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Internationale aktiviteter – en strategisk tilgang 
 
  
 
 1.  I 2006 identificerede EFSA's bestyrelse en yderligere udvikling af EFSA's internationale aktiviteter som 
en af nøglehenstillingerne1 i rapporten om den eksterne evaluering gennemført i henhold til artikel 61 i 
forordningen om dens oprettelse2 
 
2.  I Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) Strategiplan 2009-2013, som EFSA's 
bestyrelse vedtog den 18. december 2008, identificeres de vigtigste drivkræfter  for ændringer, herunder 
globalisering, øget innovation, spørgsmål i tilknytning til bæredygtighed og klimaændringer samt 
samfundsmæssige og politiske ændringer med en potentiel indvirkning på EFSA's fremtidige arbejde. I denne 
forbindelse understreger den behovet for tættere internationale forbindelser og samarbejde.  
  
3. EU er verdens største eksportør og verdens næststørste importør af fødevarer og drikkevarer og en 
vigtig aktør i handelen med landbrugsvarer 3 Global handel, øget rejseaktivitet og migration er alle faktorer, der 
potentielt kan bidrage til international spredning af nye eller genopblussende risici (f.eks. BSE). Den globale 
karakter af risiciene i fødevare- og foderkæden understreges af statistikker fra det hurtige varslingssystem for 
fødevarer og foder 2007 (RASFF)4, hvor EFSA modtog omkring 7.300 indberetninger om fødevarer og foder 
indført i Fællesskabet. Den globale handel indebærer ikke blot udfordringer for beslutningstagere i 
risikovurderingsprocessen, men understreger også behovet for, at risikovurderingseksperter samarbejder på 
internationalt plan. 
 
4. EFSA skal leve op til sin opgave, der går ud på at bistå beslutningstagere i risikovurderingsprocessen på 
europæisk plan og i medlemsstaterne med at beskytte sundheden og opretholde tilliden til den europæiske 
fødevareforsyning. Som støtte for sin centrale aktivitet må EFSA være fuldt engageret på internationalt plan, 
bekendt med globale fødevaresikkerhedsudfordringer, være i stand til at identificere nye risici, indsamle, 
sammenligne og udveksle information og data, så alle har kendskab til hinandens kommunikation, ligesom den 
må etablere et passende samarbejde og forbindelser med både internationale organisationer og organisationer i 
tredjelande.  
 

5.  Ved udviklingen af EFSA's tilgang til dens internationale aktiviteter tages der hensyn til den retlige og 
institutionelle sammenhæng, autoriteten arbejder i. For at kunne leve op til sit kommissorium og sine opgaver 
defineret i artikel 22 og 23 i forordningen om dens oprettelse har EFSA behov for adgang til en bred vifte af 
kilder til globale videnskabelige informationer og data vedrørende risici og for at deltage i udviklingen og brugen 
af internationalt anerkendte risikovurderingsmetoder. I henhold til artikel 235 skal EFSA stille videnskabelig og 

                                                 
1 EFSA's bestyrelses henstillinger efter evalueringen af EFSA's aktiviteter gennemført i henhold til artikel 61 i forordning  (EF) nr. 
178/2002. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. 
3 De vigtigste handelspartnere er USA, europæiske tredjelande, Rusland, Kina, Brasilien, Argentina, Thailand, Indien, Vietnam – kilde: 
CIAA data and trends for 2006. 
4 4Artikel 50, stk. 3, i forordning  (EF) nr. 178/2002, se http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 
5 Artikel 23, litra i) - at stille videnskabelig og teknisk bistand til rådighed for Kommissionen på dennes begæring med henblik på at 
forbedre samarbejdet mellem Fællesskabet, kandidatlande, internationale organisationer og tredjelande inden for de områder, der hører 
under dens kommissorium. 
 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
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teknisk bistand til rådighed for Kommissionen på dennes begæring med henblik på at forbedre samarbejdet 
mellem Fællesskabet, kandidatlande, internationale organisationer og tredjelande inden for de områder, der 
hører under dens kommissorium. I henhold til artikel 33, stk. 1, og artikel 33, stk. 2, skal EFSA søge, indsamle, 
behandle, analysere og opsummere videnskabelige og tekniske data inden for de områder, der hører under 
dens kommissorium, I samarbejde med kandidatlande, tredjelande og internationale organer 6. I artikel 497 
kræves det specifikt, at EFSA samarbejder med lande, der har indgået en aftale med Fællesskabet, hvorved de 
har vedtaget og anvender fællesskabslovgivningen (f.eks. EFTA-/EØS-landene). 

6. Desuden danner andre europæiske lovbestemmelser og politikker ramme om EFSA's samarbejde med 
tredjelande eller internationale organer – f.eks. førtiltrædelsesprogrammer, fælles aftaler mellem Det 
Europæiske Fællesskab og USA om etablering af samarbejde om videnskabelige og tekniske spørgsmål, aftaler 
om videnskabeligt og teknisk samarbejde osv.  

7.  Europa-Kommissionen har på mange områder inden for fødevare- og fodersikkerhed og på det 
sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige område den institutionelle og retlige kompetence til at 
repræsentere Det Europæiske Fællesskab i internationale fora. Disse retligt og institutionelt fastlagte 
ansvarsområder udgør grundlaget for støtte til Kommissionen i videnskabelige og tekniske spørgsmål, når den 
gennemfører mellemstatslige drøftelser  i f.eks. OIE, IPPC, EPPO, OECD, WTO, WHO og FAO. Det er vigtigt, at 
Kommissionens og dermed de europæiske holdninger underbygges af et stærkt videnskabeligt og teknisk 
grundlag, som er udviklet med fuldt kendskab til internationale informationer, beviser, data og 
risikovurderingspraksisser.   
 
 8.  Risikovurderinger, andre evalueringer, data- og informationsindsamling og -analyse, der foretages af 
internationale komitéer og andre organer, navnlig under FAO/WHO, OECD, OIE og IPPC, anvendes som 
internationale referencer og underbygger i sidste ende de standarder, der anvendes i  international handel. Det er 
vigtigt, at disse fuldt ud afspejler vurderingen af risici, der er relevante for Europa, og der er et klart behov for et 
europæisk bidrag til sådanne vurderinger og til de anvendte risikovurderingsmetoder. EFSA har i 
overensstemmelse med sit mandat og den institutionelle ramme været i stand til at bidrage til og lære af 
internationale risikovurderingsaktiviteter og har været fuldt integreret i det internationale videnskabelige samfund.  
 
9.  EFSA har allerede indført en strategi for samarbejde med medlemsstaterne8, som den for nylig 
forelagde for bestyrelsen i form af en foreløbig gennemgang.9 Erfaringerne fra denne aktivitet har hjulpet EFSA i 
dens overvejelser om samarbejde på internationalt plan.  
 
10.  EFSA er en veludviklet organisation, og det er på tide, at den fastlægger sin vision og 
nøglemålsætninger i relation til dens internationale aktiviteter. I de første seks år, EFSA har eksisteret, har den 
allerede etableret tætte forbindelser fra sag til sag med de organisationer i tredjelande og på internationalt plan, 

                                                 
6Artikel 33, stk. 1 -  Autoriteten skal søge, indsamle, behandle, analysere og opsummere videnskabelige og tekniske data inden for 
de områder, der hører under dens kommissorium. Dette omfatter navnlig indsamling af data vedrørende: a) fødevareforbrug og det 
omfang, hvori den enkelte er udsat for risici i forbindelse med forbruget af fødevarer, b) incidens og prævalens af biologiske risici, 
c) forurenende stoffer i fødevarer og foder d) restkoncentrationer. Artikel 33, stk. 2. Med henblik på den i stk. 1 nævnte 
dataindsamling arbejder autoriteten tæt sammen med alle de organisationer, der er beskæftiget med dataindsamling, herunder 
organisationer fra kandidatlande, fra tredjelande og fra internationale organer. 
 

7 Artikel 49 - Autoriteten skal være åben for deltagelse af lande, der har indgået aftale med Fællesskabet, hvorved de har vedtaget, at 
fællesskabslovgivningen skal finde anvendelse på det område, der er omfattet af denne forordning. 

I de relevante bestemmelser i sådanne aftaler fastsættes de nærmere bestemmelser om bl.a. karakteren, omfanget og 
udformningen af disse landes deltagelse i autoritetens arbejde, herunder bestemmelser om deltagelse i de netværk, som 
autoriteten driver, optagelse i fortegnelsen over kompetente organisationer, der kan tildeles visse opgaver, finansielle bidrag og 
personale. 
 
8 Strategy for cooperation and networking between the EU Member States and EFSA, december 2006, EFSA's websted, jf. 
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/msstrategy.pdf 
 
9http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/mb181208_item8_doc6a_Interim_review.pdf?ssbinary=true Interim Review of the 
Strategy for Cooperation and Networking between EU Member States and EFSA 
 

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/mb181208_item8_doc6a_Interim_review.pdf?ssbinary=true
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hvis aktiviteter er relevante for EFSA's kommissorium, ligesom den har udviklet individuelle kontakter med 
centrale videnskabsfolk verden over. 
 
11. I dette dokument forsøger vi at fastlægge en strategisk tilgang til EFSA's internationale aktiviteter, og der 
redegøres for dens mål og prioriteter med hensyn til konsolidering af dens eksisterende arbejde, ligesom 
fremtidige initiativer identificeres.  
 
 
EFSA's målsætninger i forbindelse med dens internationale aktiviteter  
 
 12.  For at EFSA kan opfylde sin overordnede risikovurderings- og kommunikationsopgave, bistå EU's 
beslutningstagere i risikovurderingsprocessen og sikre det mest solide videnskabelige grundlag for 
foranstaltninger til beskyttelse af sundheden og opretholdelse af tilliden til det europæiske fødevaresystem, har 
den identificeret følgende fire nøglemålsætninger i forbindelse med dens internationale aktiviteter.  
 

I  Støtte EU's internationale forpligtelser  

 
13.  EFSA yder støtte til Kommissionen i tilknytning til dens internationale programmer og forpligtelser. 
EFSA har sammen med Kommissionen identificeret og prioriteret de centrale Codexkomitéer, der kan have 
behov for EFSA's støtte.10 Navnlig EFSA's eksperter deltager i Codexkomitéernes mellemstatslige ad hoc-
taskforcer vedrørende antimikrobiel resistens og fødevarer fremstillet ved hjælp af bioteknologi og bistår desuden 
i komitéerne. Ud over at bistå Fællesskabet sætter EFSA's engagement i Codex Alimentarius den i stand til at 
foregribe de videnskabelige aktiviteter i WHO/FAO's internationale risikovurderingsorganer, da mange af deres 
initiativer iværksættes af Codex. 
 
14.  EFSA har ligeledes bistået Kommissionen ved at yde støtte i forbindelse med dens drøftelser i WTO, 
EPPO, IPPC, OIE, WHO, FAO og bilaterale drøftelser med tredjelande ved at skabe det videnskabelige grundlag 
for Fællesskabets holdninger med det mål i sidste ende at hjælpe Fællesskabet til at leve op til sine internationale 
forpligtelser. 
  
15.  Fællesskabet har iværksat adskillige bilaterale og multilaterale aktiviteter, der er relevante for EFSA's 
aktiviteter og ansvar, f.eks. initiativer under det transatlantiske økonomiske partnerskab, og især 
risikovurderingsdialogen og den globale risikovurderingsdialog, som EFSA allerede har deltaget i. 
  
16.  EFSA har bistået Kommissionen med  videnskabelige uddannelsesprogrammer i Mercosur-landene og i 
Asien med det formål at opbygge en større forståelse og kapacitet for risikovurdering og i sidste ende hjælpe de 
importerende lande til at forstå det videnskabelige grundlag for EFSA's risikostyringsforanstaltninger og sætte 
dem i stand til at leve op til dem. På Kommissionens foranledning samarbejdede EFSA f.eks. for nylig med 
russiske eksperter om at øge deres ekspertise inden for og forståelse af det videnskabelige grundlag for de 
europæiske maksimalgrænseværdier for pesticidrester.  
 
 17.  I forbindelse med udvidelsen af EU arbejder EFSA sammen med kandidat- og førtiltrædelseslandene 
om at fremme forståelsen for autoritetens arbejde, udveksle ekspertise, oprette 
informationsudviklingsmekanismer og inddrage de nationale myndigheder i krisekoordineringsøvelser. EFSA er 
engageret i den europæiske naboskabsordning i samarbejde med Kommissionen og samarbejder i øjeblikket 
med Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt de fem potentielle kandidatlande 
i det vestlige Balkan (Serbien, Albanien, Montenegro, Kosovo og Bosnien-Hercegovina)11. Disse aktiviteter 
berører hele EFSA's kommissorium, og EFSA vil fortsat støtte Kommissionen ved at levere disse programmer 
med det formål at styrke det videnskabelige samarbejde og networking. 
 

                                                 
10 Codexkomitéer for Pesticidrester, Forurenende Stoffer, Tilsætningsstoffer til Levnedsmidler, Fødevarehygiejne, Analyse- og 

Prøveudtagningsmetoder, Ernæring og Levnedsmidler til Særlig Ernæring. 
11 Instrument for førtiltrædelsesbistand (IPA) –  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0093:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0093:EN:PDF
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Nøgleinitiativer  
 
- På multilateralt plan 

o I samarbejde med Kommissionen definere og prioritere støtten til EU's delegationer ved internationale 
mellemstatslige møder som f.eks. Codexkomitéernes mellemstatslige taskforcer, men også hvor der er 
behov herfor i EPPO, IPPC, OIE, Europarådet og OECD og tilknyttede forberedende aktiviteter12.   

 
o Opbygge et mere solidt grundlag for samarbejde med internationale organer, sammen med 

Kommissionen udforske potentialet for passende fastsættelse af rammer for EFSA's aktiviteter ved 
revisionen af eksisterende aftaler om mere omfattende videnskabelige og tekniske udvekslinger. 

 
- På bilateralt plan  

o Identificere og prioritere EFSA's støtte til Fællesskabets aktiviteter og især de aktiviteter, der er knyttet til 
den transatlantiske dialog om risikovurdering og den globale dialog om risikovurdering13, tiltrædelses- og 
naboskabsprogrammer. 

 
o Inden for de retlige og institutionelle rammer arbejde sammen med Kommissionen om at fastlægge et 

passende grundlag for samarbejde med organer, der i tredjelande udfører opgaver svarende til EFSA's 
for at fremme samarbejde og udvekslinger om opgaver, der er omfattet af EFSA's kommissorium.14   

 

II  Sikre adgang til internationale videnskabelige data og informationer for at skabe et stærkt grundlag for 
risikovurdering og identificering af nye risici  

 
18.  Ud over EFSA's samarbejde og networking med medlemsstaterne og i erkendelse af mange risicis 
globale karakter samarbejder EFSA allerede med internationale organisationer og tredjelandes organisationer. 
Målet er at udveksle viden gennem networking, fremme adgang til videnskabelig knowhow, data, bedste praksis 
og forskningsmiljøer uden for Europa og derved sætte EFSA i stand til at opbygge videnskabelig ekspertise og 
kohærens, samtidig med at synergivirkningerne på globalt plan fremmes. 
  
19. Som det fremgår af forordningen om oprettelse af EFSA (artikel 33), vil EFSA opbygge samarbejdet om 
data- og informationsindsamling inden for områder som f.eks. fødevareforbrug, incidens og prævalens af 
biologiske risici, forurenende stoffer i fødevarer og foder og restkoncentrationer og andre data, der er nødvendige 
for, at den kan opfylde sit mandat. I denne henseende deltager EFSA allerede i regelmæssige multilaterale 
aktiviteter. F.eks. har den via den internationale forbindelsesgruppe vedrørende fødevarers kemiske sikkerhed 
(International Food Chemical Safety Liaison Group) kunnet udveksle information om Bbisphenol A og melamin i 
tæt samarbejde med Europa-Kommissionen, Food Standards Australia and New Zealand, Health Canada, Japan 
Food Safety Commission, USFDA og NZFSA.  Sådanne platforme vil være vigtige fora for opbygningen af et 
fremtidigt samarbejde og for udveksling af information, data og erfaringer. 
 
20.  EFSA vil også fremme samarbejdet med internationale organisationer og agenturer i tredjelande om 
identificering af nye risici og ændrede risikosituationer. Dette har bidraget til forudsigelse af virkningen af globale 
risici på den europæiske situation, f.eks. med WHO, OIE og FAO om fugleinfluenza. Et sådant samarbejde vil få 
stadig større betydning i fremtiden, når nye eller genopblussende risici som følge af global handel, internationale 
rejser og migration, klimaændringer og nye teknologier skal håndteres. EFSA har allerede afholdt en fælles 
konference med WHO og FAO for at undersøge de nye spørgsmål, som klimaændringerne frembyder for 
fødevaresikkerhed og ernæring. EFSA indgår også i WHO's INFOSAN-netværk og deltager i dens 
hasteprocedurer. EFSA's kapacitet til at yde ekspertbistand i en hastesag/krise vil blive øget kraftigt gennem 
etablering af forbindelser og samarbejde med internationale organisationer for at få øjeblikkelig adgang til data og 
anden information.  
 

                                                 
12 F.eks. bistå Kommissionen ved at yde videnskabelig og teknisk rådgivning om holdninger forud for internationale møder.   
13 Omfatter transatlantiske partnerskabslande og endvidere andre tredjelandes risikovurderingsorganer.  
14 Aftale mellem Fællesskabet og f.eks. New Zealand, Australien osv. 
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21.  På bilateralt plan har EFSA indtil videre indgået en formel aftale om fremme af udveksling af information 
med USFDA15 , som hovedsageligt sikrer, at fortrolighedsbestemmelserne respekteres. Dette har øget 
informationsstrømmen. Aftalen udgør en del af bestemmelserne om gennemførelse af det transatlantiske 
økonomiske partnerskab16. EFSA overvejer yderligere aftaler, som kan være nyttige, og vil sammen med Europa-
Kommissionen undersøge muligheden for at medtage disse i forordningen om oprettelse af EFSA og de retsakter 
om samarbejde med tredjelande og internationale organisationer inden for videnskab og teknologi, der findes på 
europæisk plan. 
 
Nøgleinitiativer  
 

o På de prioriterede områder indføre ordninger, der gør brug af de eksisterende retsakter til at underbygge 
og sikre et solidt grundlag for udveksling af data og anden information med relevante internationale 
organisationer og organisationer i tredjelande med henblik på at skabe et detaljeret grundlag for dens 
risikovurderinger og nye risikoaktiviteter.   

o Etablere internationalt samarbejde og undersøge, hvilke mekanismer der kan fremme hurtig udveksling 
af information og data for at øge EFSA's kapacitet til at støtte beslutningstagere i 
risikovurderingsprocessen i tilfælde af hastesager.  

III Deltagelse i risikovurdering på internationalt plan   

 
22.   Adskillige internationale organisationer foretager risikovurderinger på de samme områder som EFSA. 
EFSA deltager allerede i risikovurderingsaktiviteter på internationalt plan, da mange af de førende europæiske 
videnskabsfolk i EFSA's paneler og komitéer samt dens personale deltager i arbejdet i de internationale 
risikovurderingkomitéer og -arbejdsgrupper JMRA, JMPR, JECTA. På samme måde inviteres EFSA's eksperter i 
deres personlige kapacitet til at deltage i risikovurderingsaktiviteter, der udføres af OIE, IPPC, WHO, EPPO og 
OECD. Dette engagement vil fortsat være vigtigt i fremtiden, hvis disse komitéer skal tage hensyn til europæiske 
metoder, data og bedste praksis, og hvis EFSA's arbejde skal kunne drage fuld fordel af deres aktiviteter.  
 
23.  EFSA tager hensyn til udtalelser fra disse organer, men undersøger stadig spørgsmålet ud fra et 
europæisk perspektiv for at sikre, at EFSA's videnskabelige rådgivning generelt forbliver uafhængig og relevant i 
en europæisk sammenhæng. EFSA har gennemført drøftelser med disse organer for at finde ud af, hvordan man 
kan udveksle risikovurderinger, information og data, og hvordan alt dette kan anvendes til fælles gavn (f.eks. med 
JECFA om aflatoksin). EFSA har etableret tætte forbindelser til deres sekretariater, for at begge parter kan holde 
sig fuldt orienterede om hinandens aktiviteter. I sidste ende vil en yderligere konsolidering heraf bidrage til at 
undgå dobbeltarbejde og til at nedbringe unødvendige forskelle.  
 
24.  EFSA har også på forhånd meddelt sine risikovurderinger umiddelbart forud for offentliggørelse og 
under embargo, hvor der efter al sandsynlighed vil være et internationalt samarbejde med de internationale 
kontorer under USFDA, USDA, FSANZ, USEPA, Japanese Food Safety Commission, Health Canada, WHO, OIE 
og FAO.  
 
25.  Samarbejdet med internationale organisationer har også omfattet specifikke emner. EFSA har f.eks. 
arbejdet tæt sammen med WHO om Enterobacter sakazakii i mælkeerstatning til spædbørn og sammen med 
WHO og ECDC om antimikrobiel resistens. Når et tredjeland har udført et betydeligt risikovurderingsarbejde, har 
EFSA inddraget relevante eksperter i sine indledende drøftelser samtidig med, at den har sikret den deraf 
følgende ekspertudtalelses generelle uafhængighed, f.eks. i den videnskabelige komités arbejde om kloning af 
dyr, hvor EFSA inddrog en ekspert fra FDA i de indledende drøftelser i arbejdsgruppen.  
 
26.  Via kollokvier og konferencer har EFSA været i stand til at udveksle og drøfte centrale 
risikovurderingsspørgsmål og videnskabelige spørgsmål med internationale eksperter og via denne dialog skabe 

                                                 
15 EFSA og FDA styrker samarbejdet inden for fødevaresikkerhed, EFSA's websted, juli 2007, jf. 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178621165446.htm   
16 Transatlantisk økonomisk partnerskab http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111712.pdf 
 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178621165446.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111712.pdf
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grundlag for konsensus om fremgangsmåder og metoder f.eks. i relation til miljørisikovurdering, benefit/risk-
forhold, håndtering af carcinogene og genotoksiske stoffer. 
  
27. EFSA vil bygge videre på disse aktiviteter med det formål at påvirke dem, bidrage til dem og lære af 
dem, bygge på drøftelserne i internationale risikovurderingsfora, fremme harmonisering af metoder og 
vejledninger og forblive længst fremme i international risikovurdering. 
 
28.  EFSA vil via sit internationale samarbejde foregribe nye risikovurderingsmetoder og fastslå relevansen 
af ny videnskabelig viden og nye teknologier for de aktuelle risikovurderingspraksis.  
 
Nøgleinitiativer  
 

o Bygge videre på det eksisterende samarbejde med JECFA, JMPR, JEMRA, OIE, IPPC, EPPO og 
tredjelandes agenturer om aktiviteter såsom planlægning af risikovurdering, anmodninger om data og 
udveksling af information, der bruges til at foretage risikovurderinger.   

  
o Påvise kommende risikovurderingsprioriteter på internationalt plan og bruge de fuldstændige 

risikovurderinger udført af internationale og regionale organer og organer i tredjelande samtidig med, at 
den europæiske videnskabelige rådgivnings uafhængighed bevares. 

 
o I samarbejde med Kommissionen definere og prioritere EFSA's engagement i initiativer som udvikling af 

retningslinjer for risikovurdering og harmonisering af risikovurderingsmetoder på internationalt plan.  
 

IV  Fremme kohærens i risikokommunikation og opbygge kendskabet til EFSA's aktiviteter på internationalt plan  

 
29.  EFSA's internationale aktiviteter i forbindelse med kommunikation og opsøgende aktiviteter fokuserer 
på to hovedmål: at etablere et bredere samarbejde for at øge kendskabet til og forklare EFSA's rolle i udviklingen 
af det videnskabelige grundlag for foranstaltninger i Det Europæiske Fællesskab inden for fødevare- og 
foderstofsikkerhed, ernæring, dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og plantebeskyttelse. 
  
30.  For at skabe større kohærens har EFSA udviklet et samarbejde inden for risikokommunikation med 
nationale europæiske fødevaresikkerhedsmyndigheder siden 2003. 
 
31.  EFSA er ligeledes begyndt at etablere kontakter til kommunikationsafdelinger i tredjelandes 
organisationer og internationale organisationer og udvekslinger af information, ligesom den udveksler erfaringer 
om spørgsmål, hvor en international dimension er blevet påvist.  
 
32.  Dette arbejde er blevet understøttet af EFSA's system med forhåndsmeddelelser til betroede partnere 
af udvalgte risikovurderinger og pressemateriale umiddelbart inden publikation. Målet er at informere 
internationale partnere om kommende offentlige bekendtgørelser og fremme kohærens i risikokommunikationen, 
f.eks. i håndteringen af spørgsmål af betydelig international medieinteresse som f.eks. aspartam.  
 
33.  EFSA har deltaget i internationale konferencer om risikokommunikation for at udveksle erfaringer, 
påvise god praksis og fremme gensidig forståelse. EFSA vil bygge videre på dette internationale samarbejde ved 
yderligere at udvikle netværk med kommunikations- og opsøgningsafdelinger i internationale organisationer og 
tredjelandes organisationer med arbejdsområder svarende til EFSA's.  
  
34.  EFSA vil via sine kommunikationsaktiviteter yderligere udvikle kendskabet til og forståelsen af EFSA's 
rolle og bidrag på internationalt plan samt øge troværdigheden af det videnskabelige grundlag for europæiske 
foranstaltninger, der træffes på områder omfattet af EFSA's kommissorium.  
 
Nøgleinitiativer  
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o EFSA vil bygge på sine eksisterende kommunikationsaktiviteter med internationale partnere i tilknytning 
til risikovurderingsaktiviteter på områder af gensidig og global interesse, udveksling af information og 
erfaringer om kommunikationsaktiviteter samt udvikling af bedste praksis. 

  
o EFSA vil bygge på sin eksisterende praksis for udveksling af information, herunder forhåndsmeddelelse 

om specifikke emner og tidlig varsling om centrale offentlige meddelelser inden offentliggørelse af disse 
samt udveksling af information og samarbejde med partnere om nye og aktuelle emner, der er relevante 
for EFSA's arbejde, når de fremkommer i medierne/online. 

 
o EFSA vil bidrage til etableringen af en international platform for udveksling af information og erfaringer 

og udvikling af fælles praksis og retningslinjer for at bidrage til at sikre sammenhæng i 
risikokommunikationen.  

 
 
 
Tidsplan for revision og revisionsproces  
 
 35.  Dette dokument vil danne grundlaget for den mere detaljerede planlægning af internationale aktiviteter, 
der vil indgå i EFSA's årlige forvaltningsplaner og i dens drøftelser med Kommissionen om udvikling af dens 
internationale aktiviteter inden for de retlige og institutionelle rammer. Det vil blive revideret efter to et halvt år 
eller efter behov på grundlag af eventuelle revisioner af EFSA's Strategiplan 2009-2013.  
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Bilag I 
 

 
Glossar 

 

ECDC Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 

EPPO Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne 

FAO FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation 

JRC Det Fælles Forskningscenter 

FSANZ  Food Standards Australia and New Zealand 

IPCC Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer 

IPPC Den Internationale Plantebeskyttelseskonvention 

JECFA Det fælles FAO/WHO-ekspertudvalg for Tilsætningsstoffer i Levnedsmidler 

JEMRA Fælles  FAO-WHO-møder om mikrobiologisk risikovurdering 

JMPR Fælles FAO-WHO-møder vedrørende pesticidrester 

NZFSA New Zealand Food Safety Authority 

OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

OIE Verdensorganisationen for Dyresundhed 

USDA United States Department of Agriculture (USA's landbrugsministerium) 

USEPA United States Environment Protection Agency (USA's miljøbeskyttelsesagentur) 

USFDA United States Food and Drug Administration (USA's kontor for kontrol med fødevarer og 
medicin) 

WHO Verdenssundhedsorganisationen 

WTO Verdenshandelsorganisationen 
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Nøgleinitiativer, aktioner og succesindikatorer i tilknytning til "EFSA's internationale aktiviteter – en strategisk tilgang 

 
I dette bilag findes information om aktiviteterne på mellemlang sigt inden for nøgleinitiativerne under hver målsætning i EFSA's internationale aktiviteter - en strategisk tilgang. 
Disse vil blive taget op til revision hvert år og omfattet af de årlige forvaltningsplaner.  

 
 

Målsætning I - Støtte EU's internationale forpligtelser – på multilateralt plan 

Nøgleinitiativer Aktioner  Succesindikatorer 

 
På multilateralt plan 
I samarbejde med Kommissionen definere og prioritere støtten 
til EU's delegationer ved internationale mellemstatslige møder 
som f.eks. Codexkomitéernes mellemstatslige taskforcer, men 
også hvor der er behov herfor i EPPO, IPPC, OIE, Europarådet 
og OECD og tilknyttede forberedende aktiviteter17.   
 
 
Opbygge et mere solidt grundlag for samarbejde med 
internationale organer, sammen med Kommissionen udforske 
potentialet for passende fastsættelse af rammer for EFSA's 
aktiviteter ved revisionen af eksisterende aftaler om mere 
omfattende videnskabelige og tekniske udvekslinger. 
 
 

 
På multilateralt plan  
Sammen med Europa-
Kommissionen drøfte prioriteterne 
og fastlægge rammer, herunder 
opstille en liste over EFSA's 
deltagelse og bistand og sammen 
med Kommissionen fastlægge de 
aktiviteter, der skal gennemføres 
for at opbygge EFSA's grundlag for 
videnskabelige og tekniske 
udvekslinger i en multinational 
sammenhæng – slutningen af 
2009. 
 
 
 

 
På multilateralt plan 
Fastlagte og etablerede rammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 F.eks. bistå Kommissionen ved at yde videnskabelig eller teknisk rådgivning om holdninger forud for internationale møder.   



mb 29  01 09 punkt 8 doc 5 – Internationale aktiviteter - Bilag II 

 11 

 

 



mb 29  01 09 punkt 8 doc 5 – Internationale aktiviteter - Bilag II 

 12 

 

Målsætning I - Støtte EU's internationale forpligtelser – på bilateralt plan 

Nøgleinitiativer Aktioner  Succesindikatorer 

 
 
- På bilateralt plan  
Identificere og prioritere EFSA's støtte til Fællesskabets 
aktiviteter og især de aktiviteter, der er knyttet til den 
transatlantiske dialog om risikovurdering og den globale dialog 
om risikovurdering18, tiltrædelses- og naboskabsprogrammer. 
 
Inden for de retlige og institutionelle rammer arbejde sammen 
med Kommissionen om at fastlægge et passende grundlag for 
samarbejde med organer, der i tredjelande udfører opgaver 
svarende til EFSA's for at fremme samarbejde og udvekslinger 
om opgaver, der er omfattet af EFSA's kommissorium.19  
  

 

 
 
På bilateralt plan 
Sammen med Europa-
Kommissionen drøfte prioriteterne 
og fastlægge rammer for at 
opbygge EFSA's grundlag for 
videnskabelige og tekniske 
udvekslinger i en bilateral 
sammenhæng – slutningen af 
2009. 
 
 

 
 
På bilateralt plan  
Fastlagte og etablerede rammer 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Omfatter transatlantiske partnerskabslande og endvidere andre tredjelandes risikovurderingsorganer.  
19 Som f.eks. aftalerne mellem Fællesskabet og New Zealand, Australien osv. 
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Målsætning II - Sikre adgang til internationale videnskabelige data og information, der skal skabe et stærkt grundlag for risikovurdering og 
identificering af nye risici 

Nøgleinitiativer Aktioner  Succesindikatorer 

  
På de prioriterede områder indføre ordninger, der gør brug af 
de eksisterende retsakter til at underbygge og sikre et solidt 
grundlag for udveksling af data og anden information med 
relevante internationale organisationer og tredjelandes 
organisationer med henblik på at skabe et detaljeret grundlag 
for dens risikovurderinger og nye risikoaktiviteter.   

 

 

 

Etablere internationalt samarbejde og undersøge, hvilke 
mekanismer der kan fremme hurtig udveksling af information og 
data for at øge EFSA's kapacitet til at støtte beslutningstagere i 
risikovurderingsprocessen i tilfælde af hastesager.  

 

 
 Udvikle en oversigt over nyttige 
datakilder for dataudvekslinger 
med relevante tredjelandes 
organisationer og internationale 
organisationer med særlig 
tilknytning til risikovurdering og nye 
risikoaktiviteter inden udgangen af 
2010. 
 
 
 
 
Aktivt opbygge kontakter med 
ansvar for indsamling og vurdering 
af data i tilknytning til håndtering af 
hastesager i internationale 
organisationer og tredjelandes 
organisationer i starten af 2010 

 
Et detaljeret oversigt over nyttige datakilder udviklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakter udviklet og udvekslinger etableret 
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Målsætning III - Deltagelse i risikovurdering på internationalt plan 

Nøgleinitiativer 
Aktioner Succesindikatorer 

 
Bygge videre på det eksisterende samarbejde med JECFA, 
JMPR, JEMRA, OIE, IPPC, EPPO og tredjelandes agenturer 
om aktiviteter såsom planlægning af risikovurdering, 
anmodninger om data og udveksling af information, der bruges 
til at foretage risikovurderinger.   
  
 
 
Påvise kommende risikovurderingsprioriteter på internationalt 
plan og bruge de fuldstændige risikovurderinger udført af 
internationale og regionale organer og organer i tredjelande 
samtidig med, at den europæiske videnskabelige rådgivnings 
uafhængighed bevares. 
 
 
 
I samarbejde med Kommissionen definere og prioritere EFSA's 
engagement i initiativer som udvikling af retningslinjer for 
risikovurdering og harmonisering af risikovurderingsmetoder på 
internationalt plan.  
 

 
Årligt med JEMRA-, JECFA-, JMPR-
sekretariaterne (OIE, IPPC, EPPO) for 
at udveksle information om 
risikoplanlægning, identificere prioriteter 
og vurdere virkningen på EFSA's 
arbejde – Start i september 2009 
 
 
Hver tredje måned udveksle information 
om risikovurderingsaktiviteter med 
sekretariaterne for internationale 
komitéer med det formål at finde 
muligheder for dataudveksling og 
samarbejde – slutningen af 2009 
 
Deltage i Kommissionens initiativer og 
andre initiativer om fremme af 
harmonisering af 
risikovurderingsmetoder og aktivt søge 
samarbejde med internationale partnere 
og organisationer med henblik herpå – 
løbende 

 
Programmering og prioritering under hensyntagen 
til internationale risikovurderingsorganisationers 
aktiviteter – slutningen af 2009 
 
 
 
 
Udvekslinger etableret om vellykket samarbejde 
med internationale risikovurderingsorganisationer – 
slutningen af 2009 
 
 
 
 
Engageret i internationale 
harmoniseringsaktiviteter og arbejde på specifikke 
harmoniseringsprojekter.  
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Målsætning IV - Fremme kohærens i risikokommunikation og opbygge kendskabet til EFSA's aktiviteter på internationalt plan 

Nøgleinitiativer Aktioner  Succesindikatorer 

EFSA vil bygge på sine eksisterende kommunikationsaktiviteter 
med internationale partnere i tilknytning til 
risikovurderingsaktiviteter på områder af gensidig og global 
interesse, udveksling af information og erfaringer om 
kommunikationsaktiviteter samt udvikling af bedste praksis. 
 
 
 
 
 
EFSA vil bygge på sin eksisterende praksis for udveksling af 
information, herunder forhåndsmeddelelse om specifikke emner 
og tidlig varsling om centrale offentlige meddelelser inden 
offentliggørelse af disse samt udveksling af information og 
samarbejde med partnere om nye og aktuelle emner, der er 
relevante for EFSA's arbejde, når de fremkommer i 
medierne/online. 
 
 
EFSA vil bidrage til etableringen af en international platform for 

udveksling af information og erfaringer og udvikling af fælles 
praksis og retningslinjer for at bidrage til at sikre sammenhæng 
i risikokommunikationen. 

Etablere en regelmæssig dialog med 
kommunikations- og 
opsøgningsafdelingerne i internationale 
fødevareagenturer og tredjelandes 
fødevareagenturer, idet der indføres en 
virtuel udveksling med henblik på at 
dele bedste praksis og erfaringer med 
risikokommunikation – slutningen af 
2009.   
 
 
 
Stadfæste politikken for 
forhåndsmeddelelse og udvekslinger 
om risikokommunikation – juni 2009 
 
 
 
 
 
Årlige workshopper med 
nøgleorganisationer, hvor der ses på 
redskaber til risikokommunikation og 
metoder til etablering af networking og 
samarbejde – midten af 2011 

Virtuelt ekstranet etableret med kommunikations- 
og udviklingsafdelingerne i internationale 
organisationer og tredjelandes organisationer, der 
er tilgængeligt for EFSA og medlemsstaterne 
 
 
 
 
 
 
Politikken gennemført i henhold til kriterier aftalt 
med partnere, der er bekendt med ordningerne  
 
 
 
 
 
 
Vellykket workshop, hvor nøgleaktiviteterne for 
yderligere udveksling påvises.  

 
 


