
ПРЕКУГРАНИЧНА 
СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА 
НА  БЕЗБЕДНОСТА НА 
ХРАНАТА
 Работeте заедно со Европската агенција за безбедност на храната

Програми за земјите што се во претпристапна фаза кон ЕУ



 Што е ЕФСА (EFSA)?
Европската агенција за безбедност на 
храната (ЕФСА) претставува орган што ја 
следи безбедноста на храната во Европа. 
Нејзината задача е да врши научна 
проценка и да информира за ризиците 
во синџирот на храна, помагајќи на тој 
начин да се осигура безбедна храна 
во Европа. Работата на агенцијата ги 
опфаќа сите области во синџирот на 
храната - безбедноста на храната и на 
добиточната храна, исхраната, здравјето 
и  благосостојбата на животните, како и 
здравјето и заштитата на растенијата. 

ЕФСА обезбедува независни, 
висококвалитетни научни совети 
и процени, засновани врз најнови 
информации во науката, за носителите 
на одлуки во ЕУ - Европската комисија, 
Европскиот парламент и земјите-членки 
- врз основа на кои тие дејствуваат. Ова 
им помага на европските управувачи со 
ризици да донесуваат издржани одлуки 
за подобрување на безбедноста на 
храната во ЕУ.

Преку блиска соработка со партнерите и 
со засегнатите страни, ЕФСА придонесува 
кон обезбедување на високо ниво на 
заштита на потрошувачите, со што 
помага да се одржи довербата во 
снабдувањето со храна во ЕУ.

  Зошто е потребна 
соработка со ЕФСА?

Во денешното глобално општество,  
кризите со храна не почитуваат државни 
граници: храната од една земја може да 
се преработува во друга, а потоа да се 
консумира на трето место. Двигателите 
на промени - глобализацијата, 
климатските промени, новите 
ризици, напредокот во науката и во 
технологијата, новите  политики и 
закони – сите тие ја зајакнуваат потребата 
на земјите да споделуваат информации 
и да работат и да дејствуваат заедно.



  Каква поддршка 
е достапна?

Благодарение на една клучна 
иницијатива на ЕУ, претставниците 
од националните органи за безбедност 
на храната од земјите што се во 
претпристапна фаза кон ЕУ можат да ги 
здружат силите со ЕФСА за да се соочат 
подобро со најновите предизвици во 
полето на безбедноста на храната. 

  Претпристапната програма 
има за цел:

•   да ги подготви органите за 
безбедност на храната во  
земјите-кориснички  за идно  
учество во мрежите на ЕФСА.

•�  да го пренесе знаењето за областите  
 што ги покрива ЕФСА.

•  да развива системи за комуникација  
 и за размена на информации. 

•  да ги поддржи националните   
 активности за комуникација за 
 ризиците.

 

 Кои се     
  придобивките?
Програмата ќе овозможи националните 
органи за безбедност на храната да 
учествуваат во работата на ЕФСА пред 
и по пристапувањето. Понатаму, ова ќе 
придонесе за:

•  поголема заемна доверба.

•  прифаќање на истражувачки   
 податоци и мерки за безбедност на  
 храната меѓу ЕФСА и земјите што се  
 во претпристапна фаза.

•  подобро разбирање меѓу националните  
 органи за безбедност на храната во   
 сегашните и во потенцијалните идни  
 земји-членки на ЕУ.

•  идна соработка и хармонизирање  
 на пристапот за безбедност на   
 храната во проширената ЕУ. 

  Кој може да 
учествува?

Земји во претпристапна фаза:
Хрватска, поранешна Југословенска 
Република Македонија, Црна Гора,  
Турција, Албанија, Босна и Херцеговина, 
Косово под надлежност на Советот за 
безбедност на ОН (UNSCR) 1244 и Србија.



Largo N.Palli 5/A 
43121 Parma
ITALY
Tel: +39 0521 036 111 
Fax: +39 0521 036 110
www.efsa.europa.eu

  Сакате да дознаете повеќе?
Едноставно посетете го делот посветен на проширувањето на ЕУ на вебстраницата 
на ЕФСА на:  www.efsa.europa.eu/en/networks.htm

 Како можам да  
 се ангажирам?
Постојат низа практични активности 
достапни за претставниците за 
безбедност на храната од Вашата земја. 
Тие вклучуваат:

•   семинари/обуки, на пример, за 
проценка на ризици, за собирање 
податоци и за кризи во областа 
на безбедноста на храната.

•   студиски посети на институции 
надлежни за  безбедност на 
храната во земјите-членки на ЕУ.

•   размена на информации и 
воспоставување официјални 
контакти преку учество во улога 
на набљудувачи во Советодавниот 
форум на ЕФСА, во групата на focal 
point националните надлежни 
органи и во други групи. 

•   учество на состаноци, како на пример 
научните состаноци на ЕФСА.

•   учество во активности за 
комуникација за ризиците 
преку учество во улога на 
набљудувачи во работните групи 
за комуникација на ЕФСА.

•   најавување во експертската база на 
податоци, кое отвора можност за 
идно вклучување во листата експерти 
што ја помагаат работата на ЕФСА.

•  пријавување на новите повици   
 за членство во панели на ЕФСА  
 (во времетраење од 3 години).


