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Съвещателно тяло

Декларация за ангажимент на членовете на съвещателното 
тяло на Европейския орган за безопасност на храните

ВЪВЕДЕНИЕ

Съвещателното тяло (СТ) на Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) е част от структурата на ЕОБХ, която осъществява връзката между 
Органа и изпълняващите сходни правомощия органи на държавите членки в 
областта на безопасността на храните, а също така един от четирите 
съставни органа, предвидени в учредителния 
Регламент (ЕО) № 178 от 2002 г.

В работата на съвещателното тяло участват на равнопоставена основа 
представители на държавите членки, държавите кандидатки, Комисията и 
изпълнителният директор на ЕОБХ.

От първото си заседание през март 2003 г. съвещателното тяло работи за 
изграждане на по-тесни връзки между институциите на държавите членки в 
областта на безопасността на храните и ЕОБХ за увеличаване на обмена на 
научна информация с цел защитата на европейските граждани. Тази цел е 
постигната посредством усъвършенствана дейност по оценка на риска, по-
ефективно сътрудничество, избягване на дублирането на дейности, открита 
комуникация във връзка със съгласуването на различни научни становища и 
принос за това, идентифициране на ранен етап на потенциални или 
възникващи рискове и по-голяма съгласуваност на предоставяната 
информация относно рискове. 

Членовете на съвещателното тяло работят съвместно за обосноваване на 
работната програма на ЕОБХ в областите на оценката на риска, обмена на 
научна информация, изграждането на научни мрежи и комуникацията.

С цел повишаване на ефективността на своята работа и на предоставянето 
на информация относно целите и резултатите на ЕОБХ, съвещателното тяло 
е определило национални фокусни точки и е създало работна група за 
информация относно рисковете.

Съвещателното тяло отчита ефикасността и значението на сътрудничеството 
и колективните усилия и същевременно си дава сметка, че с учредителния 
регламент са му възложени правомощия, които трябва да изпълнява. 

През 2006 г. членовете на съвещателното тяло подписаха декларация за 
намерения относно подобряването на обмена на научна информация между 
участниците в тялото и ЕОБХ.  
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През 2012 г. членовете на съвещателното тяло декларираха своето доверие 
в независимостта на ЕОБХ и процесите на Органа за вземане на научни 
решения, както и ангажимента си за укрепване на основаното на научни 
данни определяне на политиката.

Съвещателното тяло желае да потвърди и актуализира тези декларации.

В светлината на горното и на постоянно променящите се предизвикателства 
в областта на безопасността на храните, отчитайки необходимостта от 
постоянно усъвършенстване на своята дейност и в духа на трайната обща 
решимост за защита на потребителите в Европа и в същото време за 
осъществяване на принос към глобалните доклади относно безопасността на 
храните и фуражите, членовете на съвещателното тяло правят следната 
декларация за ангажимент. 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Членовете на съвещателното тяло се ангажират: 

I. да действат независимо в обществения интерес;
II. да укрепват отношенията между ЕОБХ и органите за безопасност на 

храните на държавите членки; 
III. да обменят информация за планирани и приключени оценки на 

риска;
IV. своевременно да се уведомяват взаимно за нотификации за 

съобщения до обществеността по въпроси, представляващи 
подчертан интерес, и при възможност да предоставят предварителна 
нотификация;

V. да обменят данни, включително относно нивото на несигурност, 
които биха били полезни за изготвянето на оценки на риска;

VI. да обединяват наличните знания относно потенциални или 
възникващи рискове за безопасността на храните;

VII. да разпространяват работните програми и оценките на риска на 
ЕОБХ; 

VIII. да предоставят ранно предупреждение за потенциални различни 
научни становища; 

IX. да работят за преглед и съгласуване на действителни или 
потенциални различия между научни становища, възприети от 
отделните държави членки или от държавите членки и ЕОБХ;

X. да насърчават високите научни постижения и сътрудничеството в 
мрежа между научни институции; 

XI. да насърчават активното участие на националните институции в 
подкрепа на мисията на ЕОБХ, както е предвидено в член 36 от 
учредителния регламент;
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XII. да осигурят съгласуван подход между държавите членки и ЕОБХ към 
дейността по предоставяне на информация в областта на науката и 
оценката на риска;

XIII. да съдействат за изпълнението на програмата на ЕС за оценка на 
риска; 

XIV. да идентифицират възможности за безвъзмездно финансиране и 
обществени поръчки с оглед подобряване на дейностите по оценка 
на риска в цяла Европа;

XV. да насърчават инициативи за учене през целия живот, които имат 
потенциал за укрепване на капацитета за оценка на риска и 
предоставяне на информация за рисковете в държавите членки;

XVI. да подкрепят международното сътрудничество, насочено към 
подобряването на безопасността на храните и предоставянето на 
информация за рисковете;

XVII. да идентифицират области, в които е налице необходимост от 
научни изследвания в областта на безопасността на храните, и 
свързани с тях възможности за сътрудничество;

XVIII. да предоставят съвети на изпълнителния директор на ЕОБХ в 
съответствие с работните програми и потребностите от 
изследователски дейности;

XIX. да подкрепят мисията и съгласуването на стратегическите цели на 
ЕОБХ и държавите членки, с цел да бъдат посрещнати 
предизвикателствата в областта на безопасността на храните и 
фуражите във всички нейни форми.

Подписано от:

Членовете на съвещателното тяло

Изпълнителния директор на ЕОБХ

В присъствието на:

Европейската комисия

Държавите — кандидатки за членство в ЕС


