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Det rådgivende forum

Erklæring om engagement fra medlemmerne af det rådgivende 
forum under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

INDLEDNING

Det rådgivende forum under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) er en integreret del af EFSA, det vigtigste led mellem EFSA og 
medlemsstaternes institutioner inden for fødevaresikkerhed, som har et lignende 
kompetenceområde, og er det ene af de fire organer, der er omhandlet i 
forordning (EF) nr. 178/2002 om oprettelse af EFSA.

Forummet samler ved rundbordsmøder repræsentanter for medlemsstaterne, 
kandidatlande, Kommissionen og EFSA's administrerende direktør.

Det rådgivende forum har siden sit konstituerende møde i marts 2003 arbejdet 
på at skabe tættere forbindelser mellem medlemsstaternes institutioner inden 
for fødevaresikkerhed og EFSA for at maksimere udvekslingen af videnskabelige 
oplysninger med henblik på at beskytte de europæiske borgere. Dette er blevet 
opnået gennem forbedret risikovurdering, bedre samarbejde, samarbejde om at 
undgå overlap, åben kommunikation om og bidrag til løsning af divergerende 
ekspertudtalelser, konstatering af potentielle eller nye risici på et tidligt 
tidspunkt og en mere sammenhængende risikokommunikation. 

Medlemmerne af det rådgivende forum arbejder sammen om at bidrage med 
input til EFSA's arbejdsprogram inden for risikovurdering, udveksling af 
videnskabelige oplysninger, udvikling af videnskabelige netværk og 
kommunikation.

For at styrke sin effektivitet og udbredelsen af EFSA's mål og resultater har det 
rådgivende forum udpeget nationale kontaktpunkter og nedsat en arbejdsgruppe 
om risikokommunikation.

Det rådgivende forum erkender fordelen ved og betydningen af samarbejde og 
en fælles indsats og anerkender samtidig, at det har et retligt ansvar for at 
udføre de opgaver, der er omhandlet i forordningen om oprettelse af EFSA. 

I 2006 underskrev medlemmerne af det rådgivende forum en hensigtserklæring 
om mere effektiv udveksling af videnskabelige oplysninger mellem dets 
medlemmer og EFSA.  

I 2012 erklærede medlemmerne af det rådgivende forum endvidere, at de havde 
tillid til EFSA's uafhængighed og videnskabelige beslutningsprocedurer, og at de 
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fortsat forpligtede sig til at styrke den politiske beslutningstagning på et 
videnskabeligt grundlag.

Det rådgivende forum ønsker på ny at bekræfte og ajourføre disse erklæringer.

I lyset af ovenstående og de konstant skiftende udfordringer for 
fødevaresikkerheden, under hensyntagen til behovet for en fortsat forbedring i 
denne forbindelse og med ønsket om et vedvarende fælles engagement i at 
beskytte de europæiske forbrugere og samtidig bidrage til de globale rapporter 
om fødevare- og fodersikkerhed afgiver medlemmerne af det rådgivende forum 
følgende erklæring om deres engagement. 

ERKLÆRING

Medlemmerne af det rådgivende forum er enige om at: 

I. være uafhængige og handle i almenhedens interesse
II. styrke forbindelserne mellem EFSA og medlemsstaternes institutioner 

inden for fødevaresikkerhed 
III. udveksle oplysninger om risikovurderinger, der er planlagt eller 

afsluttet
IV. informere hinanden omgående om kommunikation til offentligheden i 

spørgsmål af stor betydning, herunder om muligt give forhåndsmeddelelser
V. udveksle data, herunder om graden af usikkerhed, som ville være 

nyttige for risikovurderinger
VI. samle viden om potentielle eller nye risici for fødevaresikkerheden

VII. formidle EFSA's arbejdsprogrammer og risikovurderinger 
VIII. give tidlig varsling om en potentiel divergens mellem ekspertudtalelser 

IX. arbejde på at gennemgå og løse en eventuel reel eller potentiel 
divergens mellem ekspertudtalelser mellem medlemsstater eller mellem 
medlemsstater og EFSA

X. fremme videnskabelig ekspertise og videnskabeligt 
netværkssamarbejde 

XI. fremme nationale institutioners aktive engagement til støtte for EFSA's 
kommissorium, som omhandlet i artikel 36 i forordningen om oprettelse 
af EFSA

XII. sikre en sammenhængende tilgang mellem medlemsstaterne og EFSA 
til formidlingen af videnskab og risikovurdering

XIII. bidrage til EU's dagsorden for risikovurdering 
XIV. identificere muligheder for tilskud og indkøb for at forbedre 

risikovurderingen i hele Europa
XV. fremme initiativer til livslang læring, som kan styrke kapaciteten med 

hensyn til risikovurdering og risikokommunikation i medlemsstaterne
XVI. støtte fælles internationalt samarbejde med henblik på forbedring af 

fødevaresikkerhed og risikokommunikation
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XVII. identificere forskningsområder inden for fødevaresikkerhed og 
tilhørende muligheder for samarbejde

XVIII. rådgive den administrerende direktør med hensyn til EFSA's 
arbejdsprogrammer og forskningsbehov

XIX. støtte kommissoriet og den indbyrdes tilnærmelse mellem EFSA's og 
medlemsstaternes strategiske mål med henblik på at håndtere 
udfordringerne i forbindelse med fødevare- og fodersikkerhed i alle 
dens former

underskrevet af

Medlemmerne af det rådgivende forum

EFSA's administrerende direktør

I tilstedeværelse af

Europa-Kommissionen

EU-kandidatlandene


