PREKOGRANIČNA
SURADNJA NA PODRUČJU
SIGURNOSTI HRANE
Zajednički rad s Europskom agencijom za sigurnost hrane

Programi pomoći za zemlje pretpristupnice Europskoj uniji

Što je EFSA?
Europska agencija za sigurnost hrane
(eng. European Food Safety Authority,
EFSA) je čuvar zdravstvene ispravnosti
hrane na području Europe. Zadaća
EFSA-e jest znanstvena procjena rizika
i komunikacija o rizicima vezanim uz
prehrambeni lanac u cilju osiguravanja
zdravstvene ispravnosti i sigurnosti
hrane na području Europe. Rad Agencije obuhvaća sva područja prehrambenog lanca – sigurnost hrane i hrane za
životinje, prehranu, zdravlje i dobrobit
životinja, te zdravlje i zaštitu bilja.
EFSA pruža nezavisne i kvalitetne
znanstvene savjete te izrađuje stručne
procjene, temeljene na najnovijim
znanstvenim podacima, za potrebe
europskih donositelja odluka - Europske
komisije, Europskog parlamenta i
država članica. Na taj način EFSA pomaže
upraviteljima rizikom na području
Europe pri donošenju stručnih odluka
u svrhu poboljšanja sigurnosti hrane u
EU.
Zahvaljujući bliskoj suradnji sa svojim
partnerima i dionicima, EFSA pridonosi
osiguravanju visoke razine zaštite
potrošača, što u konačnici održava

povjerenje u opskrbu hranom iz EU-a.

 Zašto surađivati s
EFSA-om?
U današnjem globalnom društvu
krize vezane uz hranu ne poznaju
nacionalne granice: hrana podrijetlom
iz jedne zemlje može se preraditi u
drugoj zemlji, a potom konzumirati u
trećoj. Pokretači promjena - globalizacija, klimatske promjene, rizici u nastajanju, napredak znanosti i tehnologije,
nove politike i zakoni - jačaju potrebu za
razmjenom informacija između različitih

 Kakva je vrsta
potpore dostupna?
Predstavnici nacionalnog tijela za
sigurnost hrane iz pretpristupnih
zemalja mogu udružiti snage s
EFSA-om kako bi bolje odgovorili na
današnje izazove u sigurnosti hrane
zahvaljujući ključnoj inicijativi Europske unije.
Pretpristupni program ima za cilj:

Koje su prednosti?
Program će svim nacionalnim tijelima
za sigurnost hrane omogućiti sudjelovanje u radu EFSA-e prije i nakon
pristupanja EU. Osim toga, suradnja će
pridonijeti:
• uspostavi većeg međusobnog 		
povjerenja

• 	pripremiti tijela za sigurnost hrane
u zemljama korisnicama programa
za buduće sudjelovanje u
EFSA-inim mrežama

• 	prihvaćanju istraživačkih podataka i
mjera koje se poduzimaju u pogledu
sigurnosti hrane između EFSA-e i
predpristupnih zemalja

• prenijeti znanje iz područja koja
obuhvaća EFSA
• 	razviti komunikaciju i sustave
razmjene informacija

• 	boljem razumijevanju između
nacionalnih tijela za sigurnost
hrane u sadašnjim i potencijalnim
državama članicama EU

• 	pružiti potporu aktivnostima koje
se provode na nacionalnoj razini u
pogledu komunikacije o riziku.

• b
 udućoj suradnji i usklađivanju
pristupa u pogledu sigurnosti hrane
diljem proširene Europske unije.

 Tko može
sudjelovati?
Predpristupne zemlje: Hrvatska, Bivša
jugoslavenska Republika Makedonija,
Crna Gora, Turska, Albanija, Bosna i
Hercegovina, Kosovo u skladu s
Rezolucijom Vijeća sigurnosti 1244 i Srbija.

 ako se priključiti
K
programu?
Predstavnicima tijela za sigurnost
hrane na raspolaganju je niz mogućih
praktičnih aktivnosti. Te aktivnosti
uključuju sljedeće:
• 	edukativne seminare na temu
procjene rizika, prikupljanja
podataka i krize vezane
uz sigurnost hrane
• 	studijska putovanja u
cilju posjete institucijama
nadležnim za sigurnost hrane
u državama članicama EU
• 	razmjenu podataka i umrežavanje
putem sudjelovanja u
Savjetodavnom vijeću EFSA-e,
Focal Point-u i radnim grupama,
u svojstvu promatrača

• 	sudjelovanje na skupovima,
kao što je primjerice
znanstveni kolokvij EFSA-e
• 	uključivanje u komunikaciju
o riziku kroz sudjelovanja u
EFSA-inim radnim grupama za
komunikaciju, u statusu promatrača
• 	prijava u bazu stručnjaka zbog
mogućnosti pridruživanja
skupini stručnjaka koji pomažu
EFSA-i u njenom radu
• 	prijava na nove natječaje za
članstvo u EFSA-inom znanstvenim
odborima (u trajanju od 3 godine).

 Želite li znati više?
Na EFSA-inim web stranicama posjetite dio vezan za proširenje Europske unije:
www.efsa.europa.eu/en/networks.htm
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