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Forum Konsultattiv

Dikjarazzjoni ta' Impenn tal-Membri tal-Forum Konsultattiv tal-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

INTRODUZZJONI

Il-Forum Konsultattiv (AF) tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) 
huwa parti integrali tal-EFSA, ir-rabta ewlenija bejn l-EFSA u l-istituzzjonijiet 
tas-sigurtà fl-ikel fl-Istati Membri inkarigati b'mandat simili u huwa wieħed mill-
erba' korpi kostitwenti previsti fir-Regolament ta' stabbiliment (KE) Nru 178 tal-
2002.

Il-Forum ilaqqa' flimkien madwar mejda, lir-rappreżentanti tal-Istati Membri, tal-
pajjiżi kandidati, tal-Kummissjoni u l-Eżekuttiv tal-EFSA.

Mil-laqgħa inawgurali tiegħu ta' Marzu 2003, l-AF ħadem biex isaħħaħ ir-rabtiet 
bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà fl-ikel tal-Istati Membri u l-EFSA sabiex iżid il-
kondiviżjoni ta' informazzjoni xjentifika bil-għan li jipproteġi ċ-ċittadini tal-
Ewropa. Dan inkiseb permezz ta' valutazzjoni tar-riskju mtejba, kollaborazzjoni 
aħjar, evitar ta' duplikazzjoni, komunikazzjoni miftuħa dwar u kontribuzzjoni 
għar-riżoluzzjoni ta' opinjonijiet xjentifiċi diverġenti, identifikazzjoni bikrija ta' 
riskji potenzjali jew emerġenti, u konsistenza akbar fil-komunikazzjonijiet tar-
riskji. 

Il-membri tal-AF jaħdmu flimkien sabiex jinfurmaw lill-programm ta' ħidma tal-
EFSA fl-oqsma tal-valutazzjoni tar-riskju, l-iskambju ta' informazzjoni xjentifika, 
l-iżvilupp ta' netwerks xjentifiċi u ta' komunikazzjoni.

Sabiex isaħħaħ l-effettività tiegħu u d-disseminazzjoni tal-għanijiet u r-riżultati 
tal-EFSA, l-AF għażel punti fokali nazzjonali u stabbilixxa grupp ta' ħidma dwar 
il-komunikazzjoni tar-riskju.

L-AF jagħraf il-mertu u l-importanza tal-kollaborazzjoni u tal-isforz kollettiv u, fl-
istess ħin, jirrikonoxxi li għandu responsabbiltajiet biex iwettaq l-obbligi kif 
stabbilit fir-Regolament fondatur. 

Fl-2006, il-membri tal-Forum Konsultattiv iffirmaw Dikjarazzjoni ta' Intenzjoni 
dwar it-tisħiħ tal-iskambju ta' informazzjoni xjentifika fost il-membri tiegħu u 
tal-EFSA.  

Fl-2012, il-membri tal-Forum Konsultattiv iddikjaraw ukoll il-fiduċja tagħhom fl-
indipendenza u l-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet xjentifiċi tal-EFSA u l-impenn 
tagħhom biex isaħħu t-tfassil ta' politika bbażata fuq ix-xjenza.
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Il-Forum Konsultattiv jixtieq jafferma mill-ġdid u jaġġorna dawn id-
dikjarazzjonijiet.

Fid-dawl tal-isfidi għas-sigurtà fl-ikel preċedenti u li dejjem qegħdin jinbidlu, 
filwaqt li jqisu l-ħtieġa għal titjib kontinwu fit-tħaddim tagħha u fl-ispirtu ta' 
determinazzjoni kondiviża kontinwa biex jipproteġu l-konsumaturi tal-Ewropa u 
fl-istess ħin jikkontribwixxu fir-rapporti globali dwar is-sigurtà fl-ikel u l-għalf, il-
membri tal-AF jagħmlu d-Dikjarazzjoni ta' Impenn li ġejja. 

DIKJARAZZJONI

Il-Membri tal-AF jaqblu li: 

I. jaġixxu b'mod indipendenti fl-interess pubbliku
II. isaħħu r-relazzjonijiet bejn l-EFSA u l-istituzzjonijiet tas-sigurtà fl-ikel 

fl-Istati Membri 
III. jikkondividu l-informazzjoni dwar il-valutazzjonijiet tar-riskji li qegħdin 

jiġu ppjanati jew li ġew konklużi
IV. jinfurmaw minnufih lil xulxin dwar notifiki ta' komunikazzjonijiet lill-pubbliku 

dwar kwistjonijiet ta' interess kbir, u fejn ikun possibbli jipprovdu notifika 
minn qabel

V. jikkondividu d-data, inkluż il-livell ta' inċertezza, li tkun ta' benefiċċju 
għall-valutazzjonijiet tar-riskji

VI. jiġbru l-għarfien dwar riskji potenzjali jew emerġenti għas-sigurtà fl-ikel
VII. ixerrdu l-programmi ta' ħidma u l-valutazzjonijiet tar-riskji tal-EFSA 

VIII. jipprovdu twissija bikrija ta' diverġenza potenzjali ta' opinjoni xjentifika 
IX. jaħdmu biex jirrevedu u jsolvu kull diverġenza reali jew potenzjali ta' 

opinjoni xjentifika bejn l-Istati Membri jew bejn l-Istati Membri tal-EFSA
X. jippromwovu l-eċċellenza xjentifika u n-netwerking xjentifiku 

XI. jippromwovu l-impenn attiv tal-istituzzjonijiet nazzjonali fl-appoġġ tal-
missjoni tal-EFSA, kif previst mill-Artikolu 36 tar-Regolament fondatur

XII. jiżguraw approċċ koerenti bejn l-Istati Membri u l-EFSA għall-
komunikazzjoni tax-xjenza u tal-valutazzjoni tar-riskju

XIII. jikkontribwixxu fl-aġenda tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE 
XIV. jidentifikaw opportunitajiet ta' għotja u ta' akkwist sabiex titjieb il-

valutazzjoni tar-riskju madwar l-Ewropa
XV. jippromwovu l-inizjattivi tat-tagħlim tul il-ħajja li jistgħu jsaħħu l-

kapaċità dwar il-valutazzjoni tar-riskju u l-komunikazzjoni tar-riskju fl-
Istati Membri

XVI. jappoġġjaw kooperazzjoni internazzjonali konġunta għat-titjib tas-
sigurtà fl-ikel u tal-komunikazzjoni tar-riskju

XVII. jidentifikaw oqsma għar-riċerka dwar is-sigurtà fl-ikel u opportunitajiet 
assoċjati għall-kollaborazzjoni

XVIII. jipprovdu pariri lid-Direttur Eżekuttiv dwar il-programmi ta' ħidma tal-
EFSA u l-ħtiġijiet ta' riċerka
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XIX. jappoġġjaw il-missjoni u l-amalgamazzjoni ta' għanijiet strateġiċi tal-
EFSA u tal-Istati Membri sabiex jintlaqgħu l-isfidi fiż-żona tas-sigurtà fl-
ikel u l-għalf fil-forom kollha tagħha

iffirmat minn

Membri tal-Forum Konsultattiv

Direttur Eżekuttiv tal-EFSA

Fil-preżenza ta'

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Pajjiżi Kandidati tal-UE


