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Rådgivande gruppen

Åtagandeförklaring från medlemmarna i den rådgivande gruppen 
inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

INLEDNING

Den rådgivande gruppen (AF) inom Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) är en integrerad del av Efsa. Gruppen utgör den 
huvudsakliga länken mellan Efsa och livsmedelssäkerhetsmyndigheter i 
medlemsstaterna som utför liknande uppgifter som Efsa. Den rådgivande 
gruppen är ett av myndighetens fyra konstituerande organ i enlighet med 
inrättandeförordningen (EG) nr 178/2002.

Gruppen, som sammanträder i form av rundabordsdiskussioner, består av 
företrädare för medlemsstaterna, kandidatländer, kommissionen och Efsas 
verkställande direktör.

Sedan det inledande mötet i mars 2003 har den rådgivande gruppen arbetat 
med att skapa närmare band mellan medlemsstaternas livsmedelssäkerhets-
myndigheter och Efsa, för att i största möjliga utsträckning dela vetenskaplig 
information i syfte att skydda EU:s medborgare. Detta har uppnåtts genom 
förbättrad riskbedömning, bättre samarbete, undvikande av dubbelarbete, 
öppen kommunikation om och bidrag till att undanröja skiljaktigheter mellan 
vetenskapliga yttranden, tidig identifiering av potentiella och framväxande risker 
och en större enhetlighet i riskkommunikationen.

Medlemmarna i den rådgivande gruppen arbetar tillsammans för att ta fram 
informationsunderlag för Efsas arbetsprogram på områden som riskbedömning, 
utbyte av vetenskaplig information, utveckling av vetenskapliga nätverk och 
kommunikation.

För att stärka effektiviteten och spridningen av Efsas mål och resultat, har den 
rådgivande gruppen utsett nationella kontaktpunkter och inrättat en arbetsgrupp 
för riskkommunikation.

Den rådgivande gruppen inser fördelarna med och vikten av samarbete och 
gemensamma insatser och medger samtidigt att den har ett juridiskt ansvar i 
enlighet med inrättandeförordningen.

Under 2006 skrev medlemmarna i den rådgivande gruppen under en 
avsiktsförklaring rörande utökat utbyte av vetenskaplig information mellan 
medlemmarna och Efsa.
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År 2012 förklarade medlemmarna i den rådgivande gruppen också sitt 
förtroende för Efsas oberoende och vetenskapliga beslutsprocesser liksom sitt 
åtagande att stärka den vetenskapliga grunden i det politiska beslutsfattandet.

Den rådgivande gruppen vill bekräfta och uppdatera dessa förklaringar.

Mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av de ständigt förändrade 
utmaningarna på området livsmedelssäkerhet, behovet av kontinuerliga 
förbättringar i fråga om verksamheten och andan av fortsatt beslutsamhet att 
skydda Europas konsumenter och samtidigt bidra till de globala rapporterna om 
livsmedels- och fodersäkerhet, gör medlemmarna i den rådgivande gruppen 
följande åtagandeförklaring.

FÖRKLARING

Medlemmarna i den rådgivande gruppen är överens om att

I. agera oberoende i allmänhetens intresse,
II. stärka relationerna mellan Efsa och livsmedelssäkerhetsmyndigheterna 

i medlemsstaterna,
III. dela information rörande riskbedömningar som planeras eller har 

slutförts,
IV. genast informera varandra om anmälningar av meddelanden till 

allmänheten i frågor av stort intresse, och där så är möjligt tillhandahålla 
förhandsanmälningar,

V. dela data, inbegripet osäkerhetsnivåer, som kan vara av värde för 
riskbedömningar,

VI. samla kunskap om potentiella eller framväxande risker på området 
livsmedelssäkerhet,

VII. sprida Efsas arbetsprogram och riskbedömningar,
VIII. tillhandahålla tidig varning om potentiella skiljaktigheter mellan 

vetenskapliga yttranden,
IX. arbeta för att se över och undanröja faktiska eller potentiella 

skiljaktigheter i fråga om vetenskapliga yttranden mellan olika 
medlemsstater eller mellan medlemsstater och Efsa,

X. främja vetenskaplig spetskompetens och vetenskapliga nätverk,
XI. främja nationella institutioners aktiva engagemang till stöd för Efsas 

uppdrag, i enlighet med artikel 36 i inrättandeförordningen,
XII. se till att ett samordnat tillvägagångssätt tillämpas mellan 

medlemsstaterna och Efsa i fråga om kommunikation av vetenskap och 
riskbedömningar,

XIII. bidra till EU:s riskbedömningsagenda,
XIV. identifiera möjligheter att genom bidrag och upphandling förbättra 

riskbedömningen i Europa,
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XV. främja initiativ för livslångt lärande som kan stärka kapaciteten för 
riskbedömning och riskkommunikation i medlemsstaterna,

XVI. stödja gemensamt internationellt samarbete för förbättrad 
livsmedelssäkerhet och riskkommunikation,

XVII. identifiera områden för forskning om livsmedelssäkerhet och 
möjligheter till samarbete kring detta,

XVIII. ge råd till verkställande direktören rörande Efsas arbetsprogram och 
forskningsbehov,

XIX. stödja Efsas uppdrag och sammanjämkningen av de strategiska målen 
för Efsa och medlemsstaterna, för att möta alla former av utmaningar 
på området livsmedels- och fodersäkerhet.

Undertecknad av

medlemmarna i den rådgivande gruppen,

Efsas verkställande direktör,

i närvaro av

Europeiska kommissionen,

EU:s kandidatländer.


