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Patariamasis forumas

Europos maisto saugos tarnybos Patariamojo susirinkimo narių 
įsipareigojimų deklaracija

ĮVADAS

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamasis forumas (PS) yra 
neatsiejama EFSA dalis, pagrindinė jungtis tarp EFSA ir valstybių narių maisto 
saugos institucijų, kuriai tenka panašūs įgaliojimai ir kuri yra viena iš keturių 
EFSA sudarančių įstaigų, nurodytų Steigimo reglamente (EB) Nr. 178/2002.

Forume prie apskritojo stalo suburiami valstybių narių atstovai, šalys kandidatės, 
Komisija ir EFSA vykdomasis direktorius.

Nuo 2003 m. kovo mėn., kai buvo surengtas jo steigiamasis posėdis, PS siekė 
stiprinti ryšius tarp valstybių narių maisto saugos institucijų ir EFSA, kad būtų 
kuo aktyviau dalijamasi moksline informacija, taip stengiantis apsaugoti Europos 
piliečius. Šis tikslas pasiektas geriau įvertinus riziką, tvirčiau bendradarbiaujant, 
vengiant veiklos dubliavimo, atvirai pranešant apie mokslinių nuomonių 
skirtumus ir padedant spręsti šį klausimą, anksti nustatant galimus arba 
kylančius pavojus ir užtikrinant didesnį nuoseklumą informuojant apie riziką. 

PS nariai bendradarbiauja siekdami patobulinti EFSA darbo programą rizikos 
vertinimo, mokslinės informacijos mainų, mokslinių tinklų vystymo ir 
komunikacijos srityse.

Kad padidintų savo veiksmingumą ir užtikrintų didesnę informacijos apie EFSA 
tikslus ir rezultatus sklaidą, PS paskyrė nacionalinius kontaktinius asmenis ir 
įsteigė informavimo apie riziką darbo grupę.

PS pripažįsta bendradarbiavimo ir kolektyvinių pastangų privalumus bei svarbą ir 
tai, kad turi vykdytinų teisinių įsipareigojimų, kaip nustatyta steigimo 
reglamente. 

2006 m. Patariamojo forumo nariai pasirašė ketinimų deklaraciją dėl mokslinės 
informacijos mainų tarp forumo narių ir EFSA gerinimo.  

2012 m. Patariamojo forumo nariai taip pat pareiškė esantys įsitikinę EFSA 
nepriklausomumu ir išreiškė savo pasitikėjimą mokslinių sprendimų priėmimo 
procesais bei paskelbė įsipareigojantys tvirčiau kurti mokslu grindžiamą politiką.

Patariamasis forumas norėtų dar kartą patvirtinti ir atnaujinti šias deklaracijas.

Atsižvelgdami į pirmiau minėtus ir nuolat maisto saugos srityje kylančius 
iššūkius, taip pat poreikį nuolat tobulinti savo veiklą ir vis dar išreiškiamą bendrą 
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ryžtą apsaugoti Europos vartotojus, kartu prisidedant prie visuotinių maisto ir 
pašarų saugos ataskaitų rengimo, PS nariai pateikia toliau nurodytą 
įsipareigojimų deklaraciją. 

DEKLARACIJA

PS nariai susitaria: 

I. nepriklausomai veikti viešojo intereso labui;
II. stiprinti EFSA ir valstybių narių maisto saugos institucijų ryšius; 

III. dalytis informacija apie planuojamus arba atliktus rizikos vertinimus;
IV. nedelsiant informuoti vieniems kitus apie pranešimus dėl itin svarbios 

informacijos paskelbimo visuomenei, kai įmanoma, pranešant iš anksto;
V. dalytis duomenimis, taip pat apie neapibrėžtumo lygį, kurie būtų 

naudingi atliekant rizikos vertinimus;
VI. kaupti žinias apie galimus arba kylančius pavojus maisto saugos srityje;

VII. skleisti informaciją apie EFSA darbo programas ir rizikos vertinimus; 
VIII. iš anksto įspėti apie galimus mokslinių nuomonių skirtumus; 

IX. veikti, siekiant įvertinti ir išspręsti bet kokių esamų arba galimų 
mokslinių nuomonių skirtumų tarp valstybių narių arba valstybių narių 
ir EFSA klausimą;

X. skatinti ugdyti mokslinę kompetenciją ir mokslinę tinklaveiką; 
XI. skatinti aktyvų nacionalinių institucijų dalyvavimą remiant EFSA misiją, 

kaip numatyta pagal steigimo reglamento 36 straipsnį;
XII. užtikrinti nuoseklų valstybių narių ir EFSA požiūrį į komunikaciją mokslo 

srityje ir rizikos vertinimus;
XIII. prisidėti rengiant ES rizikos vertinimo darbotvarkę; 
XIV. nurodyti galimybes skirti dotacijas ir vykdyti viešuosius pirkimus, kad 

visoje Europoje būtų geriau įvertinama rizika;
XV. skatinti kurti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas, kurios gali padidinti 

rizikos vertinimo ir informavimo apie riziką pajėgumus valstybėse 
narėse;

XVI. remti jungtinį tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant padidinti maisto 
saugą ir geriau informuoti apie riziką;

XVII. nustatyti sritis, kuriose būtų galima atlikti mokslinius maisto saugos 
tyrimus, ir nurodyti susijusias bendradarbiavimo galimybes;

XVIII. EFSA vykdomajam direktoriui teikti su EFSA darbo programomis ir 
mokslinių tyrimų poreikiais susijusias konsultacijas;

XIX. remti EFSA misiją ir EFSA bei valstybių narių strateginių tikslų 
integraciją, kad būtų sprendžiami bet kokie su maisto ir pašarų saugos 
sritimi susiję iššūkiai.

Pasirašė
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Patariamojo forumo nariai,

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) vykdomasis direktorius,

dalyvaujant

Europos Komisijai,

ES šalims kandidatėms


