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Poradní sbor

Prohlášení o závazku členů poradního sboru Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin

ÚVOD

Poradní sbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je nedílnou 
součástí tohoto úřadu, hlavním spojovníkem mezi úřadem EFSA a institucemi pro 
bezpečnost potravin členských států s obdobnou kompetencí a jedním ze čtyř 
ustavujících orgánů uvedených ve zřizovacím nařízení (ES) č. 178 z roku 2002.

V rámci poradního sboru se kolem kulatého stolu scházejí zástupci členských 
států, kandidátských zemí, Komise a vedoucí pracovník úřadu EFSA.

Od svého úvodního setkání v březnu 2003 se poradní sbor snažil upevnit užší 
vztahy mezi institucemi pro bezpečnost potravin členských států a úřadem EFSA 
s cílem maximalizovat sdílení vědeckých informací za účelem ochrany 
evropských občanů. Tohoto upevnění bylo dosaženo prostřednictvím lepšího 
hodnocení rizika, lepší spolupráce, zamezení zdvojování činností, otevřené 
komunikace ohledně řešení rozdílných vědeckých stanovisek a přispívání 
k tomuto řešení, včasné identifikace potenciálních nebo vznikajících rizik a větší 
důslednosti při sdělování o riziku. 

Členové poradního sboru spolupracují na přípravě pracovního programu úřadu 
EFSA v oblasti hodnocení rizika, výměny vědeckých informací, vytváření 
vědeckých sítí a komunikace.

S cílem zvýšit svoji efektivnost a posílit šíření cílů a výsledků úřadu EFSA 
ustanovil poradní sbor národní kontaktní místa a zřídil pracovní skupinu pro 
sdělování o riziku.

Poradní sbor uznává přínos a význam spolupráce a kolektivního úsilí a současně 
si je vědom, že musí plnit své právní povinnosti stanovené ve zřizovacím 
nařízení. 

V roce 2006 podepsali členové poradního sboru prohlášení o záměru týkající se 
posílení výměny vědeckých informací mezi svými členy a úřadem EFSA.  

V roce 2012 členové poradního sboru rovněž deklarovali svoji důvěru 
v nezávislost a vědecké rozhodovací procesy v úřadu EFSA a své odhodlání 
posilovat vytváření vědecky podložené politiky.

Poradní sbor si přeje tato prohlášení potvrdit a doplnit.
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Ve světle výše uvedených skutečností a stále se měnících výzev spojených 
s bezpečností potravin, s přihlédnutím k nutnosti stálého zlepšování své činnosti 
a v duchu trvalého společného odhodlání chránit evropské spotřebitele a 
současně přispívat ke globálním zprávám o bezpečnosti potravin a krmiv členové 
poradního sboru činí toto prohlášení o závazku. 

PROHLÁŠENÍ

Členové poradního sboru souhlasí s tím, že budou: 

I. jednat nezávisle ve veřejném zájmu
II. posilovat vztahy mezi úřadem EFSA a institucemi pro bezpečnost 

potravin v členských státech 
III. sdílet informace o hodnoceních rizik, která se plánují nebo provádějí
IV. vzájemně se neprodleně informovat o oznámení sdělení pro veřejnost 

týkajících se záležitostí vysokého zájmu; pokud možno poskytovat 
předběžná oznámení

V. sdílet údaje, včetně údajů o stupni nejistoty, které by mohly být 
přínosné pro hodnocení rizika

VI. sdílet znalosti o potenciálních nebo vznikajících rizicích pro bezpečnost 
potravin

VII. šířit pracovní programy a hodnocení rizika úřadu EFSA 
VIII. provádět včasné varování v případě potenciálních neshod ve vědeckých 

stanoviscích 
IX. přezkoumávat a řešit veškeré reálné nebo potenciální neshody ve 

vědeckých stanoviscích mezi členskými státy nebo mezi členskými státy 
a úřadem EFSA

X. podporovat vysokou vědeckou úroveň a vytváření vědeckých sítí 
XI. podporovat aktivní zapojení vnitrostátních institucí na podporu poslání 

úřadu EFSA, jak stanoví článek 36 zřizovacího nařízení
XII. zajišťovat soudržný přístup mezi členskými státy a úřadem EFSA ke 

sdělování vědeckých poznatků a hodnocení rizika
XIII. přispívat k programu EU v oblasti hodnocení rizika 
XIV. určovat příležitosti v oblasti grantů a veřejných zakázek ke zlepšení 

hodnocení rizik v celé Evropě
XV. podporovat iniciativy celoživotního vzdělávání, které mohou posílit 

schopnost provádět hodnocení rizika a sdělování v oblasti rizika 
v členských státech

XVI. posilovat společnou mezinárodní spolupráci s cílem zlepšit sdělování 
v oblasti rizika a bezpečnosti potravin

XVII. určovat oblasti výzkumu týkajícího se bezpečnosti potravin a 
souvisejících příležitostí ke spolupráci

XVIII. poskytovat poradenství výkonnému řediteli ohledně pracovních 
programů a výzkumných potřeb úřadu EFSA
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XIX. podporovat poslání a spojování strategických cílů úřadu EFSA a 
členských států s cílem vyrovnat se s výzvami v oblasti bezpečnosti 
potravin a krmiv ve všech formách

Podepsáni

členové poradního sboru

výkonný ředitel úřadu EFSA

V přítomnosti

Evropské komise

kandidátských zemí EU


