
BASHKËPUNIMI PËR  
SIGURINË E USHQIMIT  
PËRTEJ KUFIJVE
Bashkëpunimi me Autoritetin Evropian të Sigurisë Ushqimore (EFSA)

Programe për vendet në prag të hyrjes në BE



 Çfarë është EFSA?
Autoriteti Evropian për Sigurinë 
Ushqimore (European Food Safety  
Authority - EFSA) është autoriteti evropian 
eshte pergjegjes per sigurinë ushqimore. 
Detyra e tij është vlerësimi shkencor dhe in-
formimi mbi rreziqet që shoqërojnë zinxhi-
rin ushqimor, duke ndihmuar në garantimin 
e sigurisë ushqimore në Evropë. Puna e  
autoritetit mbulon të gjitha fushat e zinx-
hirit ushqimor – sigurinë e artikujve ushqi-
morë dhe ushqimeve për kafshë, ushqyrjes, 
shëndetit dhe mirëqenies se kafshëve dhe  
shëndetit e mbrojtjes së bimëve.

EFSA ofron këshilla dhe vlerësime të 
pavarura me cilësi të lartë, në bazë të  
informacioneve shkencore më të fundit, për 
vendim-marrësit në Evropë – Komisionin  
Evropian, Parlamentin Evropian dhe 
Shtetet Anëtare, – në mënyrë bazë të 
të cilave do të veprohet. Kjo i ndihmon 
manaxhuesit e riskut në Evropë të marrin 
vendimet e duhura për të përmirësuar 
sigurinë e ushqimit në Evropë.

Nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë 
me partnerët dhe grupet e interesit , EFSA 
jep kontribut në sigurimin e  një niveli të 
lartë të mbrojtjes së konsumatorëve, dhe 
paralelisht në ruajtjen e besueshmërisë 
në rrjetin furnizues ushqimor të BE.

 Pse të 
 bashkëpunoni   
 me EFSA?
Në shoqërinë e sotme globale, kriza e 
ushqimit nuk respekton kufijtë kombëtarë: 
ushqimi nga një vend mund të përpu-
nohet në një vend tjetër dhe pastaj të 
konsumohet gjetkë.  Faktorët kryesorë 
të ndryshimit - globalizimi, ndryshimi i 
klimës, rreziqet e mundshme, zhvillimet 
në shkencë dhe teknologji, politika 
dhe ligjet e reja - përforcojnë domo-
sdoshmërinë që vendet të shkëmbejnë 
informacion dhe të punojnë e veprojnë 



  Çfarë 
mbështetje  
ofrohet?

Përfaqësuesit e autoriteteve kombëtare të 
sigurisë  ushqimore të shteteve në prag të 
hyrjes mund të bashkojnë forcat me EFSA-n 
për të përmbushur më mirë sfidat e ditëve të 
sotme në fushën e sigurisë ushqimore, falë 
një iniciative kyçe të  BE-së. 

  Programi i para-anëtarësimit synon:

•  Të përgatisë autoritetet e sigurisë    
 ushqimore për pjesëmarrjen e   
 ardhshme në rrjetet e EFSA-s.

•�  Transferimin e njohurive për fushat që  
 mbulohen nga EFSA.

•   Të zhvillojë sisteme të komunikimit 
dhe shkëmbimit të informacionit.

•   Të mbështesë aktivitetet kombëtare të 
komunikimit të riskut.

 Cilat janë 
  përfitimet?
Programi do t’u mundësojë au-
toriteteve kombëtare të sigurisë 
ushqimore të marrin pjesë në ak-
tivitetet e EFSA-s para dhe pas 
hyrjes. Për më shumë, kjo do të  
çojë në:

•  Besueshmëri reciproke më të madhe.

•  Pranim të të dhënave të përftuara 
 nga puna kërkimore dhe masave të  
 sigurisë së ushqimit nga EFSA dhe   
 vendet në prag të hyrjes.

•   Mirëkuptim më i mirë ndërmjet 
autoriteteve kombëtare të sigurisë 
ushqimore të Shteteve Anëtare dhe 
atyre potenciale të BE-së.

•   Bashkëpunim të ardhshëm dhe 
harmonizim të sigurisë ushqimore  
të përafruar nëpër të gjithë BE-në  
e zgjeruar.

  Kush mund të 
marrë pjesë?

Shtetet në prag të anëtarësimit: Kroacia, 
ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, 
Mali i Zi, Turqia, Shqipëria, Bosnja e  
Hercegovina, Kosova sipas RKSKB 1244 
dhe Serbia.
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  Doni të dini më shumë?
Thjesht vizitoni zonën e zgjerimit të BE-së në faqen e internetit të EFSA-s:
www.efsa.europa.eu/en/networks.htm

  Si mund të 
marr pjesë?

Ka një seri aktivitetesh praktike të hapura 
për përfaqësuesit e sigurisë së ushqimit 
nga shteti juaj. Këto përfshijnë:

•  Seminare trajnimi, p.sh. lidhur 
 me vlerësimin e riskut, mbledhjen  
 e të dhënave dhe krizat e sigurisë 
 së ushqimit.

•   Udhëtime studimore në 
institucionet e sigurisë së ushqimit 
të Shteteve Anëtare të BE-së.

•   Përhapja e informacioneve dhe 
rrjetëzimi nëpërmjet pjesëmarrjes 
në Forumin Këshillimor të EFSA’s, 
Pikave Kryesore të Kontaktit dhe 
grupeve të tjera si vëzhgues.

•  Pjesëmarrja në takime si  
 seminare shkencore të EFSA.

•   Shpërndarja e aktiviteteve të 
komunikimit të riskut nëpërmjet 
pjesëmarrjes si vëzhgues në 
grupet e komunikimit të EFSA-s.

•  Regjistrimi ne bazën e të dhënave
 të ekspertëve, për t’u bërë pjesë e  
 mundshme në grupet e ekspertëve 
 që ndihmojnë EFSA-n në punën e saj.

•   Aplikimi në thirrje të reja për 
anëtarësimin në panelin e 
EFSA-s (kohëzgjatja 3 vite).


