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Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid  

 

Tien jaar geleden introduceerde de Europese Unie een nieuw regelgevingskader om de veiligheid 

van voedsel en diervoeders in heel Europa te garanderen. Een kader dat het vertrouwen moest 

vergroten in het besluitvormingsproces dat aan de levensmiddelenwetgeving ten grondslag ligt, de 

wetenschappelijke fundering ervan en de onafhankelijkheid van de instellingen die de 

volksgezondheid beschermen. 

 

Naar aanleiding van dit tienjarig bestaan hebben de bevoegde nationale autoriteiten voor 

voedselveiligheid in Europa die deel uitmaken van het Adviesforum van de Europese Autoriteit voor 

Voedselveiligheid (EFSA), de volgende verklaring uitgegeven: 

In tien jaar tijd is er grote vooruitgang geboekt op het gebied van de Europese Voedselveiligheid en 

bij het bereiken van deze mijlpaal willen wij wijzen op de cruciale bijdrage die door EFSA werd  

geleverd. Tijdens voedselcrises heeft EFSA zich ingezet voor de bescherming van de consument, de 

lidstaten essentiële steun gegeven en zich bewezen als een belangrijke bron van kennis. 

Na de afgelopen tien jaar met EFSA te hebben samengewerkt aan de verbetering van de 

risicobeoordelingsprocessen in de EU en alle maatregelen ter bevordering van de objectiviteit van 

wetenschappelijke adviezen, heeft het Adviesforum het volste vertrouwen in de onafhankelijkheid en 

in het wetenschappelijk besluitvormingsproces van EFSA. 

De leden van het Adviesforum spreken opnieuw hun vertrouwen uit in de onafhankelijke deskundigen 

die bijdragen leveren aan het wetenschappelijk werk van EFSA en de essentiële rol die zij spelen in 

het hele risicobeoordelingsproces. 

De bevoegde nationale autoriteiten voor voedselveiligheid in Europa die deel uitmaken van het 

Adviesforum verklaren zich te zullen blijven inzetten voor de versterking van de wetenschappelijk 

gefundeerde beleidsvorming. “Wij zullen ons blijven inzetten zodat de wetenschappelijke 

risicobeoordeling zich blijft ontwikkelen om daarmee ook in de toekomst in staat te zijn de kritieke 

uitdagingen het hoofd te bieden die zich in een voortdurend veranderende wereld zullen blijven 

aandienen”. 

“Wij bouwen daarbij voort op het fundament dat sinds 2002 is gelegd en blijven de  pleitbezorgers 

van dit partnerschap op basis van vertrouwen ter verzekering van de veiligheid van voedsel en 

diervoeders in Europa.” 

 

 


