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Forum Doradcze

Deklaracja zaangażowania członków forum doradczego 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

WPROWADZENIE

Forum doradcze Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 
stanowi integralną część EFSA, podstawowe ogniwo łączące EFSA i instytucje ds.   
bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich, których zakres 
działalności jest podobny do obowiązków EFSA; forum jest także jednym z 
czterech organów Urzędu, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 
ustanawiającym EFSA.

Forum zrzesza przedstawicieli państw członkowskich, krajów kandydujących, 
Komisji Europejskiej i dyrektora wykonawczego EFSA.

Od posiedzenia inaugurującego w marcu 2003 roku, forum doradze podejmuje 
działania służące zacieśnieniu współpracy pomiędzy agencjami ds. 
bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich a EFSA, w celu możliwie 
najszerszej wymiany informacji naukowych z myślą o ochronie obywateli 
europejskich. Udało się to osiągnąć dzięki poprawie oceny ryzyka, lepszej 
współpracy, unikaniu powielania badań, otwartej komunikacji i uczestnictwu w 
rozstrzyganiu rozbieżności w opiniach naukowych, wczesnej identyfikacji 
potencjalnych lub pojawiających się zagrożeń oraz większej spójności w zakresie 
informowania o ryzyku. 

Członkowie forum doradczego wspólnie opracowują program prac EFSA w 
zakresie oceny ryzyka, wymiany informacji naukowych, rozwoju sieci naukowych 
i komunikacji.

Aby zwiększyć swoją skuteczność i upowszechniać informacje na temat celów i 
osiągnięć EFSA, forum doradcze powołało do życia krajowe punkty 
koordynacyjnewe oraz grupę roboczą ds. informowania o ryzyku.

Forum uznaje zasługi oraz znaczenie współpracy i prowadzenia wspólnych 
działań, a zarazem przyznaje, że musi wywiązać się z pewnych zobowiązań 
prawnych określonych w rozporządzeniu ustanawiającym. 

W roku 2006 r. członkowie forum doradczego podpisali deklarację intencji, w 
której zobowiązali się do usprawnienia procesu wymiany informacji naukowych 
pomiędzy członkami forum doradczego a EFSA.  
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W roku 2012 r. członkowie forum doradczego zadeklarowali swoje zaufanie 
wobec niezależności oraz naukowych procesów decyzyjnych w EFSA, a także 
wolę uczestnictwa w tworzeniu polityk opartych na wynikach badań naukowych.

Forum doradcze pragnie potwierdzić aktualność tych oświadczeń.

W świetle powyższego oraz biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się 
zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, z uwzględnieniem konieczności 
ciągłego doskonalenia swojej działalności oraz w duchu współpracy mającej na 
celu ochronę konsumentów w Europie, a także w celu zapewnienia swojego 
wkładu w opracowywanie międzynarodowych raportów na temat bezpieczeństwa 
żywności i pasz, członkowie forum doradczego składają niniejszym następującą 
deklarację zaangażowania. 

DEKLARACJA

Członkowie forum doradczego zobowiązują się do: 

I. niezależnego działania w interesie publicznym
II. umacniania relacji pomiędzy EFSA a instytucjami ds. bezpieczeństwa 

żywności w państwach członkowskich 
III. wymiany informacji na temat ocen ryzyka, które zostały zakończone lub 

są planowane
IV. niezwłocznego informowania się nawzajem o powiadomieniach 

dotyczących informowania opinii publicznej w kwestiach budzących żywe 
zainteresowanie, w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem

V. udostępniania danych, w tym danych na temat poziomu niepewności, 
które mogą okazać się przydatne dla oceny ryzyka

VI. gromadzenia zasobów wiedzy na temat potencjalnych lub pojawiających 
się zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności

VII. rozpowszechniania programów pracy i ocen ryzyka opracowywanych 
przez EFSA 

VIII. wczesnego ostrzegania o potencjalnych rozbieżnościach opinii 
naukowych 

IX. podejmowania działań w celu dokonywania przeglądu i rozstrzygania w 
odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych rozbieżności 
opinii naukowych pomiędzy państwami członkowskimi lub państwami 
członkowskimi a EFSA

X. wspierania doskonałości naukowej i budowania sieci naukowych 
XI. zachęcania instytucji krajowych do aktywnego zaangażowania w prace 

prowadzone przez EFSA, zgodnie z treścią art. 36 rozporządzenia 
ustanawiającego

XII. budowania spójnego podejścia państw członkowskich oraz EFSA do 
przekazywania ocen naukowych i ocen ryzyka

XIII. współtworzenia unijnej agendy oceny ryzyka 
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XIV. identyfikacji możliwości związanych z grantami i zamówieniami 
publicznymi w celu poprawy oceny ryzyka w całej Europie

XV. promowania inicjatyw kształcenia przez całe życie, mogących wzmocnić 
zdolność oceny ryzyka i informowania o ryzyku w państwach 
członkowskich

XVI. wspierania współpracy międzynarodowej w celu poprawy 
bezpieczeństwa żywności i sprawnego informowania o ryzyku

XVII. rozpoznawania obszarów, w których należy prowadzić badania nad 
bezpieczeństwem żywności i związanych z nimi możliwości współpracy

XVIII. doradzania dyrektorowi wykonawczemu EFSA na temat programów 
prac EFSA i potrzeb badawczych

XIX. wspierania misji orazi ujednolicania celów strategicznych EFSA i państw 
członkowskich w celu sprostania wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa 
żywności i pasz we wszelkich formach.

podpisano
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