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EFSA zaprasza polskich naukowców do przyłączenia się do dwóch paneli 

naukowych 

 
Dziś przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) spotkali 

się w Warszawie z naukowcami z Polski i krajów sąsiadujących, żeby zachęcić ich do 

aplikowania do naukowych Paneli EFSA zajmujących się bezpieczeństwem składników 

żywności i opakowań produktów spożywczych. Podczas konferencji zorganizowanej w 

stolicy Polski we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – 

Państwowym Zakładem Higieny oraz Instytutem Żywności i Żywienia przedstawiciele 

EFSA przedstawili nowo wystosowane zaproszenie do aplikowania do panelu EFSA ds. 

dodatków do żywności i składników odżywczych dodawanych do żywności (panel ANS), a 

także panelu ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów, aromatów 

oraz substancji pomagających w przetwarzaniu (panel CEF). Zaproszenie do udziału w 

panelach jest otwarte w okresie od 15 kwietnia 2013 r. do 17 czerwca 2013 r.  
 

Hubert Deluyker, dyrektor EFSA ds. strategii naukowej i koordynacji, powiedział: „Panele ANS 

i CEF zajmują się tak ważnymi sprawami, jak dodatki do żywności i materiały pozostające w 

kontakcie z żywnością. EFSA poszukuje w szczególności specjalistów z Polski i krajów 

sąsiadujących, ponieważ gorąco pragniemy sprawić, by w naszych panelach zasiadało liczne 

grono wysoko wykwalifikowanych naukowców stanowiące odzwierciedlenie różnorodności 

wiedzy specjalistycznej z wielu regionów geograficznych Unii Europejskiej, z której EFSA 

korzysta, by wzbogacić swoją pracę”. 

 

Doktor Alicja Mortensen, duński naukowiec polskiego pochodzenia, a obecnie przewodnicząca 

panelu ANS, dodała: „Analiza nowych danych i udział w podejmowaniu decyzji naukowych to 

dla mnie cenne doświadczenie, ale najbardziej fascynującym aspektem pracy eksperta w EFSA 

jest pewność, że ma się możliwość wpływu na bezpieczeństwo żywności w Europie, a docelowo 

na zdrowie i dobrostan społeczeństwa. Stanowczo zachęcam moich kolegów z Polski, aby 

odpowiedzieli na to zaproszenie”. 

 

Kandydaci powinni wykazać się doświadczeniem z zakresu naukowej oceny ryzyka 

i potwierdzonymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie toksykologii, badań toksyczności, 

chemii, oceny narażenia dietetycznego, żywienia człowieka, enzymów spożywczych (włącznie z 

tymi wytwarzanymi przez mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie), a także technologii 

żywności. Wybrani kandydaci, którym zostanie zaproponowany trzyletni mandat, będą się 

zajmować najwyższej jakości doradztwem naukowym dotyczącym bezpieczeństwa żywności i  

żywienia dla decydentów europejskich.  

 



  

 

2 

 

Zainteresowanych specjalistów zapraszamy do ubiegania się o członkostwo w panelach 

naukowych EFSA poprzez procedurę online. Szczegółowe informacje o tej procedurze dostępne 

są na stronie, do której łącze podano poniżej, albo na stronie głównej witryny internetowej EFSA 

w okresie ważności zaproszenia. Zaproszenie opublikowano również w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej.  

 

 Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w panelach naukowych ANS i 

CEF przy EFSA – ostateczny termin: 17 czerwca 2013 r. 

 

 

Zapytania przedstawicieli środków masowego przekazu prosimy kierować do:  

biura EFSA do spraw kontaktów z mediami,  

tel.: +39 0521 036 149,  

e-mail: Press@efsa.europa.eu. 

 

Uwagi 
 

 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) został powołany w styczniu 

2002 roku, po serii kryzysów żywnościowych, które wystąpiły pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku, jako organ stanowiący niezależne źródło doradztwa 

naukowego i wydający komunikaty w sprawie ryzyka związanego z łańcuchem 

żywnościowym. W europejskim systemie bezpieczeństwa żywności ocenę ryzyka 

przeprowadza się niezależnie od zarządzania ryzykiem. Jako organ oceniający ryzyko EFSA 

wydaje opinie naukowe i zajmuje się doradztwem naukowym w celu ustanowienia solidnych 

podstaw dla polityki i prawodawstwa europejskiego oraz aby wesprzeć Komisję Europejską, 

Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej w podejmowaniu we 

właściwym czasie efektywnych decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem. 

 

 Panel ANS pracuje nad dodatkami do żywności, takimi jak barwniki i substancje słodzące, 

składniki pokarmowe dodawane do żywności (np. źródła witamin i minerałów), a także inne 

substancje celowo dodawane do żywności, również w celach niezwiązanych z technologią 

(np. mające właściwości funkcjonalne), poza aromatami i enzymami. 

 

 Panel CEF zajmuje się materiałami pozostającymi w kontakcie z żywnością, stosowanymi na 

przykład w pojemnikach i opakowaniach produktów spożywczych, a także aromatami oraz 

enzymami, substancjami pomocniczymi i niektórymi procesami stosowanymi 

w przetwórstwie (np. napromienianiem artykułów spożywczych, powtórnym wykorzystaniem 

tworzyw sztucznych w materiałach pozostających w kontakcie z żywnością). 

 

 Większość swojej pracy panele ANS i CEF wykonują w ramach procedur wydawania 

zezwoleń, jako że zajmują się one głównie substancjami lub procedurami podlegającymi 

regulacji, które muszą zostać ocenione przez EFSA, zanim zostanie wydane zezwolenie na 

ich zastosowanie w Unii Europejskiej. 
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