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Forumul consultativ

Declarație de angajament a membrilor forumului consultativ al 
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară

INTRODUCERE

Forumul consultativ al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 
este o parte integrantă a EFSA, reprezentând principala legătură a acesteia cu 
instituțiile din domeniul siguranței alimentare însărcinate cu o misiune similară în 
statele membre, și unul dintre cele patru organisme ale autorității stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Forumul reunește, în formula unor mese rotunde, reprezentanți ai statelor 
membre și ai țărilor candidate, ai Comisiei și ai conducerii EFSA.

De la reuniunea inaugurală din 2003, activitatea forumului consultativ a avut ca 
scop consolidarea relațiilor între instituțiile din domeniul siguranței alimentare 
din statele membre și EFSA, pentru a optimiza schimbul de informații științifice 
în vederea protejării cetățenilor Europei. Acest obiectiv a fost îndeplinit printr-o 
mai bună evaluare a riscurilor, o mai bună colaborare, evitarea suprapunerilor, 
dialogul deschis și contribuții în privința concilierii avizelor științifice divergente, 
identificarea timpurie a riscurilor potențiale sau emergente și o mai mare 
consecvență în comunicarea riscurilor. 

Membrii forumului consultativ colaborează în vederea documentării programelor 
de lucru ale EFSA în domeniul evaluării riscurilor, al schimbului de informații 
științifice și al dezvoltării rețelelor științifice și a comunicării.

Pentru sporirea eficienței și diseminarea mai intensă a obiectivelor și rezultatelor 
EFSA, forumul consultativ a desemnat puncte focale naționale și a înființat un 
grup de lucru privind comunicarea riscurilor.

Forumul consultativ recunoaște avantajele și importanța colaborării și a efortului 
colectiv și, în același timp, își asumă responsabilitatea juridică a descărcării de 
gestiune, așa cum se prevede în regulamentul de instituire. 

În 2006, membrii forumului consultativ au semnat o Declarație de intenție 
privind îmbunătățirea schimbului de informații științifice între membrii săi și 
EFSA.  

În 2012, membrii forumului consultativ și-au exprimat încrederea în 
independența EFSA și în procesele sale fundamentate științific de luare a 
deciziilor, afirmându-și totodată angajamentul de a consolida elaborarea de 
politici bazate pe fundamente științifice.
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Forumul consultativ dorește să reafirme și să actualizeze aceste declarații.

În lumina celor de mai sus și a provocărilor mereu în schimbare din domeniul 
siguranței alimentare, luând în considerare necesitatea îmbunătățirii permanente 
a activităților sale și acționând în spiritul actualei hotărâri comune de a proteja 
consumatorii din Europa și, în același timp, de a contribui la rapoartele globale 
privind siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale, membrii 
forumului consultativ fac următoarea Declarație de angajament. 

DECLARAȚIE

Membrii forumului consultativ convin: 

I. să acționeze în mod independent în interes public
II. să consolideze relațiile dintre EFSA și instituțiile din domeniul siguranței 

alimentare din statele membre 
III. să facă schimb de informații referitoare la evaluările riscurilor, 

planificate sau încheiate
IV. să se informeze reciproc cu promptitudine în privința notificărilor și 

comunicărilor adresate publicului în chestiuni de interes ridicat, oferind 
notificări prealabile atunci când este posibil

V. să facă schimb de informații, inclusiv referitoare la nivelul de 
incertitudine, care ar fi utile în evaluările riscurilor

VI. să pună în comun cunoștințe privind riscurile potențiale sau emergente 
care amenință siguranța alimentară

VII. să disemineze programele de lucru și evaluările riscurilor realizate de 
EFSA 

VIII. să transmită avertizări prealabile în privința riscului de apariție a unor 
divergențe între avizele științifice 

IX. să lucreze la revizuirea și rezolvarea oricărei divergențe reale sau 
potențiale între avizele științifice din statele membre sau din statele 
membre și EFSA

X. să promoveze excelența în domeniul științific și rețelele științifice 
XI. să promoveze implicarea activă a instituțiilor naționale în sprijinirea 

misiunii EFSA, așa cum prevede articolul 36 din regulamentul de 
instituire

XII. să asigure o abordare coerentă în rândul statelor membre și al EFSA în 
privința comunicării științifice și a evaluării riscurilor

XIII. să contribuie la programul UE de evaluare a riscurilor 
XIV. să identifice oportunități de finanțare și de achiziții publice pentru 

îmbunătățirea evaluării riscurilor în toată Europa
XV. să promoveze inițiative de învățare pe tot parcursul vieții care pot 

consolida capacitatea de evaluare a riscurilor și de comunicare a 
acestora în statele membre
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XVI. să susțină cooperarea internațională în domeniul îmbunătățirii 
siguranței alimentare și al comunicării riscurilor

XVII. să identifice domeniile de cercetare privind siguranța alimentară și 
oportunitățile aferente de colaborare

XVIII. să ofere consiliere directorului executiv al EFSA în privința programelor 
de lucru și a nevoilor de cercetare ale EFSA

XIX. să sprijine misiunea EFSA și fuzionarea obiectivelor strategice ale 
acesteia cu cele ale statelor membre, pentru a răspunde provocărilor 
din domeniul siguranței produselor alimentare și hranei pentru animale, 
în toate aspectele

semnată de

membrii forumului consultativ

directorul executiv al EFSA

în prezența

Comisiei Europene

țărilor candidate la UE


