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Συμβουλευτικό σώμα 

Δήλωση δέσμευσης των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Συμβουλευτικό Σώμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αρχής και βασικό σύνδεσμο για την 
επικοινωνία της με ομόλογους οργανισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων στα 
κράτη μέλη, είναι δε ένα από τα τέσσερα όργανα που απαρτίζουν την EFSA 
σύμφωνα με τον ιδρυτικό της κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Το Συμβουλευτικό Σώμα συγκεντρώνει στους κόλπους του, σε περιβάλλον 
στρογγυλής τράπεζας, εκπροσώπους των κρατών μελών, των υποψήφιων για 
ένταξη χωρών, και της Επιτροπής, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
EFSA. 

Η εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Σώματος πραγματοποιήθηκε τον 
Μάρτιο του 2003 και έκτοτε οι εργασίες του επικεντρώνονται στη σύσφιγξη των 
σχέσεων μεταξύ της EFSA και των οργανισμών των κρατών μελών για την 
ασφάλεια των τροφίμων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανταλλαγής 
επιστημονικών πληροφοριών για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Ο 
σκοπός αυτός έχει επιτευχθεί μέσω της βελτιωμένης αξιολόγησης κινδύνου, της 
καλύτερης συνεργασίας, της αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων, της ανοιχτής 
επικοινωνίας και της συμβολής στη διευθέτηση αποκλίσεων στις επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις, του έγκαιρου προσδιορισμού δυνητικών ή αναδυόμενων 
κινδύνων και της συνεκτικότερης επικοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους.  

Οι εργασίες των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος επικεντρώνονται στην από 
κοινού συνεισφορά στο πρόγραμμα εργασίας της EFSA στους τομείς της 
αξιολόγησης κινδύνου, της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών, της 
ανάπτυξης επιστημονικών δικτύων και της επικοινωνίας. 

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του και τη διάδοση των στόχων και 
των αποτελεσμάτων της EFSA, το Συμβουλευτικό Σώμα έχει εγκαθιδρύσει Εθνικά 
Σημεία Επαφής και έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την επικοινωνία σχετικά με 
τους κινδύνους. 

Το Συμβουλευτικό Σώμα αναγνωρίζει αφενός την αξία και τη σημασία της 
συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας και, αφετέρου, τις νομικές του 
υποχρεώσεις  σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό.  
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Το 2006 τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος υπέγραψαν Δήλωση Πρόθεσης 
όσον αφορά τη βελτίωση της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ 
των μελών του και της EFSA.   

Το 2012 τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος δήλωσαν επίσης την εμπιστοσύνη 
τους στην ανεξαρτησία και τη διαδικασία λήψης των επιστημονικών αποφάσεων 
της EFSA, καθώς και τη δέσμευσή τους όσον αφορά την ενίσχυση της χάραξης 
πολιτικών σε επιστημονική βάση. 

Το Συμβουλευτικό Σώμα προτίθεται να επιβεβαιώσει εκ νέου και να ανανεώσει 
αυτές τις δηλώσεις. 

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων σε συνδυασμό με τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες προκλήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και την ανάγκη 
συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας του, τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος, 
εκφράζοντας την κοινή βούληση να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση της παγκόσμιας εικόνας 
σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, προβαίνουν στην 
ακόλουθη Δήλωση Δέσμευσης.  
 
ΔΗΛΩΣΗ 

Τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος δεσμεύονται:  

I. να ενεργούν με ανεξαρτησία προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος 
II. να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ της EFSA και των οργανισμών για την 

ασφάλεια των τροφίμων στα κράτη μέλη  
III. να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με σχεδιαζόμενες ή 

περατωθείσες αξιολογήσεις κινδύνου 
IV. να ενημερώνουν αλλήλους εγκαίρως σχετικά με τη δημοσιοποίηση 

ζητημάτων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό παρέχοντας, όπου αυτό 
είναι εφικτό, εκ των προτέρων προειδοποίηση 

V. να ανταλλάσσουν δεδομένα, περιλαμβανομένου του σχετικού επιπέδου 
αβεβαιότητας, τα οποία είναι ενδεχομένως χρήσιμα για τους σκοπούς 
των αξιολογήσεων κινδύνου 

VI. να συγκεντρώνουν γνώσεις σχετικά με δυνητικούς ή αναδυόμενους 
κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων 

VII. να διαδίδουν τα προγράμματα εργασίας και τις αξιολογήσεις κινδύνου 
της EFSA  

VIII. να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με το ενδεχόμενο 
διισταμένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων  

IX. να μεριμνούν για την εξέταση και εξομάλυνση υφιστάμενων ή 
δυνητικών αποκλίσεων στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις των κρατών 
μελών ή μεταξύ των κρατών μελών και της EFSA 

X. να προάγουν την επιστημονική αριστεία και δικτύωση  
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XI. να προάγουν την ενεργό συνεισφορά των εθνικών οργανισμών στην 
αποστολή της EFSA, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του ιδρυτικού 
κανονισμού 

XII. να διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα της προσέγγισης που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη και η EFSA όσον αφορά την επικοινωνία σχετικά με την 
επιστήμη και την αξιολόγηση κινδύνου 

XIII. να συνεισφέρουν στο θεματολόγιο της ΕΕ για την αξιολόγηση των 
κινδύνων  

XIV. να εντοπίζουν ευκαιρίες επιχορήγησης και σύναψης συμβάσεων με 
σκοπό τη βελτίωση της αξιολόγησης κινδύνου στην Ευρώπη 

XV. να προωθούν πρωτοβουλίες διά βίου μάθησης οι οποίες μπορούν να 
ενισχύσουν την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνου και την επικοινωνία 
σχετικά με τους κινδύνους στα κράτη μέλη 

XVI. να υποστηρίζουν τη διεθνή συνεργασία για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των τροφίμων και την επικοινωνία σχετικά με τους κινδύνους 

XVII. να προσδιορίζουν τομείς έρευνας στο πεδίο της ασφάλειας των 
τροφίμων και σχετικές ευκαιρίες συνεργασίας 

XVIII. να παρέχουν στον διευθύνοντα σύμβουλο της EFSA συμβουλές σχετικά 
με τα προγράμματα εργασίας και τις ανάγκες έρευνας 

XIX. να υποστηρίζουν την αποστολή και τον συνδυασμό των στρατηγικών 
στόχων της EFSA και των κρατών μελών προκειμένου να 
αντιμετωπίζεται κάθε μορφή πρόκλησης στον τομέα της ασφάλειας των 
τροφίμων και των ζωοτροφών 

Υπογραφή 

Τα μέλη του συμβουλευτικού σώματος 
 
Διευθύνων σύμβουλος της EFSA 
 
Παρουσία 
 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών 
 


