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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ile Beraber Çalışmak

AB Katılım Öncesi Ülkeleri için Programlar

EFSA Nedir?
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
(EFSA), Avrupa’nın gıda güvenilirliğinin
teminatıdır. Görevi; gıda zincirindeki
riskleri bilimsel olarak değerlendirmek
ve risk iletişimini sağlamak, böylece
Avrupa’da güvenilir gıdanın garanti
edilmesine yardımcı olmaktır. Gıda
Güvenliği Otoritesinin çalışmaları gıda
zincirinin tüm alanlarını kapsamaktadır:
gıda ve yem güvenilirliği, beslenme,
hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı
ve bitki koruma.
EFSA; Avrupa Komisyonu, Avrupa
Parlamentosu ve Üye Ülkeler gibi
Avrupa’daki karar mercilerine, en
güncel bilimsel bilgileri temel alan
bağımsız yüksek kalitede bilimsel
tavsiye ve değerlendirme
sağlar.
Böylece, Avrupa’da bulunan risk
yöneticilerinin AB gıda güvenilirliğini
geliştirmek için bilinçli karar almalarına
yardımcı olur.
EFSA, partnerler ve paydaşlar ile yakın
işbirliğinde bulunarak tüketicinin
korunmasına yüksek seviyede katkıda
bulunurken, AB gıda kaynaklarının
güvenilirliğini de sağlamaktadır.

 Neden EFSA
ile işbirliği?
Günümüz küresel toplumunda, gıda
krizleri ulusal sınır tanımamaktadır:
bir ülkenin gıdası, başka bir
ülkede işlenirken diğer bir ülkede
tüketilebilmektedir. Küreselleşme, iklim değişikliği, ortaya çıkan yeni riskler,
bilim ve teknolojideki ilerlemeler, yeni
politikalar ve yasalar gibi değişim faktörleri, ülkelerin bilgi paylaşım gereksinimini ve birlikte çalışma ve hareket
etme ihtiyacını güçlendirmektedir.

Ne çeşit destek 		
alınabilir?
Katılım öncesi ülkelerin ulusal gıda
güvenliği otoritelerinin temsilcileri
EFSA ile güç birliği yaparak, önemli
bir AB girişimi sayesinde günümüz gıda
güvenilirliği sorunlarına daha iyi çözüm
bulabilirler.
Katılım Öncesi Programının
hedefleri şunlardır:
• 	Program yararlanıcısı ülkelerin gıda
güvenliği otoritelerinin gelecekte
EFSA ağlarına katılımları için
hazırlanmaları.
•	EFSA’nın görev alanlarında bilgi
transferi.
• 	İletişim ve bilgi değişim
sistemlerinin geliştirilmesi.
• 	Ulusal risk iletişimi faaliyetlerinin
desteklenmesi.

Faydaları nelerdir?
Program, ulusal gıda güvenliği
otoritelerinin AB’ye katılım öncesinde
ve sonrasında EFSA çalışmalarına
katılmasına olanak sağlar. İlave olarak:
• 	Daha fazla karşılıklı güvenin
oluşmasına.
• 	EFSA ve aday ülkeler arasında
araştırma verilerinin ve gıda
güvenilirliğine ilişkin önlemlerin
kabul edilmesine.
• 	Mevcut AB üye ülkeleri ile, geleceğin
potansiyel üye ülkelerinin ulusal
gıda güvenliği otoritelerinin
birbirlerini daha iyi anlamalarına.
• Genişlemiş AB’de gıda güvenilirliği
yaklaşımlarında ileriye yönelik 		
işbirliği ve uyumun sağlanmasına
zemin hazırlar.

Kimler katılabilir?
Katılım-öncesi ülkeler: Türkiye, Hırvatistan,
Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya,
Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek,
BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı
kararı kapsamında Kosova ve Sırbistan.

Programa
nasıl katılım
sağlayabilirim?
Ülkenizdeki gıda güvenilirliği temsilcilerinin katılımına açık, aşağıda yer alan
bir dizi pratik faaliyet bulunmaktadır:
• 	Eğitim seminerleri düzenlenmesi;
örneğin risk değerlendirme, veri
toplama ve gıda güvenilirliği
krizleri konularında,
• 	AB Üye Ülkelerindeki gıda
güvenilirliği ile ilgili kuruluşlara
teknik çalışma gezileri yapılması,
• 	EFSA’nın İstişare Forumu, Odak
Noktaları ve diğer gruplarına
gözlemci olarak katılarak, bilgi
paylaşımının ve ilgili ağlara
katılımın sağlanması,

• EFSA’nın bilimsel 		
kolokyum, sempozyum
gibi toplantılarına katılım,
• 	EFSA’nın iletişim çalışma gruplarına
gözlemci olarak katılarak, risk
iletişim faaliyetlerinin izlenmesi,
• EFSA’nın çalışmalarına yardımcı		
olan uzman havuzuna katılım
için uzman veri tabanına
kayıt yapılması,
• 	EFSA panel üyelikleri için
yapılan çağrılara başvuruda
bulunulması (3 yıl süreli).

 Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Daha fazla bilgi için aşağıda yer alan EFSA web sitesini ziyaret ediniz:
www.efsa.europa.eu/en/networks.htm

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

