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Prohlášení o záměru, které se týká výměny vědeckých informací
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    Evropský úřad pro bezpečnost potravin

PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU ČLENŮ PORADNÍHO SBORU EFSA,

KTERÉ SE TÝKÁ POSÍLENÍ VÝMĚNY VĚDECKÝCH INFORMACÍ MEZI ČLENY PORADNÍHO SBORU A EFSA


ÚVOD

	Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, popisuje v článku 27 roli poradního sboru a hlavní spojení mezi EFSA a vnitrostátními orgány s obdobným polem působnosti jako EFSA.
	Jedním z hlavních úkolů poradního sboru je budovat úzké vazby mezi instituty pro bezpečnost potravin jednotlivých členských států, které působí v oblasti hodnocení rizik a šíření informací, s cílem maximalizovat sdílení vědeckých informací a tím přispívat k prohlubování spolupráce, předcházení a zamezování neshodám a včasnému rozpoznávání vznikajících rizik. 
	V květnu 2005 vytvořil poradní sbor ad hoc pracovní skupinu pro vstup informací vnitrostátních orgánů do práce vědeckého výboru, vědeckých komisí a expertních skupin EFSA. Tvoří ji zástupci poradního sboru, vědeckého výboru, vědeckých komisí a zaměstnanců EFSA. Úkolem této pracovní skupiny bylo zvážit způsob možného zjednodušení a podpory výměny vědeckých informací a údajů, aby vědecké skupiny v rámci EFSA i v členských státech získaly podrobný přehled o práci, kterou v dané oblasti vykonávají jiní. Pracovní skupina byla požádána, aby předložila svou zprávu a doporučení během jednoho roku.
	Na svých jednáních pracovní skupina diskutovala především o tom, jakých informací by se výměny týkaly, kdy je v procesu hodnocení rizik optimální doba pro jejich výměnu a konečně kdo (nebo jaké prostředky) by byl pro uskutečňování těchto výměn nejvhodnější.
	Pracovní skupina zaslala svou konečnou zprávu (AF 19.05.2006-5) poradnímu sboru před jeho zasedáním, které se konalo dne 19. května ve Vídni. Poradní sbor ocenil podrobné zpracování dokumentu a obsáhlý seznam praktických doporučení, která by v okamžiku jejich realizace podstatně usnadnila práci EFSA i vnitrostátních orgánů. Poradní sbor si byl také dobře vědom toho, že realizace těchto doporučení by byla v souladu s doporučeními správní rady, která vyplynula z nezávislého hodnocení EFSA podle článku 61 zakládajícího nařízení: tato doporučení zdůrazňovala jako prioritu EFSA tvorbu dalších sítí a prohlubování spolupráce s členskými státy.



	Po diskusi poradní sbor dospěl k rozhodnutí, že zpráva pracovní skupiny by měla být přepracována, aby zohlednila všechny odsouhlasené změny a veškeré další komentáře, které zazněly během zasedání. Poradní sbor dále odsouhlasil, že úmysl členů poradního sboru držet se doporučení se schválenými změnami by měl být převeden do písemné podoby, aby se tak jejich závazek stal formálnějším.
	K tomuto dokumentu je přiložena revidovaná zpráva pracovní skupiny o „doporučeních pro posílení výměny vědeckých informací za účelem usnadnění a zlepšení hodnocení rizik krmiv a potravin v celé EU“ (19.05.2006-5-REVISED), která zohledňuje veškeré komentáře a návrhy změn. Níže se nachází návrh prohlášení o záměru, které bude po schválení předloženo poradnímu sboru k podpisu.



PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU ČLENŮ PORADNÍHO SBORU
	Poradní sbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a jeho předseda,

—	s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a zejména na kapitolu III a článek 27 tohoto nařízení,
—	s ohledem na závěry správní rady EFSA týkající se nezávislého hodnocení EFSA provedeného v souladu s článkem 61 nařízení (ES) č. 178/2002 a s ohledem na doporučení vyplývající z tohoto hodnocení (MB20.06.2006-4),
prohlašují, že mají v úmyslu zavázat se:
	pokračovat v rozvoji vztahů mezi vnitrostátními agenturami pro bezpečnost potravin nebo jinými obdobnými úřady členských států (a jejich prostřednictvím mezi vnitrostátními institucemi) a EFSA a činit tak předepsaným způsobem prostřednictvím formalizovanějších komunikačních kanálů,

vzájemně informovat členy poradního sboru a EFSA o zahájení hodnocení rizik a z pozice EFSA přizvat členy poradního sboru, aby přispěli k postupu hodnocení rizik prostřednictvím vznesení nové otázky, žádosti o příslušné informace a určením vhodných odborníků,
	v případě potřeby a na vyžádání sdílet se členy poradního sboru a EFSA jak zveřejněné, tak nezveřejněné údaje, které by byly užitečné pro hodnocení rizik zvažovaná jinými členskými státy nebo agenturou EFSA. Pokud jde o nezveřejněné údaje, vyměňovat pokud možno i údaje nejisté, s ohledem na nedostatek srovnávacích hodnocení a na kvalitu a platnost údajů.
	Udržovat stávající stav sdílení a zveřejňování pořadů jednání a zápisů ze zasedání vědeckých komisí a (ad hoc) pracovních skupin.
	Vyměňovat si pracovní programy EFSA a hodnocení rizik na vnitrostátní úrovni a prostřednictvím poradního sboru je pravidelně aktualizovat.
	Podle potřeby zvažovat vytvoření ad hoc styčných skupin mezi členy poradního sboru zaměřenými na hodnocení rizik, která budou již brzy zahájena, s cílem získání příslušných vnitrostátních údajů a určení národních odborníků, kteří by mohli přispět k práci komise.
	Vytvořit pro zainteresované členy poradního sboru možnost být na vyžádání neustále podrobně informován o pokroku hodnocení rizik v EFSA a členských státech. Tyto informace by měly být přístupné rovněž dalším členům poradního sboru.
	Umožnit vědeckým komisím během procesu navrhnout setkání s odborníky nebo slyšení se všemi zúčastněnými stranami s cílem informovat je o pokroku a zároveň se ujistit o tom, že mají přístup ke všem dostupným údajům.
	Vytvořit postupy pro výměnu (podléhající embargu) konkrétních stanovisek důležitých pro členské státy a/nebo EFSA před jejich zveřejněním. To se týká stanovisek vydaných EFSA a stanovisek přijatých na vnitrostátní úrovni, která by členům poradního sboru a EFSA poskytla příležitost k připravě na případné otázky a k prodiskutování a posledním úpravám souvisejících tiskových materiálů.
	Poskytnout odborníkům, kteří se účastní práce komisí EFSA a národních komisí, a také sekretariátům komisí příležitost vyměňovat si některé informace.
	Podporovat kontakty a výměnu informací mezi vědeckým personálem EFSA a vědeckými komisemi na vnitrostátní úrovni.
	Po konzultaci s poradním sborem pokračovat v rozvoji extranetu a videokonferencí , aby se dále usnadnila výměna (vědeckých) údajů a informací a aby se v rámci úsporných opatření pokud možno zamezilo fyzickým setkáním.



VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU SCHVALUJÍ TITO ČLENOVÉ PORADNÍHO SBORU:
Marusa Adamic, Národní institut veřejného zdraví, Slovinsko
Pascale Briand, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (Afssa), Francie
Leif Busk, Úřad pro bezpečnost potravin, Švédsko
Charles Cremer, Service Public Federal Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement, Belgie
Barreto Dias, Autoridade de Seguranca Alimentar e Economic, Portugalsko
Enrico Garaci, Istituto Superiore di Sanita, Itálie
Roland Grossgut, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Rakousko
Andreas Hensel, Bundesinstitut für Risikobewertung, Německo
Jorma Hirn, Úřad pro kontrolu potravin, Finsko
Hans Peter Jensen, Dánský institut pro výzkum potravin a veterinární výzkum, Dánsko



Hendrik Kuusk, Veterinární a potravinářský odbor, Ministerstvo zemědělství, Estonsko
Felix Lobo, Agencia Espanola de Seguridad Alimentaria, Španělsko
Jan Krzysztof Ludwicki, Státní institut hygieny – Ministerstvo zdravotnictví, Polsko
Constantinos Michael, Státní laboratoř, Ministerstvo zdravotnictví, Kypr
Alan Reilly, Úřad pro bezpečnost potravin, Irsko
Darius Remeika, Státní potravinářská a veterinární služba, Litva
Evert Schouten, Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), Nizozemí
Ján Štulc, Státní veterinární a potravinářská správa SR, Slovensko
Maria Szeitzne Szabo, Úřad pro bezpečnost potravin (MEBiH), Maďarsko
Vinets Veldre, Generální ředitel potravinářské a veterinární služby, Lotyšsko
Milena Vicenová, Odbor bezpečnosti potravin a zemědělsko-potravinářského inženýrství, Ministerstvo zemědělství, Česká republika

Ioannis Vlemmas, Úřad pro potraviny (EFET), Řecko
Andrew Wadge, Food Standards Agency, Spojené království
Felix Wildschutz, Ministère de l'Agriculture, Lucembursko
Za EFSA:
Catherine Geslain-Lanéelle, výkonná ředitelka EFSA, předsedkyně poradního sboru
Přítomní:
Michael Beer, Federální úřad pro veřejné zdraví, Švýcarsko
Kirstin Faerden, Vědecký výbor pro bezpečnost potravin, Norsko
Elin Gudmunsdottir, Národní agentura pro životní prostředí, Island
Galya Kostadinova, Ministerstvo zemědělství a lesnictví, Bulharsko

Liviu Rusu, Státní veterinární úřad, Rumunsko
Jeannie Vergnettes, Evropská komise, Belgie
V Bernu, Švýcarsko, dne 29. září 2006

