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Posvetovalni forum

Izjava o zavezanosti članov posvetovalnega foruma Evropske 
agencije za varnost hrane

UVOD

Posvetovalni forum Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je sestavni del 
agencije, glavna vez med njo in institucijami držav članic za varnost hrane, ki 
imajo podobna pooblastila, ter eden od štirih sestavnih organov iz Uredbe (ES) 
št. 178/2002 o ustanovitvi agencije EFSA.

Forum, ki deluje kot okrogla miza, združuje predstavnike držav članic, držav 
kandidatk in Komisije ter izvršilnega direktorja agencije EFSA.

Posvetovalni forum si od ustanovne seje marca 2003 prizadeva za vzpostavitev 
tesnejših vezi med institucijami držav članic za varnost hrane in agencijo EFSA, 
da bi čim bolj povečal izmenjavo znanstvenih informacij za zaščito evropskih 
državljanov. Te cilje dosega na podlagi boljših ocen tveganja, boljšega 
sodelovanja, preprečevanja podvajanja, odprte komunikacije o reševanju 
vprašanja razhajajočih se znanstvenih mnenj in prispevanja k reševanju tega 
vprašanja, zgodnjega prepoznavanja morebitnih ali nastajajočih tveganj ter 
večje doslednosti pri obveščanju o tveganjih. 

Člani posvetovalnega foruma skupaj prispevajo k delovnemu programu agencije 
na področjih ocenjevanja tveganja, izmenjave znanstvenih informacij, razvoja 
znanstvenih mrež in obveščanja.

Posvetovalni forum je za izboljšanje svoje učinkovitosti ter razširjanja ciljev in 
prispevkov agencije EFSA imenoval nacionalne kontaktne točke in ustanovil 
delovno skupino za obveščanje o tveganjih.

Forum priznava prednosti in pomen sodelovanja in skupnih prizadevanj ter 
hkrati priznava, da mora izpolnjevati pravne odgovornosti iz uredbe o 
ustanovitvi. 

Člani posvetovalnega foruma so leta 2006 podpisali izjavo o nameri v zvezi s 
povečanjem izmenjave znanstvenih informacij med člani foruma in 
agencijo EFSA.  

Leta 2012 so izrazili tudi zaupanje v neodvisnost agencije in njene znanstvene 
postopke sprejemanja odločitev ter zavezanost krepitvi oblikovanja politik na 
podlagi znanosti.

Posvetovalni forum želi ponovno potrditi in posodobiti te izjave.
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Člani posvetovalnega foruma ob upoštevanju navedenih izzivov varnosti hrane, 
ki se nenehno spreminjajo, in potrebe po stalnem izboljševanju delovanja 
foruma ter v duhu stalne skupne zavezanosti zaščiti potrošnikov v Evropi in 
prispevanju k svetovnim poročilom o varnosti hrane in krme dajejo naslednjo 
izjavo o zavezanosti. 

IZJAVA

Člani posvetovalnega foruma se strinjajo, da bodo: 

I. delovali neodvisno v javnem interesu;
II. krepili odnose med agencijo EFSA in institucijami za varnost hrane v 

državah članicah; 
III. izmenjavali informacije o načrtovanih ali izvedenih ocenah tveganja;
IV. nemudoma in po možnosti vnaprej obveščali druge člane o obvestilih za 

javnost v zvezi s pomembnimi zadevami;
V. izmenjavali podatke, vključno z negotovimi, ki bi lahko bili uporabni za 

ocene tveganja;
VI. združevali znanje o morebitnih ali nastajajočih tveganjih v zvezi z 

varnostjo hrane;
VII. razširjali delovne programe in ocene tveganja agencije EFSA; 

VIII. zgodaj opozarjali na morebitna razhajanja znanstvenih mnenj; 
IX. pregledovali in si prizadevali rešiti kakršna koli dejanska ali morebitna 

razhajanja znanstvenih mnenj med državami članicami ali med 
državami članicami in agencijo EFSA;

X. spodbujali znanstveno odličnost in mreženje znanstvenikov; 
XI. spodbujali dejavno sodelovanje nacionalnih institucij pri podpiranju 

poslanstva agencije EFSA, kot je določeno v členu 36 uredbe o 
ustanovitvi;

XII. zagotavljali skladen pristop držav članic in agencije EFSA k obveščanju 
o znanstvenih rezultatih in ocenah tveganja;

XIII. prispevali k programu ocenjevanja tveganja EU; 
XIV. opredelili priložnosti v zvezi z nepovratnimi sredstvi in javnimi naročili 

za izboljšanje ocene tveganja po vsej Evropi;
XV. spodbujali pobude za vseživljenjsko učenje, ki lahko okrepijo 

zmogljivosti za ocenjevanje tveganja in obveščanje o tveganjih v 
državah članicah;

XVI. podpirali mednarodno sodelovanje za izboljšanje varnosti hrane in 
obveščanja o tveganjih;

XVII. opredelili področja za raziskave o varnosti hrane in s tem povezane 
možnosti za sodelovanje;

XVIII. izvršilnemu direktorju svetovali o delovnih programih agencije EFSA in 
raziskovalnih potrebah;
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XIX. podpirali poslanstvo in združevanje strateških ciljev agencije EFSA in 
držav članic za rešitev izzivov na področju vseh oblik varnosti hrane in 
krme.

Podpisani

Člani posvetovalnega foruma

Izvršilni direktor agencije EFSA

V prisotnosti

Evropske komisije

držav kandidatk za članstvo v EU


