Fórum ezúton szeretné megerősíteni és frissíteni e nyilatkozatait.
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A Fórum tagjai az élelmiszer-biztonság előtt álló jövőbeni és folyamatosan 
változó kihívások fényében, a folyamatos működésbeli javulás szükségességét 
figyelembe véve, és az európai fogyasztók védelme iránti jelenlegi és közös 
elhatározás szellemében, ugyanakkor világszerte az élelmiszer- és 
takarmánybiztonságról szóló jelentésekhez való hozzájárulás jegyében a 
következő kötelezettségvállalási nyilatkozatot teszik. 

NYILATKOZAT

A Tanácsadó Fórum tagjai vállalják, hogy: 

I. a köz érdekében függetlenül járnak el;
II. megerősítik az EFSA és a tagállamokban működő élelmiszer-biztonsági 

intézmények közötti kapcsolatokat; 
III. a tervezett vagy elvégzett kockázatértékelésről információkat osztanak 

meg;
IV. egymást haladéktalanul tájékoztatják a nagy érdeklődésre számot tartó 

kérdésekről szóló, nagyközönségnek szánt közlemények bejelentéséről, és 
amennyiben lehetőségük adódik rá, előzetes információkat is nyújtanak 
azzal kapcsolatban;

V. a kockázatértékelés szempontjából hasznos adatokat osztanak meg, 
ideértve a bizonytalanság mértékét is;

VI. összegyűjtik az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető, potenciális és 
újonnan fellépő kockázatokkal kapcsolatos ismereteket;

VII. terjesztik az EFSA munkaprogramjait és kockázatértékeléseit; 
VIII. idejekorán jelzik a potenciális tudományos véleménykülönbségeket; 

IX. azon dolgoznak, hogy a tagállamok közötti vagy a tagállamok és az 
EFSA közötti bármilyen tényleges vagy potenciális tudományos 
véleménykülönbséget felülvizsgáljanak vagy megoldjanak;

X. népszerűsítik a tudományos kiválóságot és a tudományos 
kapcsolatépítést; 

XI. elősegítik azt, hogy a nemzeti intézmények aktívan részt vegyenek az 
EFSA küldetésének támogatásában, amint azt az alapító rendelet 36. 
cikke előírja;

XII. a kockázatok értékelésének kommunikációját illetően biztosítják a 
tagállamok és az EFSA közötti koherens megközelítést;

XIII. hozzájárulnak az EU kockázatértékelési menetrendjéhez; 
XIV. keresik azokat a támogatási vagy beszerzési lehetőségeket, amelyekkel 

Európa-szerte javítható a kockázatértékelés;
XV. támogatják az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 

kezdeményezéseket, amelyek a tagállamokban növelhetik a 
kockázatértékeléssel és kockázatkommunikációval kapcsolatos 
kapacitást;
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XVI. támogatják az élelmiszer-biztonság és a kockázatkommunikáció 
javítása érdekében folytatott nemzetközi együttműködést;

XVII. azonosítják az élelmiszerbiztonságon belüli kutatási területeket és 
ehhez kapcsolódóan az együttműködési lehetőségeket;

XVIII. tanácsokkal látják el az ügyvezető igazgatót az EFSA 
munkaprogramjával és kutatási igényeivel kapcsolatban;

XIX. támogatják az EFSA küldetését, valamint az EFSA és a tagállamok 
stratégiai céljainak egyesítését, hogy az élelmiszer- és 
takarmánybiztonság minden területén meg tudjanak felelni a 
kihívásoknak;

aláírták:

A 
Aláírják a Tanácsadó Fórum tagjai

Az EFSA ügyvezető igazgatója

Az alábbiak jelenlétében:

Az Európai Bizottság

Az uniós tagjelölt országok


