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Hodnotitel rizik Manažer řízení rizik
EFSA je hodnotitel rizik, vyhodnocující rizika související 

s potravinovým řetězcem. EFSA nemá vědecké laboratoře 
ani neprovádí nový vědecký výzkum. Shromažďuje 

a analyzuje stávající výzkum a data a poskytuje vědecká 
doporučení na podporu rozhodnutí přijímaných  

manažery řízení rizik.

Manažery řízení rizik jsou Evropská komise,  
úřady členských států a Evropský parlament.  

Jsou odpovědni za přijímání rozhodnutí či stanovení 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti potravin.

V praxi
Přehodnocení potravinářských přídatných látek

Jiné příklady

Manažeři řízení rizik 
určí, které potravinářské 

přídatné látky by měly být  
přehodnoceny jako první

To zahrnuje hodnocení 
expozice spotřebitele 

přídatným látkám 
prostřednictvím stravy

EFSA provádí hodnocení rizik 
týkajících se bezpečnosti  
určitých neonikotinoidů pro včely

Manažeři řízení rizik pozastavují 
používání určitých neonikotinoidů 
v EU

poskytování vědeckých doporučení 
ohledně rizik souvisejících s potravinami 
jako východiska pro rozhodování

vytváření politiky v oblasti bezpečnosti 
potravin 
přijímání nebo prosazování legislativy 
schvalování výrobků a vydávání povolení, 
zpětné převzetí nebo stažení z trhu
označování potravin
kvalita potravin
obchodní otázky, kontroly dovozu/
vývozu, sledovatelnost
vyšetřování podvodů v oblasti potravin

EFSA vyhodnocuje individuálně 
bezpečnost každého geneticky 
modifikovaného organismu (GMO)

Manažeři řízení rizik rozhodují 
o povolení či nepovolení každého 
geneticky modifikovaného 
organismu

EFSA shromažďuje a analyzuje data 
získaná od členských států  
o prevalenci salmonel na  
drůbežích farmách a posuzuje 
rizika pro lidské zdraví 

Manažeři řízení rizik  
stanovují cíle snížení  
salmonel u nosnic v EU

Hodnocení rizik Řízení rizik    Cílem hodnocení rizik  je

Cílem hodnocení rizik  není

EFSA provede důkladné 
hodnocení rizik  

každé potravinářské 
přídatné látky

Manažeři řízení rizik 
například odstranili z trhu 

jedno potravinářské 
barvivo a snížili nejvyšší 

povolené množství u 
dalších tří přídatných látek  

Na základě doporučení EFSA 
mohou manažeři řízení rizik 

povolit uvedení na trh, vyškrtnutí 
látek ze seznamu schválených 

přídatných látek EU nebo provést 
revizi nejvyššího povoleného 

množství přídatných látek 
v potravinách

Podle právních předpisů EU  
musí být všechny 

potravinářské přídatné látky 
schválené před rokem 2009 

podrobeny do roku 2020 
novému posouzení rizik
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EFSA je základním kamenem pro hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv v EU. 
V úzké spolupráci s národními úřady a prostřednictvím otevřených konzultací se zainteresovanými stranami
EFSA poskytuje nezávislá vědecká doporučení a jasná sdělení o stávajících a vznikajících rizicích.

NEJEDNÁ SE O OFICIÁLNÍ PŘEKLAD EFSA
www.efsa.europa.eu

www.bezpecnostpotravin.cz

This document is an unofficial translation of the original document provided by the European Food Safety Authority (EFSA) in English, entitled Risk Assessment vs Risk Management and located at https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/
InfographicsRiskARiskMprint.pdf, © European Food Safety Authority 2015. The translation of the original document has been carried out exclusively by Ministry of Agriculture (CZ). EFSA does not accept any liability for mistakes or inaccuracies resulting from the translation process. 

© Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2016. Kopírování povoleno, s výjimkou využití pro komerční účely, za předpokladu uvedení zdroje.
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Opasnost Rizik

GROM

MORSKI PAS

www.efsa.europa.eu

Opasnost je nešto što ima potencijal 
uzrokovati štetni učinak

Rizik je vjerojatnost da će opasnost 
uzrokovati štetni učinak

Morski pas u moru je 
opasnost

Grom je opasnost Stajati ispod stabla za vrijeme olujnog 
nevremena je rizik

Plivati s morskim psom je 
rizik

EFSA je okosnica procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u EU. U bliskoj suradnji s nacionalnim 
tijelima i u otvorenom dijalogu sa svojim dionicima, EFSA pruža neovisne znanstvene savjete i jasno komunicira o 
postojećim rizicima i rizicima u nastajanju. 

This document is an uno�cial translation of the original document provided by the European Food Safety Authority (EFSA) in English, entitled Hazard vs. Risk and located at http://www.efsa.europa.eu/sites/default/f les/images/infographics/hazard-vs-risk-2016.pdf , © European Food Safety Authority 2016. 
ISBN 978-92-9199-962-0 | DOI: 10.2805/651611 | TM-04-17-335-HR-NThe translation of the original document has been carried out exclusively by the Croatian Food Agency. EFSA does not accept any liability for mistakes or inaccuracies resulting from the translation process.
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