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Poradné fórum

Vyhlásenie o záväzku členov poradného fóra Európskeho úradu 
pre bezpečnosť potravín

ÚVOD

Poradné fórum Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) je 
neoddeliteľnou súčasťou úradu EFSA, hlavným prepojením medzi úradom EFSA a 
inštitúciami pre bezpečnosť potravín, ktoré sa zaoberajú podobnou 
problematikou v členských štátoch, a jedným zo štyroch orgánov úradu 
ustanovených v zakladajúcom nariadení (ES) č. 178 z roku 2002.

Fórum združuje za okrúhlym stolom zástupcov členských štátov, kandidátskych 
krajín, Komisie a funkcionárov EFSA.

Od svojho prvého zasadnutia v marci 2003 poradné fórum pracuje na budovaní 
užších vzťahov medzi inštitúciami členských štátov pre bezpečnosť potravín a 
úradom EFSA s cieľom maximalizovať spoločné využívanie vedeckých informácií 
na ochranu európskych občanov. Dosiahlo sa to zlepšeným hodnotením rizík, 
lepšou spoluprácou, zamedzením duplicity, otvorenou komunikáciou o 
rozdielnych vedeckých stanoviskách a prispením k ich riešeniu, včasnou 
identifikáciou potenciálnych alebo vznikajúcich rizík a väčšou dôslednosťou v 
oznamovaní rizík. 

Členovia poradného fóra spolupracujú na zostavovaní pracovného programu 
EFSA v oblastiach hodnotenia rizík, výmeny vedeckých informácií, rozvoja 
vedeckých sietí a komunikácie.

Na posilnenie svojej efektívnosti a šírenia zámerov a výsledkov EFSA poradné 
fórum určilo národné kontaktné miesta a ustanovilo pracovnú skupinu na 
oznamovanie rizík.

Poradné fórum uznáva prínos a dôležitosť spolupráce a kolektívneho úsilia a 
zároveň potvrdzuje, že má právnu zodpovednosť za plnenie povinností 
stanovených v zakladajúcom nariadení. 

V roku 2006 členovia poradného fóra podpísali vyhlásenie o úmysle týkajúcom 
sa rozšírenia výmeny vedeckých informácií medzi svojimi členmi a úradom EFSA.  

V roku 2012 členovia poradného fóra deklarovali dôveru v nezávislosť a vo 
vedecké rozhodovacie postupy úradu EFSA a svoj záväzok posilňovať tvorbu 
politík na vedeckom základe.

Poradné fórum chce znovu potvrdiť a aktualizovať tieto vyhlásenia.
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Vzhľadom na uvedené a na neustále sa meniace výzvy v oblasti bezpečnosti 
potravín, so zreteľom na potrebu nepretržitého zlepšovania svojej činnosti a v 
duchu pokračujúceho spoločného odhodlania chrániť spotrebiteľov Európy a 
zároveň prispievať k svetovým správam o bezpečnosti potravín a krmív, členovia 
poradného fóra vydávajú toto vyhlásenie o záväzku. 

VYHLÁSENIE

Členovia poradného fóra sa zaväzujú: 

I. konať nezávisle vo verejnom záujme,
II. posilňovať vzťahy medzi úradom EFSA a inštitúciami pre bezpečnosť 

potravín v členských štátoch, 
III. deliť sa o informácie o hodnotení rizík, ktoré sú plánované alebo 

dohodnuté,
IV. neodkladne sa navzájom informovať o oznámeniach sprostredkovaných 

verejnosti týkajúcich sa záležitostí vysokého záujmu, ak je to možné 
vopred,

V. deliť sa o údaje vrátane úrovne neistoty, ktoré môžu byť prospešné pri 
hodnotní rizík,

VI. zhromažďovať poznatky o potenciálnych alebo vznikajúcich rizikách v 
oblasti bezpečnosti potravín,

VII. šíriť pracovné programy a hodnotenia rizík úradu EFSA, 
VIII. poskytovať včasné varovanie pred možným rozdielnym vedeckým 

stanoviskom, 
IX. pracovať na revízii a vyriešení akéhokoľvek skutočného alebo 

potenciálneho rozdielu medzi vedeckými stanoviskami členských štátov 
alebo členských štátov a EFSA,

X. podporovať vedeckú excelentnosť a vedeckú spoluprácu, 
XI. podporovať aktívne zapojenie národných inštitúcií do podpory poslania 

EFSA v súlade s článkom 36 zakladajúceho nariadenia,
XII. zaisťovať jednotný prístup členských štátov a EFSA k oznamovaniu 

vedeckého posúdenia a hodnotenia rizík,
XIII. prispievať k programu hodnotenia rizík EÚ, 
XIV. identifikovať príležitosti na granty a obstarávanie s cieľom zlepšiť 

hodnotenie rizík v celej Európe,
XV. podporovať iniciatívy v oblasti celoživotného vzdelávania, ktoré môžu v 

členských štátoch posilniť schopnosť hodnotiť a oznamovať riziká,
XVI. podporovať vzájomnú medzinárodnú spoluprácu pri zlepšovaní 

bezpečnosti potravín a oznamovaní rizík,
XVII. identifikovať oblasti výskumu v oblasti bezpečnosti potravín a súvisiace 

príležitosti na spoluprácu,
XVIII. radiť výkonnému riaditeľovi pri zostavovaní pracovných programov a 

určovaní potrieb výskumu EFSA,
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XIX. podporovať poslanie a spájanie strategických cieľov EFSA a členských 
štátov s cieľom zvládnuť výzvy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív 
vo všetkých jej formách.

Podpísali

členovia poradného fóra

výkonný riaditeľ EFSA

za prítomnosti zástupcov

Európskej komisie

kandidátskych krajín EÚ


