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Διεθνείρ δπαζηηπιόηηηερ – μια ζηπαηηγική πποζέγγιζη 
 
  
 
 1.  Σν 2006, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο EFSA είρε πξνζδηνξίζεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο EFSA σο κία απφ ηηο βαζηθέο ζπζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθζεζε ηεο εμσηεξηθήο 
αμηνιφγεζεο1 πνπ δηεμήρζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ θαλνληζκνχ ίδξπζήο ηεο2  
 
2.  Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην 2009 – 2013 ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (EFSA) 
πνπ εγθξίζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο EFSA ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2008 πξνζδηνξίδεη ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αιιαγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο 
αχμεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθνξία θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη ηηο 
θνηλσληθέο αιιαγέο θαη αιιαγέο πνιηηηθήο κε πηζαλφ αληίθηππν ζην κειινληηθφ έξγν ηεο EFSA. Γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ παξαγφλησλ, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξνπο δηεζλείο ζπλδέζκνπο θαη 
ζπλεξγαζία.  
  
3. Ζ ΔΔ είλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο θαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αλά 
ηνλ θφζκν θαζψο θαη ζεκαληηθφο εκπνξηθφο παξάγνληαο ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 3 Σν παγθφζκην 
εκπφξην, ε αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ε κεηαλάζηεπζε ζπληζηνχλ παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ δπλεηηθά 
ζηε δηεζλή εμάπισζε λέσλ ή εθ λένπ αλαδπφκελσλ θηλδχλσλ (π.ρ. ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδψλ). 
Ο παγθφζκηνο ραξαθηήξαο ησλ θηλδχλσλ ζηελ αιπζίδα ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ ππνγξακκίδεηαη απφ 
ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο εηδνπνίεζεο γηα ηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο ηνπ 20074 φπνπ 
ειήθζεζαλ θαηά πξνζέγγηζε 7300 θνηλνπνηήζεηο γηα ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο πνπ εηζάγνληαη ζηελ Κνηλφηεηα. 
Σν παγθφζκην εκπφξην φρη κφλν ζέηεη πξνθιήζεηο ζηνπο δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ αιιά επίζεο επηζεκαίλεη ηελ 
αλάγθε ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλέο επίπεδν ησλ αμηνινγεηψλ θηλδχλνπ.  
 
4. Ζ EFSA νθείιεη λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο λα ζπλδξάκεη ηνπο δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ ζε 
επξσπατθφ επίπεδν θαη ζηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 
εκπηζηνζχλεο ζηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε. Γηα λα ζηεξίμεη ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ε EFSA 
πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη πιήξσο ζε δηεζλέο επίπεδν, λα είλαη ελήκεξε ησλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ αζθαιείαο 
ησλ ηξνθίκσλ, λα είλαη ηθαλή λα αλαγλσξίδεη ηνπο αλαδπφκελνπο θηλδχλνπο, λα ζπιιέγεη, λα αληηπαξαβάιιεη 
θαη λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα γλσξίδνληαο ηηο ακνηβαίεο επηθνηλσλίεο, δεκηνπξγψληαο 
θαηάιιειε ζπλεξγαζία θαη ζπλνρή ηφζν κε δηεζλείο νξγαληζκνχο φζν θαη κε νξγαληζκνχο ηξίησλ ρσξψλ.  

5.  Ζ αλάπηπμε ηεο πξνζέγγηζεο εθ κέξνπο ηεο EFSA ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ιακβάλεη ππφςε 
ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ εξγάδεηαη. Γηα λα εθπιεξψζεη ηε ζπλνιηθή απνζηνιή ηεο θαη 
ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 22 θαη 23 ηνπ θαλνληζκνχ ίδξπζήο ηεο θαη λα εθηειέζεη ηηο θχξηεο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ε EFSA ρξεηάδεηαη πξφζβαζε ζηελ εθηελέζηεξε βάζε επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη δηαζέζηκε παγθνζκίσο θαη ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε θαη 

                                                 
1 πζηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο EFSA έπεηηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο EFSA πνπ δηεμήρζε δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 61 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 
2 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ 
θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ 
3 Κχξηνη εκπνξηθνί εηαίξνη είλαη νη ΖΠΑ, επξσπατθέο ρψξεο κε κέιε ηεο ΔΔ, ε Ρσζία, ε Κίλα, ε Βξαδηιία, ε Αξγεληηλή, ε Σατιάλδε, ε 
Ηλδία, ην Βηεηλάκ – πεγή CIAA data and trends for 2006 
4 4_Άξζξν 50.3 178/2002, βι. http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 
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ρξήζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ κεζφδσλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ. Σν άξζξν 235 απαηηεί απφ ηελ EFSA λα 
παξέρεη επηζηεκνληθή θαη ηερληθή βνήζεηα, φηαλ ην δεηεί ε Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία 
κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο, ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε έληαμεο, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 
ηξίησλ ρσξψλ, ζηνπο ηνκείο ηεο απνζηνιήο ηεο. Σν άξζξν 33.1 θαη 33.2 απαηηεί απφ ηελ EFSA λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ππνςήθηεο γηα έληαμε ρψξεο, ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο θνξείο γηα λα δηεξεπλά, ζπιιέγεη, 
αληηπαξαβάιιεη, αλαιχεη θαη ζπλνςίδεη ηα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά δεδνκέλα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο 
ηεο απνζηνιήο ηεο6. Σν άξζξν 497 απαηηεί ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ EFSA λα ζπλεξγάδεηαη κε ρψξεο πνπ έρνπλ 
ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Κνηλφηεηα, δπλάκεη ησλ νπνίσλ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδνπλ θνηλνηηθή 
λνκνζεζία (π.ρ. ρψξεο ΔΕΔ-ΔΟΥ).  

6. Δπίζεο, άιιεο επξσπατθέο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη πνιηηηθέο ζεζπίδνπλ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο 
EFSA κε ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο θνξείο – π.ρ. πξνεληαμηαθά πξνγξάκκαηα, θνηλέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ησλ ΖΠΑ γηα ηελ νηθνδφκεζε ζπλεξγαζίαο ζε επηζηεκνληθά θαη ηερληθά δεηήκαηα, 
ζπκθσλίεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο θηι.  

7.  ε πνιινχο ηνκείο αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ θαζψο θαη θπηνυγεηνλνκηθνχο θαη 
πγεηνλνκηθνχο ηνκείο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ηε ζεζκηθή θαη λνκηθή αξκνδηφηεηα εθπξνζψπεζεο ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηα δηεζλή θφξνπκ. Ζ ζηήξημε ζρεηηθά κε επηζηεκνληθά θαη ηερληθά δεηήκαηα πξνο ηελ 
Δπηηξνπή φζνλ αθνξά ην έξγν ηεο ζε δηαθπβεξλεηηθέο ζπδεηήζεηο π.ρ. ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ γηα ηελ 
Τγεία ησλ Εψσλ (ΟΗΔ), ζηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Φπηψλ (IPPC), ζηελ Δπξσπατθή θαη 
Μεζνγεηαθή Οξγάλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Φπηψλ (EPPO), ζηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 
Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) 
θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δπηζηηηζκνχ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (FAO) πιαηζηψλεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ 
θαζνξηζκέλεο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε Δπηηξνπή θαη σο εθ ηνχηνπ νη επξσπατθέο 
ζέζεηο λα βαζίδνληαη ζε ηζρπξή επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζηήξημε ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί κε πιήξε επίγλσζε 
ησλ δηεζλψλ πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη πξαθηηθψλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ.   
 
8.  Οη εθηηκήζεηο θηλδχλνπ, άιιεο αμηνινγήζεηο, ε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
δηελεξγνχληαη απφ δηεζλείο επηηξνπέο θαη άιια φξγαλα θαη ζπγθεθξηκέλα απηέο ππφ ηελ αηγίδα ησλ FAO/ΠΟΤ, 
ΟΟΑ, OIE θαη IPPC ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηεζλείο αλαθνξέο θαη ελ ηέιεη ππνζηεξίδνπλ ηα πξφηππα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην δηεζλέο εκπφξην. Δίλαη ζεκαληηθφ απηέο λα αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηελ εθηίκεζε ησλ 
θηλδχλσλ φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ Δπξψπε θαη ππάξρεη ζαθήο αλάγθε επξσπατθήο ζπλεηζθνξάο ζηηο ελ 
ιφγσ εθηηκήζεηο θαη ζηηο εθαξκνδφκελεο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ. χκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο θαη ην 
ζεζκηθφ πιαίζην, ε EFSA πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη ζε θαη λα απνθηά γλψζεηο απφ δηεζλείο 
δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη λα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλε ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  
 
9.  Ζ EFSA εθαξκφδεη ήδε κηα ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε8 ζρεηηθά κε ηελ νπνία πξφζθαηα 
παξνπζίαζε κηα ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 9 Ζ εκπεηξία απφ ηελ ελ ιφγσ 
δξαζηεξηφηεηα βνήζεζε ηελ EFSA λα αλαινγηζηεί ηε ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο επίπεδν.  

                                                 
5 Άξζξν 23.i - παξέρεη επηζηεκνληθή θαη ηερληθή βνήζεηα, φηαλ ην δεηεί ε Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 
Κνηλφηεηαο, ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε έληαμεο, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ζηνπο ηνκείο ηεο 
απνζηνιήο ηεο 
6 Άξζξν 33.1. Ζ Αξρή δηεξεπλά, ζπιιέγεη, αληηπαξαβάιιεη, αλαιχεη θαη ζπλνςίδεη ηα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά δεδνκέλα πνπ είλαη 
ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ηεο απνζηνιήο ηεο. Απηφ αθνξά εηδηθφηεξα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα εμήο: α) ηελ θαηαλάισζε 
ηξνθίκσλ θαη ηελ έθζεζε ησλ αηφκσλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ· β) ηελ εκθάληζε θαη ηε 
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ βηνινγηθψλ θηλδχλσλ· γ) ηηο κνιπζκαηηθέο πξνζκείμεηο ζε ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο· δ) ηα θαηάινηπα. 
Άξζξν 33.2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε Αξρή ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε φιεο ηηο νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλψζεσλ απφ ηηο ππνςήθηεο γηα έληαμε ρψξεο, απφ ηξίηεο ρψξεο ή απφ δηεζλείο θνξείο. 
7 Άξζξν 49 Ζ Αξρή είλαη αλνηθηή ζηε ζπκκεηνρή ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Κνηλφηεηα, δπλάκεη ησλ νπνίσλ έρνπλ 
πηνζεηήζεη θαη εθαξκφδνπλ θνηλνηηθή λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα πνπ θαιχπηεη ν παξψλ θαλνληζκφο.Γπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηψλ 
ησλ ζπκθσληψλ, εθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο δηεπθξηλίδνληαη εηδηθφηεξα ε θχζε, ε έθηαζε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο νη 
ρψξεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο Αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηα δίθηπα πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ε Αξρή, ηελ εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν αξκφδησλ νξγαλψζεσλ ζηηο νπνίεο ε Αξρή κπνξεί λα αλαζέηεη νξηζκέλα θαζήθνληα, 
ηηο νηθνλνκηθέο ζπλεηζθνξέο θαη ην πξνζσπηθφ. 
8 ηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο EFSA, Γεθέκβξηνο 2006, ηζηφηνπνο EFSA, βι. 
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/msstrategy.pdf 
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10.  Ωο ψξηκνο νξγαληζκφο, είλαη ψξα ε EFSA λα θαζνξίζεη ην φξακα θαη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ζε 
ζρέζε κε ηηο δηεζλείο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηα πξψηα 6 έηε ιεηηνπξγίαο ηεο, ε EFSA έρεη ήδε αλαπηχμεη 
ζηελνχο δεζκνχο ζε ad hoc βάζε κε ηνπο νξγαληζκνχο ζε ηξίηεο ρψξεο θαη ζε δηεζλέο επίπεδν νη 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ θαιχπηνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο EFSA 
θαζψο θαη κεκνλσκέλεο επαθέο κε θαίξηνπο επηζηήκνλεο αλά ηνλ θφζκν. 
 
11. Σν παξφλ έγγξαθν επηδηψθεη ηελ παξνρή κηαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηηο δηεζλείο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο EFSA θαη ραξάζζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Αξρήο γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ έξγνπ ηεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  
 
 
ηόσοι ηηρ EFSA ζηιρ διεθνείρ ηηρ δπαζηηπιόηηηερ  
 
12.  Πξνθεηκέλνπ ε EFSA λα εθπιεξψζεη ηε ζπλνιηθή απνζηνιή ηεο φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ 
θαη ηελ ελεκέξσζε, λα ζπλδξάκεη ηνπο δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ ηεο ΔΔ θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζρπξφηεξε 
επηζηεκνληθή βάζε γηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ζην επξσπατθφ 
ζχζηεκα ηξνθίκσλ, ε EFSA έρεη αλαγλσξίζεη ηνπο αθφινπζνπο 4 βαζηθνχο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο 
ηεο δξαζηεξηφηεηεο:  
 

Η  ηήπιξη ηηρ ΕΕ ζηιρ διεθνείρ δεζμεύζειρ ηηρ  
 
13.  Ζ EFSA παξέρεη ζηήξημε ζηελ Δπηηξνπή φζνλ αθνξά δηεζλή πξνγξάκκαηα θαη ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο 
ηεο. Ζ EFSA έρεη αλαγλσξίζεη θαη ζέζεη ζε πξνηεξαηφηεηα καδί κε ηελ Δπηηξνπή ηηο βαζηθέο επηηξνπέο Codex 
γηα ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε ζηήξημε ηεο EFSA10 πγθεθξηκέλα, εκπεηξνγλψκνλεο ηεο EFSA 
ζπκκεηέρνπλ ζε Ad hoc Γηαθπβεξλεηηθέο Οκάδεο Έξγνπ ηνπ Codex γηα ηε κηθξνβηαθή αληνρή θαη ηα ηξφθηκα 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνηερλνινγία θαη επίζεο ζπλδξάκνπλ Δπηηξνπέο. Δθηφο απφ ηε ζπλδξνκή ζηελ 
Κνηλφηεηα, ε ζπκκεηνρή ηεο EFSA ζηνλ Codex Alimentarius ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ 
επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηεζλψλ θνξέσλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ ησλ ΠΟΤ/FAO θαζψο πνιιέο 
πξσηνβνπιίεο ηνπο ππνθηλνχληαη απφ ηνλ Codex. 
 
14  Ζ EFSA έρεη επίζεο ζπλδξάκεη ηελ Δπηηξνπή παξέρνληαο ζηήξημε ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
ζηνλ ΠΟΔ, ζηελ ΔΡΡΟ, ζηελ IPPC, ζηνλ ΟΗΔ, ζηνλ ΠΟΤ, ζηνλ FAO θαη ζε δηκεξείο ζπδεηήζεηο κε ηξίηεο ρψξεο 
πξνζθέξνληαο ηελ επηζηεκνληθή βάζε γηα ηηο ζέζεηο ηεο Κνηλφηεηαο κε απψηεξν ζηφρν λα βνεζήζεη ηελ 
Κνηλφηεηα λα εθπιεξψζεη ηηο δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο. 
  
15.  Ζ Κνηλφηεηα εθαξκφδεη πνιιέο δηκεξείο θαη πνιπκεξείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο EFSA, π.ρ. πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην ηεο δηαηιαληηθήο εηαηξηθήο 
ζρέζεο θαη εηδηθφηεξα ν Γηάινγνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ν Παγθφζκηνο δηάινγνο γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηνπο νπνίνπο ε EFSA έρεη ήδε ζπκκεηάζρεη. 
  
16.  Ζ EFSA έρεη ζπλδξάκεη ηελ Δπηηξνπή κε πξνγξάκκαηα επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζε ρψξεο ηεο θνηλήο 
αγνξάο ηνπ Νφηνπ (Mercosur) θαη ζηελ Αζία κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο θαηαλφεζεο θαη ηθαλφηεηαο 
εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ελ ηέιεη ηε βνήζεηα ησλ εηζαγσγηθψλ ρσξψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή βάζε 
ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο EFSA θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα εθπιεξψζνπλ. Παξαδείγκαηνο ράξε, 
θαηφπηλ αίηεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ε EFSA πξφζθαηα εξγάζηεθε κε Ρψζνπο εκπεηξνγλψκνλεο, απμάλνληαο ηελ 
ηερλνγλσζία θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή βάζε ησλ κέγηζησλ επξσπατθψλ επηπέδσλ 
θαηαινίπσλ γηα ηα παξαζηηνθηφλα.  
 

                                                                                                                                                         
9 http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/mb181208_item8_doc6a_Interim_review.pdf?ssbinary=true Δλδηάκεζε 
Δπαλεμέηαζε ηεο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο EFSA 
10 Δπηηξνπέο Codex γηα ηα θαηάινηπα θπηνθαξκάθσλ, ηηο κνιπζκαηηθέο πξνζκείμεηο ζε ηξφθηκα, ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ, ηελ πγηεηλή ησλ 
ηξνθίκσλ, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο, ησλ ζξεπηηθψλ ηξνθίκσλ γηα εηδηθέο δηαηξνθηθέο ρξήζεηο. 
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17.  ην πιαίζην ηεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ, ε EFSA ζπλεξγάδεηαη κε ππνςήθηεο θαη ππφ έληαμε ρψξεο γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ έξγνπ ηεο Αξρήο, ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ αξρψλ ζε αζθήζεηο ζπληνληζκνχ θξίζεσλ. Ζ EFSA 
ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα επξσπατθήο γεηηνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή θαη εξγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο 
κε ηελ Κξναηία, ηελ Σνπξθία θαη ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαζψο θαη ηηο πέληε 
πηζαλέο ππνςήθηεο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ (εξβία, Αιβαλία, Μαπξνβνχλην, Κνζζπθνπέδην θαη 
Βνζλία-Δξδεγνβίλε) 11. Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο άπηνληαη ηνπ πιήξνπο εχξνπο αξκνδηνηήησλ ηεο EFSA θαη ε 
EFSA ζα εμαθνινπζήζεη λα ζηεξίδεη ηελ Δπηηξνπή ζηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ 
ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο.  
 
ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ  
 
- ε πολςμεπέρ επίπεδο 

o Πξνζδηνξηζκφο θαη ζέζε ζε πξνηεξαηφηεηα καδί κε ηελ Δπηηξνπή ηεο ζηήξημεο πξνο αληηπξνζσπείεο 
ηεο ΔΔ ζε δηεζλείο δηαθπβεξλεηηθέο ζπλαληήζεηο φπσο νη δηαθπβεξλεηηθέο νκάδεο έξγνπ ηνπ Codex 
αιιά θαη φπνπ απαηηείηαη ζηελ EPPO, ζηελ IPPC, ζηνλ OIE, ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ζηνλ 
ΟΟΑ θαη ζρεηηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο12.   

 
o Οηθνδφκεζε πην ζηέξεαο βάζεο ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο θνξείο, δηεξεχλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ δπλακηθνχ θαηάιιειεο πιαηζίσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο EFSA αλαθνξηθά κε ηελ 
αλαζεψξεζε πθηζηάκελσλ ζπκθσληψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ αληαιιαγψλ. 

 
- ε διμεπέρ επίπεδο  

o Πξνζδηνξηζκφο θαη ζέζε ζε πξνηεξαηφηεηα ηεο ζηήξημεο ηεο EFSA πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
Κνηλφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Γηαηιαληηθφ δηάινγν εθηίκεζεο ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνλ Παγθφζκην δηάινγν εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο13, πξνγξάκκαηα έληαμεο θαη 
γεηηνλίαο.  

 
o ε λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ 

βάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο εθείλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζπλαθή θαζήθνληα κε ηελ EFSA ζε 
ηξίηεο ρψξεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ αληαιιαγψλ ζε εξγαζίεο πνπ αλήθνπλ ζην 
πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο EFSA. 14  

 

II  Γηαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνρή κηαο 
ηζρπξήο βάζεο γηα ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε αλαδπφκελσλ θηλδχλσλ  
 
18.  Δθηφο απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηθηχσζε ηεο EFSA κε ηα θξάηε κέιε θαη αλαγλσξίδνληαο ηνλ 
παγθφζκην ραξαθηήξα πνιιψλ θηλδχλσλ, ε EFSA ζπλεξγάδεηαη ήδε κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη νξγαληζκνχο 
ηξίησλ ρσξψλ. ηφρνο είλαη ε αληαιιαγή γλψζεσλ κέζσ ηεο δηθηχσζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ζε 
επηζηεκνληθή ηερλνγλσζία, δεδνκέλα, βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη εξεπλεηηθά πεξηβάιινληα εθηφο Δπξψπεο, 
παξέρνληαο ζηελ EFSA ηε δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο θαη ζπλνρήο πξνσζψληαο 
παξάιιεια ζπλεξγίεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 
  
19. Όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ίδξπζήο ηεο (άξζξν 33), ε EFSA ζα νηθνδνκήζεη ζπλεξγαζία 
ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε ηνκείο φπσο ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, ε εκθάληζε θαη ε 
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ βηνινγηθψλ θηλδχλσλ, νη κνιπζκαηηθέο πξνζκείμεηο ζε ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο θαη ηα 
θαηάινηπα θαζψο θαη άιισλ δεδνκέλσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ε 
EFSA ζπκκεηέρεη ήδε ζε ηαθηηθέο πνιπκεξείο δξαζηεξηφηεηεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, κέζσ ηεο Γηεζλνχο Οκάδαο 
πλδέζκνπ γηα ηε Υεκηθή Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ έρεη θαηνξζψζεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε 

                                                 
11 Μεραληζκφο πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (IPA) 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0093:El:PDF 
12 Παξαδείγκαηνο ράξε, ζπλδξνκή πξνο ηελ Δπηηξνπή κέζσ ηεο παξνρήο επηζηεκνληθψλ ή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε 
ηνπνζεηήζεηο πξηλ απφ δηεζλείο ζπλαληήζεηο. 
13 Πεξηιακβάλεη ρψξεο δηαηιαληηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη επηπιένλ άιινπο θνξείο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ηξίησλ ρσξψλ 
14 πκθσλία κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη, παξαδείγκαηνο ράξε: ηεο Νέαο Εειαλδίαο, πκθσλία κε ηελ Απζηξαιία θηι. 
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δηζθαηλφιε Α θαη ηε κειακίλε ζπλεξγαδφκελε ζηελά κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Food Standards Australia 
and New Zealand, ηελ Health Canada, ηελ Japan Food Safety Commission, ηελ US FDA θαη ηελ NZFSA. Σέηνηνπ 
είδνπο πιαηθφξκεο ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά θφξνπκ γηα ηελ νηθνδφκεζε κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ θαη εκπεηξηψλ. 
 
20. Ζ EFSA ζα πξνσζήζεη επίζεο ηε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κε ππεξεζίεο ηξίησλ ρσξψλ 
πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη αλαδπφκελνπο θηλδχλνπο θαη κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ. Απηφ έρεη 
ζπκβάιεη ζηελ πξφβιεςε ηνπ αληηθηχπνπ παγθφζκησλ θηλδχλσλ ζηελ επξσπατθή θαηάζηαζε, π.ρ. κε ηνλ ΠΟΤ, 
ηνλ ΟΗΔ θαη ηνλ FAO ζρεηηθά κε ηε γξίπε ησλ πηελψλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία ζα είλαη νινέλα 
ζεκαληηθφηεξε ζην κέιινλ θαηά ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ ή εθ λένπ αλαδπφκελσλ θηλδχλσλ ιφγσ ηνπ παγθφζκηνπ 
εκπνξίνπ, ησλ δηεζλψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 
Ζ EFSA έρεη ήδε δηνξγαλψζεη θνηλή δηάζθεςε κε ηνλ ΠΟΤ θαη ηνλ FAO γηα ηελ εμέηαζε ησλ αλαδπφκελσλ 
δεηεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ιφγσ ηνπ αληηθηχπνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηε 
δηαηξνθή. Ζ EFSA είλαη επίζεο κέινο ηνπ Γηεζλνχο Γηθηχνπ Αξρψλ γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (Infosan) 
ηνπ ΠΟΤ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο απηνχ. Ζ ηθαλφηεηα παξνρήο επηζηεκνληθήο 
ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηεο EFSA ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο/θξίζεσλ ζα εληζρπζεί ζεκαληηθά απφ ηε 
δεκηνπξγία ηέηνησλ ζπλδέζκσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο ψζηε λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε 
δεδνκέλα θαη άιιεο πιεξνθνξίεο.  
 
21. ε δηκεξέο επίπεδν, ε EFSA έρεη κέρξη ζηηγκήο ζπλάςεη κία επίζεκε ζπκθσλία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηελ US-FDA15 ε νπνία δηαζθαιίδεη πξσηίζησο ηελ ηήξεζε θαλφλσλ 
εκπηζηεπηηθφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη απμήζεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ. Ζ ζπκθσλία απνηειεί κέξνο ησλ 
ξπζκίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηιαληηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο16. Ζ EFSA πξνβιέπεη φηη πξφζζεηεο ζπκθσλίεο 
ζα θαηλφηαλ ρξήζηκεο θαη πξνηίζεηαη λα δηεξεπλήζεη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο ζην 
πιαίζην κεηαμχ άιισλ ηνπ θαλνληζκνχ ίδξπζεο ηεο EFSA θαζψο θαη ησλ δηαζέζηκσλ λνκηθψλ πξάμεσλ 
ζπλεξγαζίαο πνπ πθίζηαληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία κε ηξίηεο ρψξεο θαη 
δηεζλείο νξγαληζκνχο.  
 
ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ  
 

o ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ αμηνπνηψληαο ηηο πθηζηάκελεο λνκηθέο 
πξάμεηο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ παξνρή κηαο ζηέξεαο βάζεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη άιισλ 
πιεξνθνξηψλ κε ζρεηηθνχο δηεζλείο θνξείο θαη θνξείο ηξίησλ ρσξψλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο 
νινθιεξσκέλεο βάζεο γηα ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαδπφκελσλ θηλδχλσλ ηεο 
Αξρήο.   

o Οηθνδφκεζε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη δηεξεχλεζε κεραληζκψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηαρείαο 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο EFSA λα παξέρεη 
ζηήξημε ζε δηαρεηξηζηέο θηλδχλνπ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.  

III πκκεηνρή ζηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ ζε δηεζλέο επίπεδν   
 
22   Αξθεηνί δηεζλείο νξγαληζκνί δηελεξγνχλ εθηηκήζεηο θηλδχλνπ ζηνπο ίδηνπο ηνκείο κε ηελ EFSA. Ζ EFSA 
ζπκκεηέρεη ήδε ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζε δηεζλέο επίπεδν θαζψο πνιινί απφ ηνπο θνξπθαίνπο 
επξσπαίνπο επηζηήκνλεο ησλ Οκάδσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο EFSA θαζψο θαη κέιε πξνζσπηθνχ ζπκκεηέρνπλ 
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηεζλψλ επηηξνπψλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη νκάδσλ εξγαζίαο ησλ JMRA, JMPR, 
JECFA. Οκνίσο, εκπεηξνγλψκνλεο ηεο EFSA πξνζθαινχληαη ζε πξνζσπηθή βάζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ν OIE, ε IPPC, ν ΠΟΤ, ε EPPO θαη ν ΟΟΑ. Απηή ε 
ζπκκεηνρή ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη ζεκαληηθή ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ επξσπατθέο κέζνδνη, δεδνκέλα θαη 
βέιηηζηεο πξαθηηθέο λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο ελ ιφγσ επηηξνπέο θαη ην έξγν ηεο EFSA λα ελεκεξψλεηαη 
πιήξσο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  
 

                                                 
15 EFSA and FDA Strengthen Cooperation in Food Safety, ηζηφηνπνο EFSA, Ηνχιηνο 2007, βι. 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178621165446.htm 
16 Transatlantic Economic Partnership http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111712.pdf 
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23.  Ζ EFSA ιακβάλεη ππφςε γλσκνδνηήζεηο ησλ θνξέσλ απηψλ ελψ εμαθνινπζεί λα εμεηάδεη ην δήηεκα 
απφ Δπξσπατθή πξννπηηθή γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θαζνιηθή αλεμαξηεζία θαη ζπλάθεηα ησλ πξνθππηνπζψλ 
επηζηεκνληθψλ γλσκνδνηήζεσλ ηεο EFSA ζε επξσπατθφ πιαίζην. Ζ EFSA έρεη δηνξγαλψζεη ζπδεηήζεηο κε ηνπο 
ελ ιφγσ θνξείο γηα λα αλαγλσξίζεη πψο ζα κπνξνχζε λα αλαιεθζεί ε αληαιιαγή εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, 
πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο ακνηβαίν φθεινο, παξαδείγκαηνο ράξε (κε ηελ JECFA 
γηα ηελ αθιαηνμίλε). Ζ EFSA έρεη δεκηνπξγήζεη ζηελέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηηο γξακκαηείεο ησλ θνξέσλ 
απηψλ ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηηο κεηαμχ ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. ε ηειηθή αλάιπζε, 
ε πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ζα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή επαλάιεςεο πξνζπαζεηψλ θαη ζηε 
κείσζε ηεο πεξηηηήο απφθιηζεο.  
 
24.  Δπίζεο, ε EFSA έρεη πξναλαγγείιεη, ακέζσο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε θαη έρνληαο ππνβάιεη 
απαγφξεπζε θνηλνπνίεζεο, ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ ηεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα δηεζλνχο 
πξφζθξνπζεο κε ηα δηεζλή γξαθεία ηεο USFDA, ηνπ USDA, ηεο FSANZ, ηεο USEPA, ηεο Japanese Food Safety 
Commission, ηνπ Health Canada, ηνπ ΠΟΤ, ηνπ ΟΗΔ θαη ηνπ FAO.  
 
25.  πλεξγαζία κε δηεζλείο θνξείο έρεη επίζεο νηθνδνκεζεί γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Παξαδείγκαηνο 
ράξε, ε EFSA ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε ηνλ ΠΟΤ φζνλ αθνξά ην Enterobacter sakazakii γηα ηα παξαζθεπάζκαηα 
γηα βξέθε θαη απφ θνηλνχ κε ηνλ ΠΟΤ θαη ην Δπξσπατθφ Κέληξν Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ ησλ Νφζσλ (ECDC) 
φζνλ αθνξά ηε κηθξνβηαθή αληνρή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί εξγαζίεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ απφ 
ηξίηε ρψξα, ε EFSA έρεη ζπκπεξηιάβεη αξκφδηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο αξρηθέο ηεο ζπδεηήζεηο 
δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ θαζνιηθή αλεμαξηεζία ηεο πξνθχπηνπζαο επηζηεκνληθήο γλσκνδφηεζεο π.ρ. 
ζην έξγν ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θισλνπνίεζε ησλ δψσλ ε EFSA ζπκπεξηέιαβε έλαλ 
εκπεηξνγλψκνλα ηεο FDA ζηηο αξρηθέο ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο.  
 
26.  Μέζα απφ ζπλέδξηα θαη δηαζθέςεηο, έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε ζπδήηεζε 
κεηαμχ ηεο EFSA θαη δηεζλψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε θαίξηα ζεκάηα εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη επηζηεκνληθά  ζεκάηα 
θαη κέζσ απηνχ ηνπ δηαιφγνπ ε επίηεπμε βάζεο γηα ζπλαίλεζε ζε πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγίεο π.ρ. φζνλ 
αθνξά ηελ εθηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ, αλαιχζεηο θηλδχλνπ/νθέινπο, αληηκεηψπηζε θαξθηλνγφλσλ θαη 
γνλνηνμηθψλ νπζηψλ. 
  
27. Ζ EFSA ζα εμαθνινπζήζεη λα εληζρχεη ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ επηξξνή, ηε 
ζπλεηζθνξά θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ απφ απηέο, ζηεξίδνληαο ηηο ζπδεηήζεηο ηεο ζηα δηεζλή θφξνπκ 
εθηίκεζεο θηλδχλνπ, πξνάγνληαο ηελ ελαξκφληζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ηεο θαζνδήγεζεο θαη παξακέλνληαο 
ζην πξνζθήλην ηεο δηεζλνχο ζθέςεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. 
 
28.  Ζ EFSA, κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηεο, ζα πξνβιέπεη λέεο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη 
ζα αλαγλσξίδεη ηε ζπλάθεηα λέαο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηερλνινγηψλ γηα ηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο εθηίκεζεο 
θηλδχλνπ.  
 
ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ  
 

o Δλίζρπζε θαηά πεξίπησζε ηεο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο JECFA, JMPR, JEMRA OIE, IPPC, 
EPPO θαη ππεξεζίεο ηξίησλ ρσξψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο εθηίκεζεο θηλδχλνπ, 
εθθιήζεηο γηα δεδνκέλα θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 
εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ.   

  
o Πξνζδηνξηζκφο επηθείκελσλ πξνηεξαηνηήησλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη πιήξεο 

αμηνπνίεζε εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ πνπ δηελεξγνχληαη απφ δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο θαζψο θαη 
θνξείο ηξίησλ ρσξψλ δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ αλεμαξηεζία ησλ επξσπατθψλ επηζηεκνληθψλ 
γλσκνδνηήζεσλ. 

 
o ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή, πξνζδηνξηζκφο θαη ζέζε ζε πξνηεξαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο EFSA 

ζε πξσηνβνπιίεο φπσο ε αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ε 
ελαξκφληζε ησλ κεζνδνινγηψλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζε δηεζλέο επίπεδν.  
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ΗV  Πξνψζεζε ζπλνρήο ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε θηλδχλνπο θαη επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο EFSA ζε δηεζλέο επίπεδν  

 
29.  Οη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο EFSA ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξνβνιή εζηηάδνπλ ζε δχν 
βαζηθνχο ζηφρνπο: ηελ νηθνδφκεζε κεγαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε θαη ηελ 
απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηεο EFSA ζηελ παξνρή ηεο επηζηεκνληθήο βάζεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζηελ Δπξσπατθή 
Κνηλφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ, ηεο δηαηξνθήο, ηεο πγείαο θαη ηεο νξζήο 
κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ, ηεο πγείαο ησλ θπηψλ θαη ηεο θπηνπξνζηαζίαο. 
  
30.  Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε ζπλνρή, ε EFSA έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία φζνλ αθνξά 
ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν κε ηηο εζληθέο αξρέο αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ ηεο Δπξψπεο απφ ην 2003. 
 
31.  Οκνίσο, ε EFSA έρεη μεθηλήζεη ηε δεκηνπξγία επαθψλ κε ηκήκαηα ελεκέξσζεο ζε θνξείο ηξίησλ 
ρσξψλ θαη ζε δηεζλείο θνξείο θαη αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο γηα δεηήκαηα φπνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 
δηεζλήο δηάζηαζε.  
 
32.  Σν έξγν απηφ έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ην ζχζηεκα πξναλαγγειίαο ηεο EFSA πξνο έκπηζηνπο εηαίξνπο 
επηιεγκέλσλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ θαη εληχπσλ ακέζσο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε. ηφρνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ 
δηεζλψλ εηαίξσλ αλαθνξηθά κε ηηο επηθείκελεο δεκφζηεο αλαγγειίεο θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλνρήο φζνλ αθνξά 
ηελ πξνζέγγηζε ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν, παξαδείγκαηνο ράξε ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ 
ζεκαληηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο, φπσο ε αζπαξηάκε.  
 
33.  Ζ EFSA έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλείο δηαζθέςεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν γηα ηελ 
αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο. Ζ 
EFSA ζα εληζρχζεη ηελ ελ ιφγσ δηεζλή ζπλεξγαζία αλαπηχζζνληαο πεξαηηέξσ δίθηπα κε ηκήκαηα ελεκέξσζεο 
θαη πξνβνιήο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη νξγαληζκνχο ηξίησλ ρσξψλ κε ζπλαθέο πεδίν αξκνδηνηήησλ κε απηφ 
ηεο EFSA.  
  
34.  Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελεκέξσζήο ηεο, ε EFSA ζα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηελ επαηζζεηνπνίεζε 
θαη ηελ θαηαλφεζε φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν θαη ηηο εξγαζίεο ηεο EFSA ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζα εληζρχζεη ηελ 
αμηνπηζηία ηεο επηζηεκνληθήο βάζεο γηα ηα επξσπατθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηεη ην 
πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο EFSA.  
 
ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ  
 

o Ζ EFSA ζα εληζρχζεη ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζήο ηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε 
δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ κε δηεζλείο εηαίξνπο ζηνπο ηνκείο ακνηβαίνπ θαη παγθφζκηνπ 
ελδηαθέξνληνο, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο θαη απνθηψληαο γλψζεηο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο 
ελεκέξσζεο θαζψο θαη αλαπηχζζνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

  
o Ζ EFSA ζα εληζρχζεη ηελ πθηζηάκελε πξαθηηθή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πξναλαγγειίαο γηα εηδηθά δεηήκαηα θαη έγθαηξεο 
πξνεηδνπνίεζεο γηα ζεκαληηθέο δεκφζηεο αλαγγειίεο πξνηνχ απηέο δεκνζηεπζνχλ θαζψο θαη 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη άζθεζεο θαζεθφλησλ ζπλδέζκνπ κε εηαίξνπο ζρεηηθά κε αλαδπφκελα 
θαη επίθαηξα δεηήκαηα ζπλαθή κε ην έξγν ηεο EFSA φηαλ απηά θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα κέζα 
ελεκέξσζεο/ζην Γηαδίθηπν. 

 
o Ζ EFSA ζα ζπκβάιεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο δηεζλνχο πιαηθφξκαο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ θαζψο θαη αλάπηπμεο θνηλψλ πξαθηηθψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα 
ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν.  

 
 
 
Χπονοδιάγπαμμα και διαδικαζία αναθεώπηζηρ  
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35.  Σν παξφλ έγγξαθν ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνλ ιεπηνκεξέζηεξν πξνγξακκαηηζκφ δηεζλψλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Δηήζην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο EFSA θαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο κε 
ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 
Αξρήο. Θα αλαζεσξεζεί κεηά απφ 2,5 έηε ή εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην αληηθαηνπηξίδνληαο ηπρφλ αλαζεσξήζεηο 
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 2009 – 2013 ηεο EFSA.  
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Παπάπηημα Ι 
 

 
Γλωζζάπι όπων 

 

ECDC Δπξσπατθφ Κέληξν Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ ησλ Νφζσλ 
EPPO Δπξσπατθή θαη Μεζνγεηαθή Οξγάλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Φπηψλ 
FAO Οξγαληζκφο Δπηζηηηζκνχ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
FSANZ  Food Standards Australia and New Zealand 
IPCC Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο 
IPPC Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Φπηψλ 
JECFA Κνηλή επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο κνιπζκαηηθέο πξνζκείμεηο θαη ηα πξφζζεηα 

ηξνθίκσλ ησλ FAO/ΠΟΤ 
JEMRA Κνηλέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο ησλ FAO/ΠΟΤ 
JMPR Κνηλέο ζπλαληήζεηο γηα ηα θαηάινηπα θπηνθαξκάθσλ ησλ FAO/ΠΟΤ 
ΚΚΔξ Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ 
NZFSA New Zealand Food Safety Authority 
ΟΟΑ Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 
OIE Οξγαληζκφο γηα ηελ Τγεία ησλ Εψσλ 
USDA Τπνπξγείν Γεσξγίαο ησλ ΖΠΑ 
USEPA Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ησλ ΖΠΑ 
USFDA Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ ΖΠΑ 
ΠΟΤ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 
ΠΟΔ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ 
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ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ, δπάζειρ και δείκηερ επιηςσίαρ ζσεηικά με ηιρ «Διεθνείρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ EFSA – Μια ζηπαηηγική πποζέγγιζη» 

 
Σα παξφλ Παξάξηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο ελδηάκεζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζην πιαίζην θάζε ζηφρνπ ησλ 
Γηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο EFSA – Μηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε. Θα αλαζεσξνχληαη εηεζίσο θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα εηήζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο.  

 
 

ηόσορ Ι – ηήπιξη ηηρ ΕΕ ζηιρ διεθνείρ δεζμεύζειρ ηηρ – Πολςμεπέρ επίπεδο 
ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ Δπάζειρ  Δείκηερ επιηςσίαρ 

 
ε πολςμεπέρ επίπεδο 
Πξνζδηνξηζκφο θαη ζέζε ζε πξνηεξαηφηεηα κε ηελ Δπηηξνπή 
ηεο ζηήξημεο πξνο αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ ζε δηεζλείο 
δηαθπβεξλεηηθέο ζπλαληήζεηο φπσο νη δηαθπβεξλεηηθέο νκάδεο 
έξγνπ ηνπ Codex αιιά θαη φπνπ απαηηείηαη ζηελ EPPO, ζηελ 
IPPC, ζηνλ OIE, ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ζηνλ ΟΟΑ 
θαη ζρεηηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο17.   
 
Οηθνδφκεζε πην ζηέξεαο βάζεο ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο 
θνξείο, δηεξεχλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή ηνπ 
δπλακηθνχ θαηάιιειεο πιαηζίσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
EFSA αλαθνξηθά κε ηελ αλαζεψξεζε πθηζηάκελσλ 
ζπκθσληψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ 
αληαιιαγψλ. 
 
 

 
Πολςμεπέρ επίπεδο  
πδήηεζε κε ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη 
αλάπηπμε ελφο ζπκθσλεζέληνο 
πιαηζίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλδξνκήο 
ηεο EFSA θαη πξνζδηνξηζκφο κε 
ηελ Δπηηξνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο 
βάζεο ηεο EFSA γηα επηζηεκνληθέο 
θαη ηερληθέο αληαιιαγέο ζε 
πνιπεζληθφ πιαίζην – ηέινο 2009. 
 
 
 
 

 
Πολςμεπήρ 
Σν πιαίζην εξγαζίαο έρεη ζπκθσλεζεί θαη ηεζεί ζε 
ηζρχ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Παξαδείγκαηνο ράξε, ζπλδξνκή πξνο ηελ Δπηηξνπή κέζσ ηεο παξνρήο επηζηεκνληθψλ ή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπνζεηήζεηο πξηλ απφ δηεζλείο ζπλαληήζεηο.   
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ηόσορ Ι – ηήπιξη ηηρ ΕΕ ζηιρ διεθνείρ δεζμεύζειρ ηηρ – Διμεπέρ επίπεδο 
ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ Δπάζειρ  Δείκηερ επιηςσίαρ 

 
 
- ε διμεπέρ επίπεδο  
Πξνζδηνξηζκφο θαη ζέζε ζε πξνηεξαηφηεηα ηεο ζηήξημεο ηεο 
EFSA πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Κνηλφηεηαο θαη εηδηθφηεξα 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Γηαηιαληηθφ δηάινγν 
εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνλ Παγθφζκην δηάινγν 
εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο18, πξνγξάκκαηα έληαμεο θαη 
γεηηνλίαο.  
 
ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ βάζεσλ ζπλεξγαζίαο 
κε ηνπο θνξείο εθείλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζπλαθή θαζήθνληα 
κε ηελ EFSA ζε ηξίηεο ρψξεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαη ησλ αληαιιαγψλ ζε εξγαζίεο πνπ αλήθνπλ 
ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο EFSA. 19  

 

 
 
Δπάζειρ διμεπούρ επιπέδος 
πδήηεζε κε ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή γηα ηηο πξνηεξαηνηήηεο 
θαη ηελ αλάπηπμε ελφο 
ζπκθσλεζέληνο πιαηζίνπ γηα ηελ 
νηθνδφκεζε ηεο βάζεο ηεο EFSA 
γηα επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 
αληαιιαγέο ζε δηκεξέο πιαίζην – 
ηέινο 2009. 
 
 

 
 
Διμεπήρ  
Σν πιαίζην εξγαζίαο έρεη ζπκθσλεζεί θαη ηεζεί ζε 
ηζρχ 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Πεξηιακβάλεη ρψξεο δηαηιαληηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη επηπιένλ άιινπο θνξείο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ηξίησλ ρσξψλ 
19 π.ρ. ζπκθσλίεο φπσο απηέο κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ηεο Απζηξαιίαο θηι. 
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ηόσορ ΙΙ – Διαζθάλιζη ηηρ ππόζβαζηρ ζε διεθνή επιζηημονικά δεδομένα και πληποθοπίερ για ηην παποσή μιαρ ιζσςπήρ βάζηρ για ηην εκηίμηζη ηος 
κινδύνος και ηην αναγνώπιζη αναδςόμενων κινδύνων 

ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ Δπάζειρ  Δείκηερ επιηςσίαρ 
  

ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 
αμηνπνηψληαο ηηο πθηζηάκελεο λνκηθέο πξάμεηο γηα ηελ 
ππνζηήξημε θαη ηελ παξνρή κηαο ζηέξεαο βάζεο αληαιιαγήο 
δεδνκέλσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ κε ζρεηηθνχο δηεζλείο 
θνξείο θαη θνξείο ηξίησλ ρσξψλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο 
νινθιεξσκέλεο βάζεο γηα ηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αλαδπφκελσλ θηλδχλσλ απηψλ.   

 

 

 

Οηθνδφκεζε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη δηεξεχλεζε 
κεραληζκψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ηαρείαο αληαιιαγήο 
πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 
ηθαλφηεηαο ηεο EFSA λα παξέρεη ζηήξημε ζε δηαρεηξηζηέο 
θηλδχλνπ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

 
 Αλάπηπμε ζχληνκεο πεξηγξαθήο 
θαη επηζθφπεζεο ησλ ρξήζηκσλ 
πεγψλ δεδνκέλσλ γηα αληαιιαγέο 
δεδνκέλσλ κε ζρεηηθνχο 
νξγαληζκνχο ηξίησλ ρσξψλ θαη 
δηεζλείο νξγαληζκνχο ηδηαίηεξα 
ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο 
εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη 
αλαδπφκελσλ θηλδχλσλ έσο ην 
ηέινο ηνπ 2010. 
 
 
Δλεξγή δεκηνπξγία επαθψλ 
ππεχζπλσλ γηα ηε ζπιινγή θαη 
αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρεηξηζκφ 
επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ ζε 
δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη 
νξγαληζκνχο ηξίησλ ρσξψλ έσο ηηο 
αξρέο ηνπ 2010. 

 
Ζ ζπλνιηθή επηζθφπεζε ρξήζηκσλ πεγψλ δεδνκέλσλ 
έρεη αλαπηπρζεί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεκηνπξγήζεθαλ επαθέο θαη νη αληαιιαγέο είλαη ζε 
ηζρχ 
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ηόσορ ΙΙΙ – ςμμεηοσή ζηην εκηίμηζη κινδύνος ζε διεθνέρ επίπεδο 

ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ 
Δπάζειρ για ηην εκπλήπωζη ηος 
ζηόσος 

Δείκηερ επιηςσίαρ 

 
Δλίζρπζε θαηά πεξίπησζε ηεο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο κε 
ηνπο JECFA, JMPR, JEMRA OIE, IPPC, EPPO θαη ππεξεζίεο 
ηξίησλ ρσξψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο 
ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ, εθθιήζεηο γηα δεδνκέλα θαη αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα 
εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ.   
  
 
 
Πξνζδηνξηζκφο επηθείκελσλ πξνηεξαηνηήησλ εθηίκεζεο 
θηλδχλνπ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ 
εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ πνπ δηελεξγνχληαη απφ δηεζλείο θαη 
πεξηθεξεηαθνχο θνξείο θαζψο θαη θνξείο ηξίησλ ρσξψλ 
δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ αλεμαξηεζία ησλ επξσπατθψλ 
επηζηεκνληθψλ γλσκνδνηήζεσλ. 
 
 
 
ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή, πξνζδηνξηζκφο θαη ζέζε ζε 
πξνηεξαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο EFSA ζε πξσηνβνπιίεο 
φπσο ε αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ εθηίκεζε 
θηλδχλνπ θαη ε ελαξκφληζε ησλ κεζνδνινγηψλ εθηίκεζεο 
θηλδχλνπ ζε δηεζλέο επίπεδν.  
 

 
Δηεζίσο κε ηηο γξακκαηείεο ησλ 
JEMRA, JECFA, JMPR (OIE, IPPC, 
EPPO) γηα ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ ζρεδηαζκνχ θηλδχλσλ, 
πξνζδηνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη 
αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην έξγν 
ηεο EFSA. -Έλαξμε επηέκβξηνο 09 
 
 
Σξηκεληαία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
αλαθνξηθά κε δξαζηεξηφηεηεο 
εθηίκεζεο θηλδχλνπ κε ηηο γξακκαηείεο 
δηεζλψλ επηηξνπψλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ δπλαηνηήησλ 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 
ζπλεξγαζίαο – ηέινο 2009. 
 
 
πκκεηνρή ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη άιιεο 
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ 
κεζφδσλ εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη 
ελεξγή επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε 
δηεζλείο εηαίξνπο θαη θνξείο επί ηνχησ 
– ζπλερήο. 

 
Πξνγξακκαηηζκφο θαη ζέζε ζε πξνηεξαηφηεηα 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο 
εθηίκεζεο θηλδχλνπ ησλ θνξέσλ – ηέινο 2009. 
 
 
 
 
 
 
Αληαιιαγέο ζε ηζρχ γηα ηελ αληαιιαγή επηηπρνχο 
ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο θνξείο εθηίκεζεο 
θηλδχλνπ – ηέινο 2009 
 
 
 
 
 
 
πκκεηνρή ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο 
ελαξκφληζεο θαη εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα 
ελαξκφληζεο.  
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ηόσορ IV – Πποώθηζη ηηρ ζςνοσήρ ζηην ενημέπωζη ζσεηικά με ηον κίνδςνο και εςαιζθηηοποίηζη ζσεηικά με ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ EFSA ζε 
διεθνέρ επίπεδο 

ημανηικέρ ππωηοβοςλίερ Δπάζειρ  Δείκηερ επιηςσίαρ 
Ζ EFSA ζα εληζρχζεη ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
ελεκέξσζήο ηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε δξαζηεξηφηεηεο 
εθηίκεζεο θηλδχλνπ κε δηεζλείο εηαίξνπο ζηνπο ηνκείο 
ακνηβαίνπ θαη παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, αληαιιάζζνληαο 
πιεξνθνξίεο θαη απνθηψληαο γλψζεηο ζρεηηθά κε 
δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαζψο θαη αλαπηχζζνληαο 
βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 
 
 
 
 
 
Ζ EFSA ζα εληζρχζεη ηελ πθηζηάκελε πξαθηηθή αληαιιαγήο 
πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξναλαγγειίαο γηα εηδηθά δεηήκαηα θαη έγθαηξεο 
πξνεηδνπνίεζεο γηα ζεκαληηθέο δεκφζηεο αλαγγειίεο πξνηνχ 
απηέο δεκνζηεπζνχλ θαζψο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 
άζθεζεο θαζεθφλησλ ζπλδέζκνπ κε εηαίξνπο ζρεηηθά κε 
αλαδπφκελα θαη επίθαηξα δεηήκαηα ζπλαθή κε ην έξγν ηεο 
EFSA φηαλ απηά θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα κέζα 
ελεκέξσζεο/ζην Γηαδίθηπν. 
 
 
Ζ EFSA ζα ζπκβάιεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

δηεζλνχο πιαηθφξκαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ 
θαζψο θαη αλάπηπμεο θνηλψλ πξαθηηθψλ θαη θαηεπζπληήξησλ 
γξακκψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο φζνλ αθνξά ηελ 
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν. 

Πεξαηηέξσ δεκηνπξγία ηαθηηθνχ 
δηαιφγνπ κε ηκήκαηα ελεκέξσζεο θαη 
πξνβνιήο ζε δηεζλείο θνξείο θαη θνξείο 
ηξίησλ ρσξψλ γηα ηα ηξφθηκα, 
ζεζπίδνληαο εηθνληθή αληαιιαγή 
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 
ηνπνζεηήζεσλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε 
ηνλ θίλδπλν – ηέινο 2009.   
 
 
 
 
Παγηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο γηα 
πξναλαγγειία θαη αληαιιαγέο φζνλ 
αθνξά ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ 
θίλδπλν – Ηνχληνο 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Δηήζην εξγαζηήξην κε ζεκαληηθνχο 
νξγαληζκνχο γηα ηελ εμέηαζε ησλ 
πξαθηηθψλ, εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ 
ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν, κε 
ηε δεκηνπξγία δηθηχσζεο θαη 
ζπλεξγαζίαο - κέζα 2011 

Γεκηνπξγήζεθε εηθνληθφ εμσδίθηπν κε ηκήκαηα 
ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δηεζλψλ θνξέσλ θαη 
θνξέσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ 
EFSA θαη ζηα θξάηε κέιε 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ πνιηηηθή εθηειέζηεθε αθνινπζψληαο ηα 
ζπκθσλεζέληα θξηηήξηα κε ηνπο εηαίξνπο 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ξπζκίζεηο  
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπηηπρέο εξγαζηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα πεξαηηέξσ 
αληαιιαγέο  

 
 


