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Activităţi internaţionale – O abordare strategică 
 
  
 
1. În 2006, continuarea dezvoltării activităţilor internaţionale ale EFSA a fost identificată de Consiliul de 
administraţie al EFSA drept una din recomandările principale emise de raportul evaluării externe1 efectuate în 

temeiul articolului 61 din regulamentul său de instituire2. 
 
 
2. Planul strategic pentru perioada 2009-2013 al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), 
adoptat de Consiliul de administraţie al EFSA la 18 decembrie 2008, identifică cele mai importante motoare ale 
schimbării, printre care globalizarea, creşterea inovaţiei, aspecte legate de dezvoltarea durabilă şi schimbările 
climatice, precum şi schimbările societale şi politice cu un posibil impact asupra activităţilor viitoare ale EFSA. 
Pentru a aborda aceste aspecte, se subliniază nevoia unor legături şi a unei cooperări internaţionale mai strânse.  
  
3. UE este cel mai mare exportator din lume şi al doilea mare importator la nivel mondial de produse 
alimentare şi de băuturi, precum şi un comerciant major de produse agricole3. Comerţul mondial, creşterea 
deplasărilor şi migraţia sunt tot atâţia factori care pot contribui la răspândirea la nivel internaţional a unor riscuri 
noi sau reemergente (de exemplu, ESB). Natura globală a riscurilor din lanţul produselor alimentare şi al hranei 
pentru animale este subliniată de statisticile Sistemului de alertă rapidă pentru produse alimentare şi hrană 
pentru animale din 20074, când au fost primite aproximativ 7 300 de notificări referitoare la produsele alimentare 
şi hrana pentru animale importate în Comunitate. Comerţul mondial nu numai că prezintă provocări pentru 
administratorii riscurilor, ci subliniază de asemenea nevoia ca evaluatorii riscurilor să coopereze la nivel 
internaţional.  
 
 
4. EFSA trebuie să îşi îndeplinească misiunea de a sprijini administratorii riscurilor la nivel european şi în 
statele membre pentru a proteja sănătatea şi a menţine încrederea în aprovizionarea cu alimente din Europa. 
Pentru desfăşurarea activităţii sale principale, EFSA trebuie să fie pe deplin implicată la nivel internaţional, să fie 
conştientă de provocările globale legate de siguranţa alimentară, să poată identifica riscurile emergente, să 
colecteze, să colaţioneze şi să facă schimb de informaţii şi de date având cunoştinţă de comunicările reciproce, 
consolidând atât cooperarea dintre organizaţiile internaţionale şi ţările terţe, cât şi coerenţa acţiunilor acestora.  

5. Dezvoltarea abordării EFSA cu privire la activităţile internaţionale ia în considerare contextul juridic şi 
instituţional în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Pentru a îşi îndeplini misiunea generală şi atribuţiile 
prevăzute la articolele 22 şi 23 din regulamentul său de instituire şi pentru a îşi desfăşura activitatea principală, 
EFSA are nevoie de acces la cea mai mare bază la nivel global de informaţii şi de date ştiinţifice privind riscurile 
şi de implicare în dezvoltarea şi utilizarea de metode recunoscute internaţional de evaluare a riscurilor. 

                                                 
1 Recomandările Consiliului de administraţie al EFSA în urma evaluării activităţilor EFSA efectuate în temeiul articolului 61 din 
Regulamentul 178/2002 
2 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul 
siguranţei produselor alimentare 
3 Partenerii comerciali principali sunt SUA, naţiunile europene terţe, Rusia, China, Brazilia, Argentina, Thailanda, India, Vietnam – sursa 
CIAA, date şi tendinţe pentru 2006 
4 4 Articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul 178/2002, a se vedea http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 
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Articolul 235 prevede ca EFSA să asigure asistenţă ştiinţifică şi tehnică, la cererea Comisiei, în vederea 
îmbunătăţirii cooperării dintre Comunitate, ţările candidate, organizaţiile internaţionale şi ţările terţe în domeniile 
care se încadrează în misiunea sa. Articolul 33 alineatul (1) şi articolul 33 alineatul (2) prevăd ca EFSA să 
colaboreze cu ţări candidate, ţări terţe sau organizaţii internaţionale în vederea căutării, colectării, colaţionării şi 
rezumării datelor ştiinţifice şi tehnice în domeniile care se încadrează în misiunea sa6. Articolul 497 prevede în 
mod specific ca EFSA să colaboreze cu ţări care au încheiat acorduri cu Comunitatea Europeană, în temeiul 
cărora ele au adoptat şi aplică legislaţia comunitară (de exemplu, ţările AELS-SEE). 
 

6. Mai mult, alte dispoziţii legale şi politici europene stabilesc un cadru pentru cooperarea EFSA cu ţări 
terţe şi organisme internaţionale – de exemplu, programe de preaderare, acorduri comune între Comunitatea 
Europeană şi SUA pentru consolidarea cooperării pe probleme ştiinţifice şi tehnice, acorduri privind cooperarea 
ştiinţifică şi tehnică etc.  

7. În multe zone de siguranţă a produselor alimentare şi a hranei pentru animale şi în multe zone 
fitosanitare şi sanitare, Comisia Europeană are competenţa instituţională şi juridică de a reprezenta Comunitatea 
Europeană în forurile internaţionale.  Sprijinul în probleme ştiinţifice şi tehnice acordat Comisiei în activitatea sa în 
cadrul discuţiilor interguvernamentale, de exemplu în OIE, CIPP, OEMPP, OCDE, OMC, OMS şi FAO, este 
încadrat de aceste responsabilităţi definite juridic şi instituţional. Este important ca poziţia Comisiei şi, prin 
urmare, poziţiile europene să se bazeze pe argumente ştiinţifice şi tehnice solide care au fost dezvoltate în 
deplină cunoştinţă a informaţiilor, dovezilor, datelor şi practicilor internaţionale de evaluare a riscurilor.   
 
8. Evaluările riscurilor, alte evaluări, culegerea şi analiza datelor şi informaţiilor sunt efectuate de comitete 
internaţionale şi de alte organisme, dar în special cele aflate sub auspiciile FAO/OMS, OCDE, OIE şi CIPP sunt 
folosite ca referinţe internaţionale şi în cele din urmă stau la baza standardelor folosite în comerţul internaţional. 
Este important ca acestea să reflecte pe deplin evaluarea riscurilor, întrucât acestea se referă la Europa şi există 
o nevoie clară de aport european la astfel de evaluări şi la metodologiile aplicate de evaluare a riscurilor. În 
concordanţă cu mandatul său şi cu cadrul instituţional, EFSA trebuie să aibă posibilitatea de a contribui la 
activităţile internaţionale de evaluare a riscurilor şi de a învăţa din acestea, precum şi de a fi pe deplin integrată în 
comunitatea ştiinţifică internaţională.  
 
9. EFSA a instituit deja o strategie de cooperare cu statele membre8 cu privire la care a prezentat recent 
un raport intermediar Consiliului de administraţie9. Experienţa dobândită în urma acestei activităţi a ajutat EFSA 
să reflecteze cu privire la cooperarea la nivel internaţional. 
 

                                                 
5 Articolul 23 litera (i) – să asigure asistenţă ştiinţifică şi tehnică, la cererea Comisiei, în vederea îmbunătăţirii cooperării dintre Comunitate, 
ţările candidate, organizaţiile internaţionale şi ţările terţe, în domeniile care se încadrează în misiunea sa 
 
6Articolul 33 alineatul (1) – Autoritatea caută, colectează, colaţionează, analizează şi rezumă date ştiinţifice şi tehnice relevante în 
domeniile care se încadrează în misiunea sa. Aceasta implică, în special, colectarea de date referitoare la: (a) consumul de 
produse alimentare şi expunerea indivizilor la riscurile legate de consumul de produse alimentare; (b) incidenţa şi prevalenţa 
riscului biologic; (c) contaminanţii din produse alimentare şi din hrana pentru animale; (d) reziduuri. 
Articolul 33 alineatul (2) În sensul alineatului (1), Autoritatea lucrează în strânsă cooperare cu toate organizaţiile care operează în 
domeniul colectării datelor, inclusiv cele din ţările candidate, ţările terţe sau organisme internaţionale. 
 

7 Articolul 49 – Autoritatea este deschisă participării ţărilor care au încheiat acorduri cu Comunitatea Europeană, în temeiul cărora ele au 
adoptat şi aplică legislaţia comunitară în domeniul prevăzut de prezentul regulament. 

Natura, amploarea şi modul de participare a acestor ţări la activităţile Autorităţii se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile în 
materie din aceste acorduri, inclusiv dispoziţii privind participarea în reţelele pe care le operează Autoritatea, înscrierea în lista 
organizaţiilor competente cărora Autoritatea poate să le încredinţeze anumite atribuţii, contribuţiile financiare şi personalul. 
 
8 Strategia de cooperare şi interconectare între statele membre UE şi EFSA, decembrie 2006, site-ul web al EFSA, a se vedea 
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/msstrategy.pdf. 
 
9http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/mb181208_item8_doc6a_Interim_review.pdf?ssbinary=true – Raport intermediar 
al strategiei de cooperare şi interconectare între statele membre UE şi EFSA 
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10. Întrucât este o organizaţie matură, este oportun ca EFSA să îşi stabilească viziunea şi obiectivele 
principale în raport cu activităţile sale internaţionale. În primii săi şase ani de activitate, EFSA a stabilit ad hoc 
legături strânse cu acele organizaţii din ţări terţe şi de la nivel internaţional ale căror activităţi le includ pe cele 
relevante pentru sfera de activitate a EFSA şi a dezvoltat de asemenea contacte individuale cu oameni de ştiinţă 
de marcă la nivel mondial. 
 
11. Prezentul document urmăreşte să ofere o abordare strategică a activităţilor internaţionale ale EFSA şi 
stabileşte obiectivele şi priorităţile acesteia de consolidare a activităţilor existente şi de identificare a iniţiativelor 
viitoare.  
 
 
Obiectivele EFSA în cadrul activităţilor sale internaţionale   
 
12. Pentru ca EFSA să îşi îndeplinească misiunea generală de evaluare a riscurilor şi de comunicare, 
pentru a sprijini administratorii riscurilor din UE, pentru a asigura cea mai solidă bază ştiinţifică pentru măsurile de 
protecţie a sănătăţii şi pentru a menţine încrederea în sistemul alimentar european, EFSA a identificat 
următoarele patru obiective esenţiale privind activităţile sale internaţionale:  
 

I  Sprijinirea UE în angajamentele sale internaţionale  

 
13. EFSA acordă sprijin Comisiei în cadrul programelor şi angajamentelor sale internaţionale. EFSA şi 
Comisia au identificat şi au acordat prioritate comitetelor Codex cheie pentru care este posibil să fie necesar 

sprijinul EFSA10. În special, experţii EFSA participă la Grupul de lucru ad hoc interguvernamental privind 

rezistenţa antimicrobiană şi la Grupul de lucru ad hoc interguvernamental privind produsele alimentare derivate 
din biotehnologie şi asistă în comitete. Pe lângă faptul că sprijină Comunitatea, implicarea EFSA în Comisia 
Codex Alimentarius îi permite să anticipeze activităţile ştiinţifice ale organismelor internaţionale ale OMS/FAO de 
evaluare a riscurilor, întrucât multe din iniţiativele acestora sunt lansate de Codex. 
 
 
14. EFSA a asistat de asemenea Comisia prin sprijinirea discuţiilor acesteia în cadrul OMC, OEMPP, CIPP, 
OIE, OMS, FAO şi a discuţiilor bilaterale cu ţări terţe, prin furnizarea unei baze ştiinţifice pentru poziţiile 
Comunităţii cu scopul ultim de a sprijini Comunitatea în îndeplinirea obligaţiilor sale internaţionale.  
  
15. Comunitatea desfăşoară mai multe activităţi bilaterale şi multilaterale care sunt relevante pentru 
activităţile şi responsabilităţile EFSA, şi anume iniţiative în temeiul Parteneriatului economic transatlantic şi, în 
special, Dialogul privind evaluarea riscurilor şi Dialogul privind evaluarea riscurilor globale la care EFSA a 
participat deja. 
  
16. EFSA a sprijinit Comisia cu programe de formare ştiinţifică în ţările Mercosur şi în Asia cu scopul de a 
consolida înţelegerea şi capacitatea de evaluare a riscurilor şi, în cele din urmă, de a ajuta ţări importatoare să 
înţeleagă fundamentul ştiinţific al măsurilor EFSA de gestionare a riscurilor şi să le faciliteze îndeplinirea 
acestora. De exemplu, la cererea Comisiei, EFSA a colaborat recent cu experţi ruşi, consolidând expertiza şi 
înţelegerea acestora cu privire la fundamentul ştiinţific al conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide 
la nivel european.  
 
17. În cadrul procesului de extindere a Uniunii Europene, EFSA lucrează cu ţări candidate şi cu ţări aflate în 
etapa de preaderare pentru a promova înţelegerea activităţii Autorităţii, schimbul de expertiză, crearea de 
mecanisme pentru schimbul de informaţii şi implicarea autorităţilor naţionale în exerciţii de coordonare în situaţii 
de criză. EFSA este implicată în schema europeană de vecinătate alături de Comisie şi colaborează în prezent 
cu Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi cu cele cinci ţări potenţial candidate din Balcanii 

                                                 
10 Comitetele Codex pentru reziduuri de pesticide, pentru contaminanţi alimentari, pentru aditivi alimentari, pentru igiena alimentară, pentru 
metode de analiză şi prelevare de probe, pentru alimente nutriţionale destinate unei alimentaţii speciale. 
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de Vest (Serbia, Albania, Muntenegru, Kosovo şi Bosnia şi Herţegovina) 11. Aceste activităţi ating întreaga sferă 

de activitate a EFSA şi EFSA va continua să sprijine Comisia prin furnizarea acestor programe cu obiectivul de a 
consolida cooperarea ştiinţifică şi interconectarea. 
 
 
Iniţiative cheie  
 
- La nivel multilateral 

o Împreună cu Comisia, să definească şi să acorde prioritate sprijinului pentru delegaţiile UE în cadrul 
reuniunilor internaţionale interguvernamentale, cum ar fi grupurile de lucru interguvernamentale Codex, 
dar şi, după caz, în cadrul OEMPP, CIPP, OIE, al Consiliului Europei şi al OCDE şi în cadrul activităţilor 

pregătitoare conexe12; 
 

o Să dezvolte o bază mai solidă pentru cooperarea cu organismele internaţionale, să examineze alături de 
Comisie potenţialul pentru încadrarea corespunzătoare a activităţilor EFSA în revizuirea acordurilor 
existente cu privire la intensificarea schimburilor ştiinţifice şi tehnice. 

 
- La nivel bilateral  

o Să identifice şi să acorde prioritate sprijinului acordat de EFSA activităţilor Comunităţii şi, în special, 
celor legate de Dialogul privind evaluarea riscurilor transatlantice şi de Dialogul privind evaluarea 

riscurilor globale13 şi de programele de aderare şi de vecinătate; 
 

o În limitele cadrului juridic şi instituţional, să colaboreze cu Comisia în vederea identificării bazelor 
corespunzătoare pentru cooperarea cu acele organisme care au sarcini similare cu EFSA în ţări terţe, în 
scopul facilitării cooperării şi schimburilor cu privire la sarcinile din sfera de activitate a EFSA14. 
 

 

II  Asigurarea accesului la datele şi informaţiile ştiinţifice internaţionale în vederea furnizării unei baze 
solide pentru evaluarea riscurilor şi identificarea riscurilor emergente  

 
18. Pe lângă cooperarea şi interconectarea EFSA cu statele membre şi recunoscând natura globală a 
multor riscuri, EFSA colaborează deja cu organizaţii internaţionale şi din ţări terţe. Scopul este acela de a face 
schimb de cunoştinţe prin interconectare, facilitând accesul la know-how ştiinţific, la date ştiinţifice, la cele mai 
bune practici ştiinţifice şi la mediile de cercetare ştiinţifică din afara Europei, permiţând EFSA să creeze excelenţă 
şi coerenţă ştiinţifică, promovând totodată sinergii la scară mondială.  
  
19. Astfel cum se prevede în regulamentul său de instituire (articolul 33), EFSA va întemeia cooperarea pe 
colectarea de date şi de informaţii în domenii cum ar fi consumul de produse alimentare, incidenţa şi prevalenţa 
riscului biologic, contaminanţii din produse alimentare şi din hrana pentru animale şi reziduuri şi alte date 
necesare îndeplinirii mandatului său. În această privinţă, EFSA este deja implicată în activităţi multilaterale 
regulate. De exemplu, prin intermediul Grupului internaţional de legătură pentru securitatea chimică a alimentelor, 
aceasta a putut face schimb de informaţii privind bisfenolul A şi melamina prin colaborarea strânsă cu Comisia 
Europeană, cu Standardele alimentare pentru Australia şi Noua Zeelandă, cu Health Canada, cu Comisia pentru 
siguranţa alimentară din Japonia, cu FDA şi NZFSA din SUA. Astfel de platforme vor constitui forumuri 
importante pentru consolidarea cooperării viitoare şi a schimbului de informaţii, date şi experienţe. 
 
20. EFSA va promova de asemenea cooperarea cu organizaţii internaţionale şi cu agenţii din ţări terţe în 
vederea identificării riscurilor emergente şi a schimbărilor intervenite în situaţia de risc. Acest lucru a ajutat la 

                                                 
11 Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA) 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0093:EN:PDF 
12 De exemplu, să ajute Comisia prin acordarea de consultanţă ştiinţifică sau tehnică cu privire la poziţiile sale înainte de reuniunile 
internaţionale.   
13 Include ţările din parteneriatul transatlantic şi, pe lângă acestea, alte organisme de evaluare a riscurilor din ţări terţe  
14 Acordul între Comunitate şi, de exemplu: Noua Zeelandă, Australia etc 
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anticiparea impactului riscurilor globale asupra situaţiei din Europa, de exemplu în cazul OMS, OIE şi FAO cu 
privire la gripa aviară. O astfel de cooperare va fi din ce în ce mai importantă pe viitor pentru a face faţă apariţiei 
sau reapariţiei riscurilor cauzate de comerţul mondial, călătoriile internaţionale şi migraţia, schimbările climatice şi 
noile tehnologii. EFSA a susţinut deja o conferinţă comună cu OMS şi FAO pentru a analiza noile probleme 
ridicate de impactul schimbărilor climatice asupra siguranţei alimentelor şi nutriţiei. EFSA face parte de 
asemenea din reţeaua INFOSAN a OMC şi este implicată în procedurile de urgenţă ale acesteia.  Capacitatea 
EFSA de a oferi sprijin ştiinţific în timpul unei urgenţe/crize va fi cu mult sporită prin consolidarea legăturilor şi a 
cooperării de acest fel cu organizaţiile internaţionale pentru a beneficia de acces imediat la date şi la alte 
informaţii.   
 
21. La nivel bilateral, EFSA a încheiat până în prezent un acord formal în vederea facilitării schimbului de 
informaţii cu FDA din SUA15, care asigură în principal respectarea normelor confidenţiale. Acest lucru a dus la 
creşterea fluxului de informaţii. Acordul face parte din măsurile în vederea implementării Parteneriatului economic 
transatlantic16. EFSA preconizează că ar putea fi utile acorduri suplimentare şi va analiza împreună cu Comisia 
Europeană fezabilitatea acestora, inclusiv în cadrul regulamentului de instituire al EFSA şi al instrumentelor 
juridice de cooperare disponibile, existente la nivel european, în ceea ce priveşte ştiinţa şi tehnologia, cu ţări terţe 
şi organizaţii internaţionale.   
 
 
Iniţiative cheie  
 

o În domeniile prioritare, să instituie măsuri utilizând instrumentele juridice existente pentru a susţine şi a 
oferi o bază solidă pentru schimbul de date şi de alte informaţii cu organismele relevante internaţionale 
şi din ţări terţe în vederea furnizării unei baze complete pentru evaluările riscurilor şi activităţile sale 
privind riscurile emergente;  

o Să consolideze cooperarea internaţională şi să examineze mecanismele în vederea facilitării 
schimburilor rapide de informaţii şi de date pentru intensificarea capacităţii EFSA de a sprijini 
administratorii riscurilor în caz de urgenţe.  

III Participarea la evaluarea riscurilor la nivel internaţional  

 
22. Mai multe organizaţii internaţionale realizează evaluări ale riscurilor în aceleaşi domenii ca EFSA. EFSA 
este deja implicată în activităţi de evaluare a riscurilor la nivel internaţional, întrucât mulţi dintre oamenii de ştiinţă 
europeni de marcă din grupurile EFSA şi din comitetul EFSA, precum şi membri ai personalului sunt angajaţi în 
activităţile comitetelor internaţionale de evaluare a riscurilor şi ale grupurilor de lucru ale JMRA, JMPR, CMEAA. 
În acelaşi mod, experţii EFSA sunt invitaţi în nume propriu să participe la acele activităţi de evaluare a riscurilor 
efectuate de OIE, CIPP, OMS, OEMPP şi OCDE. Această implicare va continua să fie importantă pe viitor dacă 
metodele, datele şi cele mai bune practici europene urmează să fie luate în considerare de aceste comitete, iar 
activitatea EFSA urmează să fie pe deplin documentată prin activităţile acestora.  
 
22. EFSA ia în considerare avizele acestor organisme, examinând în acelaşi timp problema din perspectivă 
europeană pentru a asigura independenţa generală şi pertinenţa în contextul european al consultanţei ştiinţifice a 
EFSA. EFSA a purtat discuţii cu aceste organisme pentru a identifica în ce mod se poate efectua şi folosi în 
interes comun schimbul de evaluări ale riscurilor, de informaţii şi de date (de exemplu cu CMEAA privind 
aflatoxina). EFSA a dezvoltat relaţii strânse de lucru cu secretariatele acestora pentru a permite fiecăruia să fie 
pe deplin informat cu privire la activităţile celuilalt. În cele din urmă, consolidarea acestora va ajuta la evitarea 
dublării efortului şi la reducerea unor neînţelegeri inutile. 
 
23. EFSA a notificat de asemenea în prealabil, imediat înainte de publicare şi sub embargo, evaluările sale 
cu privire la riscuri acolo unde este foarte posibil să existe un impact internaţional, către birourile internaţionale 

                                                 
15 EFSA şi FDA îşi consolidează cooperarea în domeniul siguranţei alimentare, site-ul web al EFSA, iulie 2007, a se vedea 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178621165446.htm  
16 Parteneriatul economic transatlantic – http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111712.pdf 
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ale USFDA, USDA, FSANZ, USEPA, Comisia pentru siguranţa alimentară din Japonia, Health Canada, OMS, 
OIE şi FAO.  
 
24. Cooperarea cu organismele internaţionale a fost de asemenea dezvoltată pe probleme specifice. De 
exemplu, EFSA a colaborat strâns cu OMS cu privire la Enterobacter sakazakii în mâncarea pentru copii şi 
împreună cu OMS şi cu ECDC cu privire la rezistenţa antimicrobiană. În momentul în care o ţară terţă a 
desfăşurat o activitate importantă de evaluare a riscurilor, EFSA a implicat experţii în domeniu în discuţiile iniţiale 
ale acesteia, asigurând în acelaşi timp independenţa generală a consultanţei ştiinţifice rezultate, de exemplu în 
activitatea Comitetului ştiinţific pentru clonarea animalelor când EFSA a implicat un expert FDA în discuţiile 
iniţiale ale grupului de lucru.  
 
25. Prin intermediul colocviilor şi conferinţelor, EFSA a putut să facă schimb de informaţii şi să discute cu 
experţi internaţionali aspecte cheie legate de evaluarea riscurilor şi aspecte ştiinţifice şi prin intermediul acestui 
dialog să creeze baza pentru consensul cu privire la abordări şi metodologii, de exemplu, în legătură cu 
evaluarea riscurilor ecologice, raportul risc/beneficiu şi în ceea ce priveşte substanţele cancerigene şi genotoxice. 
 
26. EFSA va continua să dezvolte activităţile respective cu scopul de a le influenţa, de a contribui la acestea 
şi de a învăţa din acestea, bazându-se pe discuţiile sale în forurile internaţionale de evaluare a riscurilor, 
promovând armonizarea metodologiilor şi orientărilor şi rămânând în linia întâi a concepţiei internaţionale privind 
evaluarea riscurilor. 
 
27. Prin cooperarea sa internaţională EFSA va anticipa noi metodologii de evaluare a riscurilor şi va 
identifica relevanţa noilor cunoştinţe şi tehnologii ştiinţifice pentru practicile curente de evaluare a riscurilor.  
 
Iniţiative cheie  
 

o Să consolideze, după caz, cooperarea existentă cu CMEAA, JMPR, JEMRA, OIE, CIPP, OEMPP şi cu 
agenţiile din ţări terţe cu privire la activităţi precum programarea evaluării riscurilor, cereri de date şi 
schimbul de informaţii folosite în efectuarea evaluării riscurilor;  

  
o Să identifice priorităţile viitoare la nivel internaţional ale evaluării riscurilor şi să utilizeze în întregime 

evaluările riscurilor realizate de organisme internaţionale, din ţări terţe sau regionale, menţinând în 
acelaşi timp independenţa consultanţei ştiinţifice europene; 

 
o În cooperare cu Comisia, să definească şi să acorde prioritate implicării EFSA în iniţiative cum ar fi 

dezvoltarea de orientări privind evaluarea riscurilor şi armonizarea metodologiilor de evaluare a riscurilor 
la nivel internaţional.  

 

IV  Promovarea coerenţei în activităţile de comunicare a riscurilor şi creşterea gradului de conştientizare cu 
privire la activităţile EFSA la nivel internaţional.  

 
28. Preocupările internaţionale ale EFSA în legătură cu activităţile de comunicare şi de informare se 
concentrează pe două obiective principale: consolidarea unei cooperări sporite în vederea creşterii gradului de 
conştientizare şi explicării rolului EFSA în conferirea unei baze ştiinţifice pentru măsurile din cadrul Comunităţii 
Europene în domeniile siguranţei produselor alimentare şi a hranei pentru animale, nutriţiei, sănătăţii şi bunăstării 
animalelor, protecţiei şi sănătăţii plantelor. 
  
28. În vederea unei coerenţe sporite, EFSA a dezvoltat din 2003 cooperarea în cadrul activităţilor de 
comunicare a riscurilor cu autorităţile naţionale pentru siguranţa alimentară din Europa. 
 
30. În mod similar, EFSA a început să dezvolte contacte cu departamentele de comunicare din ţări terţe şi 
organisme internaţionale şi face schimb de informaţii şi de experienţe pe probleme în care a fost identificată o 
dimensiune internaţională.  
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31. Această activitate a fost sprijinită de sistemul EFSA de notificare prealabilă a partenerilor credibili cu 
privire la evaluările riscurilor şi la materialele de presă selectate imediat înainte de publicare. Scopul este acela 
este de a informa partenerii internaţionali cu privire la anunţurile publice care urmează să apară şi de a promova 
coerenţa în abordarea comunicării riscurilor, de exemplu în tratarea chestiunilor de mare interes mediatic 
internaţional, cum ar fi aspartamul.  
 
32. EFSA a participat la conferinţe internaţionale cu privire la activităţile de comunicare a riscurilor pentru a 
face schimb de experienţe, a identifica bune practici şi a stimula înţelegea reciprocă. EFSA va consolida această 
cooperare internaţională, dezvoltând în continuare reţele cu departamente de comunicare şi de informare din 
cadrul organizaţiilor internaţionale şi din ţări terţe cu sfere de activitate similare cu cele ale EFSA.  
  
33. Prin activităţile sale de comunicare, EFSA va continua să sporească gradul de conştientizare şi de 
înţelegere a rolului şi a realizărilor sale la nivel internaţional, precum şi să intensifice credibilitatea bazei ştiinţifice 
a măsurilor europene luate în domeniile care intră în sfera de activitate a EFSA.  
 
Iniţiative cheie  
 

o EFSA îşi va consolida activităţile de comunicare existente legate de activităţile de evaluare a riscurilor 
cu parteneri internaţionali în acele domenii de interes reciproc şi global, făcând schimb de informaţii şi 
învăţând din activităţile de comunicare, precum şi dezvoltând cele mai bune practici; 

  
o EFSA îşi va consolida practica sa curentă privind schimbul de informaţii, inclusiv notificarea prealabilă 

cu privire la probleme specifice, avertizarea rapidă cu privire la anunţurile publice cheie înainte ca 
acestea să fie publicate, schimbul de informaţii şi stabilirea de legături cu parteneri cu privire la 
probleme actuale şi emergente relevante pentru activitatea EFSA de îndată ce apar în mass-media/on-
line.  

 
o EFSA va contribui la încurajarea instituirii unei platforme internaţionale pentru schimbul de informaţii şi 

de experienţe şi pentru dezvoltarea de practici comune şi orientări pentru a ajuta la asigurarea coerenţei 
comunicării riscurilor.  

 
 
 
Graficul şi procesul de revizuire  
 
34. Prezentul document va constitui baza unei planificări mai detaliate a activităţilor internaţionale care va fi 
inclusă în planurile anuale de gestionare ale EFSA şi în discuţiile sale cu Comisia pentru dezvoltarea activităţilor 
internaţionale în cadrul său juridic şi instituţional.  Acesta va fi revizuit după doi ani şi jumătate sau, după caz, va 
reflecta orice revizuire a planului strategic al EFSA pentru perioada 2009-2013.  
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Anexa I 
 

 
Glosar de termeni  

 

CCC Centrul Comun de Cercetare 

CIPP Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor 

CMEAA Comitetul mixt de experţi FAO/OMS privind aditivii alimentari 

ECDC Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor 

FAO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură 

FSANZ  Standardele alimentare pentru Australia şi Noua Zeelandă 

IPCC Grupul interguvernamental privind schimbările climatice 

JEMRA Reuniunile mixte FAO/OMS privind evaluarea riscurilor microbiologice 

JMPR Reuniunile mixte FAO/OMS privind reziduurile de pesticide 

NZFSA Autoritatea Neozeelandeză pentru Siguranţa Alimentară 

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

OEMPP Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor 

OIE Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animală 

OMC Organizaţia Mondială a Comerţului 

OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

USDA Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii 

USEPA Agenţia pentru Protecţia Mediului a Statelor Unite ale Americii 

USFDA Administraţia pentru Alimentaţie şi Medicamente a Statelor Unite ale Americii 
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Iniţiative cheie, acţiuni şi indicatori de reuşită în legătură cu „Activităţile internaţionale ale EFSA – O abordare strategică” 

 
Prezenta anexă furnizează informaţii cu privire la activităţile pe termen mediu pentru a prezenta iniţiativele cheie din cadrul fiecărui obiectiv al Activităţilor Internaţionale ale 
EFSA – O abordare strategică. Acestea vor fi revizuite anual şi incluse în planurile anuale de gestionare.  

 
 

Obiectivul I – Sprijinirea UE în angajamentele sale internaţionale – Nivel multilateral 

Iniţiative cheie Acţiuni  Indicatori de reuşită 

 
La nivel multilateral 
Împreună cu Comisia, să definească şi să acorde prioritate 
sprijinului pentru delegaţiile UE în cadrul reuniunilor 
internaţionale interguvernamentale, cum ar fi grupurile de lucru 
interguvernamentale Codex, dar şi, după caz, în cadrul 
OEMPP, CIPP, OIE, al Consiliului Europei şi al OCDE şi în 

cadrul activităţilor pregătitoare conexe17.  
 
 
Să dezvolte o bază mai solidă pentru cooperarea cu 
organismele internaţionale, să examineze alături de Comisie 
potenţialul pentru încadrarea corespunzătoare a activităţilor 
EFSA în revizuirea acordurilor existente cu privire la 
intensificarea schimburilor ştiinţifice şi tehnice. 
 
 

 
Nivel multilateral  
Să discute priorităţile cu Comisia 
Europeană şi să dezvolte un cadru 
hotărât de comun acord, inclusiv să 
menţioneze participarea şi sprijinul 
EFSA şi să stabilească alături de 
Comisie activităţile lor în vederea 
construirii bazei EFSA pentru 
schimburile ştiinţifice şi tehnice în 
context multinaţional – sfârşitul 
anului 2009. 
 
 
 
 

 
Multilateral 
Cadru hotărât de comun acord şi instituit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 For De exemplu, să ajute Comisia prin acordarea de consultanţă ştiinţifică sau tehnică cu privire la poziţiile sale înainte de reuniunile internaţionale.   
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Obiectivul I – Sprijinirea UE în angajamentele sale internaţionale – Nivel bilateral 

Iniţiative cheie Acţiuni  Indicatori de reuşită 

 
 
La nivel bilateral  
Să identifice şi să acorde prioritate sprijinului acordat de EFSA 
activităţilor Comunităţii şi, în special, celor legate de Dialogul 
privind evaluarea riscurilor transatlantice şi de Dialogul privind 
evaluarea riscurilor globale18 şi de programele de aderare şi de 

vecinătate. 
 
 
În limitele cadrului juridic şi instituţional, să colaboreze cu 
Comisia în vederea identificării bazelor corespunzătoare pentru 
cooperarea cu acele organisme care au sarcini similare cu 
EFSA în ţări terţe, în scopul facilitării cooperării şi schimburilor 

cu privire la sarcinile din sfera de activitate a EFSA19.  
 

 

 
 
Acţiuni la nivel bilateral 
Să discute priorităţile cu Comisia 
Europeană şi să dezvolte un cadru 
hotărât de comun acord în vederea 
construirii bazei EFSA pentru 
schimburile ştiinţifice şi tehnice în 
context bilateral – sfârşitul anului 
2009. 
 
 

 
 
Bilateral  
Cadru hotărât de comun acord şi instituit. 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Include ţările din parteneriatul transatlantic şi, pe lângă acestea, alte organisme de evaluare a riscurilor din ţări terţe  
19 de exemplu, acorduri cum ar fi cele dintre Comunitate şi Noua Zeelandă, Australia etc 
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Obiectivul II – Asigurarea accesului la datele şi informaţiile ştiinţifice internaţionale în vederea furnizării unei baze solide pentru evaluarea riscurilor şi 
identificarea riscurilor emergente 

Iniţiative cheie Acţiuni  Indicatori de reuşită 

  
În domeniile prioritare, să instituie măsuri utilizând 
instrumentele juridice existente pentru a susţine şi a oferi o 
bază solidă pentru schimbul de date şi de alte informaţii cu 
organismele relevante internaţionale şi din ţări terţe în vederea 
furnizării unei baze complete pentru evaluările riscurilor şi 
activităţile sale privind riscurile emergente.  

 

 

 

Să consolideze cooperarea internaţională şi să examineze 
mecanismele în vederea facilitării schimburilor rapide de 
informaţii şi de date pentru intensificarea capacităţii EFSA de a 
sprijini administratorii riscurilor în caz de urgenţe.  

 

 
 Până la sfârşitul anului 2010, să 
realizeze o schemă şi o sinteză a 
surselor de date utile pentru 
schimburile de date cu organizaţii 
relevante din ţări terţe şi 
internaţionale, în special, în 
legătură cu activităţile de evaluare 
a riscurilor şi privind riscurile 
emergente. 
 
 
Să dezvolte în mod activ contacte 
responsabile pentru colectarea şi 
evaluarea datelor referitoare la 
tratarea urgenţelor în organizaţiile 
internaţionale şi din ţări terţe până 
la începutul anului 2010. 

 
Sinteză completă a surselor de date utile dezvoltate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacte dezvoltate şi schimburi efectuate. 
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Obiectivul III – Participarea la evaluarea riscurilor la nivel internaţional 

Iniţiative cheie 
Acţiuni în vederea îndeplinirii 
obiectivului 

Indicatori de reuşită 

 
Să consolideze, după caz, cooperarea existentă cu CMEAA, 
JMPR, JEMRA, OIE, CIPP, OEMPP şi cu agenţiile din ţări terţe 
cu privire la activităţi precum programarea evaluării riscurilor, 
cereri de date şi schimbul de informaţii folosite în efectuarea 
evaluării riscurilor.  
  
 
 
Să identifice priorităţile viitoare la nivel internaţional ale evaluării 
riscurilor şi să utilizeze în întregime evaluările riscurilor realizate 
de organisme internaţionale, din ţări terţe sau regionale, 
menţinând în acelaşi timp independenţa consultanţei ştiinţifice 
europene. 
 
 
 
În cooperare cu Comisia, să definească şi să acorde prioritate 
implicării EFSA în iniţiative cum ar fi dezvoltarea de orientări 
privind evaluarea riscurilor şi armonizarea metodologiilor de 
evaluare a riscurilor la nivel internaţional.  
 

 
Anual, să facă schimb de informaţii cu 
privire la planificarea riscurilor, să 
identifice priorităţile şi să evalueze 
efectul asupra activităţii EFSA 
împreună cu secretariatele JEMRA, 
CMEAA, JMPR (OIE, CIPP, OEMPP) – 
Începând din septembrie 2009. 
 
 
Să facă schimb, la intervale de trei luni, 
de informaţii privind activităţile de 
evaluare a riscurilor cu secretariatele 
comitetelor internaţionale pentru a 
identifica posibilităţile privind schimbul 
de date şi cooperarea – sfârşitul anului 
2009. 
 
Să participe la iniţiativele CE şi la alte 
iniţiative pentru a promova armonizarea 
metodelor de evaluare a riscurilor şi să 
urmărească în mod activ cooperarea cu 
organismele internaţionale şi cu 
partenerii internaţionali în acest sens – 
în curs. 

 
Programarea şi stabilirea ordinii priorităţilor luând 
în considerare activităţile organismelor 
internaţionale de evaluare a riscurilor – sfârşitul 
anului 2009. 
 
 
 
 

 

 
Schimburi efectuate şi cooperare eficientă cu 
organismele internaţionale de evaluare a riscurilor 
– sfârşitul anului 2009. 
 
 
 
 

 

 

 
Angajarea în activităţi internaţionale de armonizare 
şi activarea în cadrul proiectelor specifice de 
armonizare.  
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Obiectivul IV – Promovarea coerenţei în activităţile de comunicare a riscurilor şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la activităţile EFSA la 
nivel internaţional. 

Iniţiative cheie Acţiuni  Indicatori de reuşită 

EFSA îşi va consolida activităţile de comunicare existente 
legate de activităţile de evaluare a riscurilor cu parteneri 
internaţionali în acele domenii de interes reciproc şi global, 
făcând schimb de informaţii şi învăţând din activităţile de 
comunicare, precum şi dezvoltând cele mai bune practici. 
 
 
 
 
 
EFSA îşi va consolida practica sa curentă privind schimbul de 
informaţii, inclusiv notificarea prealabilă cu privire la probleme 
specifice, avertizarea rapidă cu privire la anunţurile publice 
cheie înainte ca acestea să fie publicate, schimbul de informaţii 
şi stabilirea de legături cu parteneri cu privire la probleme 
actuale şi emergente relevante pentru activitatea EFSA de 
îndată ce apar în mass-media/on-line. 
 
 
EFSA va contribui la încurajarea instituirii unei platforme 

internaţionale pentru schimbul de informaţii şi de experienţe şi 
pentru dezvoltarea de practici comune şi orientări pentru a ajuta 
la asigurarea coerenţei comunicării riscurilor. 

Să stabilească în continuare un dialog 
periodic cu departamentele de 
comunicare şi de informare din cadrul 
agenţiilor alimentare internaţionale şi 
din ţări terţe, stabilind o legătură virtuală 
pentru a face schimb de cele mai bune 
practici şi de tendinţele din activităţile 
de comunicare a riscurilor – sfârşitul 
anului 2009.  
 
 
 
Să consolideze politica de notificare 
prealabilă şi schimburile privind 
activităţile de comunicare a riscurilor – 
iunie 2009 
 
 
 
 
 
Atelier anual cu organizaţii cheie în 
cadrul căruia se analizează practicile, 
instrumentele şi metodele de 
comunicare a riscurilor şi se 
consolidează interconectarea şi 
cooperarea – jumătatea anului 2011. 

Extranet virtual instituit cu departamentele de 
comunicare şi de informare ale organismelor 
internaţionale şi din ţări terţe accesibil EFSA şi 
statelor membre. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Politică realizată în urma unor criterii convenite cu 
partenerii care au luat cunoştinţă de măsurile 
instituite.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Atelier eficient care identifică activităţile cheie 
pentru schimburile viitoare.  

 
 


