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www.efsa.europa.euȘtiință de încredere pentru alimente sigure

Rețelele științi�ce ale EFSA sunt 
compuse din organizații naționale care colaborează cu 

EFSA în domenii speci�ce, cum ar � colectarea de date, 
riscurile emergente, monitorizarea reziduurilor de pesticide și 

comunicarea riscurilor. 

COLABORAREA EFSA 
cu statele membre ale UE 

Consiliul de administrație este organul de 
conducere al EFSA și se asigură că autoritatea își 

îndeplinește misiunea și sarcinile în conformitate cu 
cadrul juridic al UE. Acesta nu in�uențează 

activitatea științi�că independentă desfășurată de 
EFSA.

EFSA și statele membre se reunesc în cadrul 
forumului consultativ pentru a 
face schimb de informații și cunoștințe legate 
de evaluarea riscurilor alimentelor în Europa. 
Forumul oferă consiliere directorului executiv al 
EFSA cu privire la programul de lucru al EFSA și 

la stabilirea priorităților solicitărilor de 
consultanță științi�că. Acesta este sprijinit de 

punctele focale.

Adoptă programul de lucru anual și 
multianual al EFSA, raportul anual de 
activitate și bugetul.

Întocmește lista organizațiilor competente ale 
UE care pot asista EFSA în îndeplinirea 
misiunii sale.

Numește membrii Comitetului științi�c și ai 
grupurilor științi�ce, precum și directorul 
executiv al EFSA. 

Promovează colaborarea și evită suprapunerea 
eforturilor.

Abordează opiniile științi�ce divergente.

Identi�că și caracterizează riscurile emergente.

Punctele focale acționează ca centre de legătură 
pentru schimbul de informații, crearea de rețele 
și implicare.

Facilitează un cadru de cooperare științi�că 
prin coordonarea activităților.
Face schimb de informații.
Elaborează și desfășoară proiecte comune.
Face schimb de cunoștințe și de bune practici.
Coordonează activități de comunicare a 
riscurilor.

Sprijinul acordat EFSA de către statele membre ale UE prin intermediul forumului consultativ, al punctelor focale și al 
rețelelor științi�ce este esențial pentru funcționarea e�cace a sistemului de siguranță alimentară al UE.

Odată cu punerea în aplicare a Regulamentului privind transparența, statele membre vor � reprezentate în Consiliul de 
administrație al EFSA, alături de reprezentanți ai societății civile și ai intereselor lanțului alimentar, precum și ai instituțiilor UE.

PARTICIPANȚI

Începând din iulie 2022, Consiliul de 
administrație al EFSA include reprezentanți 
ai statelor membre, ai Parlamentului 
European, ai Comisiei Europene, ai 
societății civile și ai intereselor lanțului 
alimentar, precum și ai țărilor Asociației 
Europene a Liberului Schimb (AELS).

Reprezentanți ai autorităților naționale 
din domeniul siguranței alimentare din 
statele membre, Islanda și Norvegia, 
precum și observatori din Elveția, din țările 
candidate la UE și din Comisia Europeană.

Reprezentanți ai organizațiilor 
desemnate din statele membre cu 
expertiză sau responsabilități în domeniile 
speci�ce �ecărei rețele.

NUMIREA PARTICIPANȚILOR

Reprezentanții statelor membre sunt desemnați chiar de 
statele membre și numiți de Consiliul European. 
Reprezentanții societății civile și ai intereselor lanțului 
alimentar sunt numiți de Consiliul European, în consultare 
cu Parlamentul European, pe baza unei liste întocmite de 
Comisia Europeană. Reprezentanții instituțiilor UE și ai 
țărilor AELS sunt numiți chiar de instituțiile și de țările 
respective.

Membrii sunt numiți de autoritățile naționale de 
siguranță alimentară din statele membre, Islanda, 
Norvegia și țările cu statut de observator.

Rețelele științi�ce sunt în�ințate de 
Consiliul de administrație pe baza 
propunerilor prezentate de forumul 
consultativ și de EFSA.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
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