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Международна дейност — стратегически подход 
 
  
 
 1.  През 2006 г. управителният съвет на EFSA определи по-нататъшното развитие на 
международната си дейност въз основа на една от ключовите препоръки, произтичащи от доклада за 
проведената външна оценка1, извършена съгласно член 61 от учредителния регламент2. 
 
2.  Стратегическият план на Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) за периода 
2009—2013 г., приет от управителния съвет на EFSA на 18 декември 2008 г., установява най-важните 
движещи фактори за промяна, които може да окажат евентуално въздействие върху бъдещата работа на 
EFSA, в това число глобализацията, засилването на иновациите, въпросите в областта на устойчивостта 
и изменението на климата и развитието на обществото и политиката. Планът подчертава необходимостта 
от засилване на информационните връзки и сътрудничеството с оглед на предприемането на действия по 
отношение на тези фактори. 
  
3. ЕС е най-големият износител в света и вторият по размер вносител на хранителни продукти и 
напитки в света, както и основен търговец на селскостопански стоки3. Световната търговия, 
увеличаването на пътуванията и миграцията са фактори, които може да допринесат за международното 
разпространение на нови или повторната поява на известни рискове (напр. спонгиформната 
енцефалопатия по говедата). Глобалният характер на рисковете в хранителната и фуражната верига се 
подчертава от статистическите данни на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи 2007 г.4, 
където бяха получени около 7300 уведомления за храни и фуражи, внесени в Общността. Световната 
търговия не само поставя предизвикателства пред лицата, отговарящи за управлението на риска, но 
също така подчертава необходимостта от сътрудничество между оценителите на риска на международно 
равнище. 
 
4. EFSA трябва да изпълни своята мисия да подпомага лицата, които отговарят за управлението на 
риска на европейско равнище и в държавите членки, при опазване на здравето и запазването на 
доверието по отношение на доставките на храни в Европа. За да поддържа своята основна дейност, EFSA 
трябва да бъде изцяло ангажиран на международно равнище, да бъде запознат с глобалните 
предизвикателства в областта на безопасността на храните, да може да установява възникващи рискове, 
да събира, съпоставя и осъществява обмен на информация и данни, като познава начините на 
комуникация и изгражда подходящи отношения на сътрудничество и съгласуваност с международни и 
национални организации. 

5.  В процеса на развитие на подхода на EFSA към неговата международна дейност се взема 
предвид правната и институционалната среда, в която работи органът. За да изпълни своята обща мисия 
и задачи, предвидени в членове 22 и 23 от учредителния регламент, EFSA се нуждае от достъп до най-
пълната база от научна информация и данни относно рисковете, която е налична в световен мащаб, 

                                                 
1 Препоръки на управителния съвет на EFSA след проведената оценка на дейността на EFSA съгласно член 61 от 178/2002.  
2Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите 
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на 
храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.  
3 Основните търговски партньори са САЩ, държави, които не са членки на ЕС, Русия, Китай, Бразилия, Аржентина, Тайланд, 
Индия, Виетнам — източник CIAA, Данни и тенденции за 2006 г.  
4 4Член 50.3, 178/2002, виж http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm  
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както и да участва в разработването и използването на международно признати методи за оценка на 
риска. Съгласно член 235 EFSA трябва, по искане на Комисията, да оказва научна и техническа помощ в 
областите от своята компетентност с оглед подобряване на сътрудничеството между Общността, 
страните-кандидатки за членство, международни организации и трети страни. Съгласно член 33, 
параграф 1 и член 33, параграф 2 EFSA работи в сътрудничество със страните-кандидатки за членство в 
ЕС, с трети страни или с международни органи, като издирва, събира, съпоставя, анализира и обобщава 
съответните научни и технически данни в областите от своята компетентност6. Член 497 изрично 
установява задължение за EFSA да работи с държави, които са сключили споразумения с Европейската 
общност, по силата на които те са приели и прилагат законодателството на Общността (например 
държавите от ЕАСТ—ЕИП).  

6. Освен това други европейски правни разпоредби и политики установяват рамката за 
сътрудничество между EFSA и трети страни или международни органи — например 
Предприсъединителните програми, Съвместното споразумение между Европейската общност и САЩ 
относно развитието на сътрудничество по въпроси от областта на науката и техниката, Споразуменията 
за сътрудничество в областта на науката и техниката и др. 

7.  В много области от сферата на безопасността на храните и фуражите, фитосанитарните и 
хигиенните мерки Европейската комисия има институционална и правна компетентност да представлява 
Европейската общност на международни форуми. Оказваната на Комисията подкрепа по научни и 
технически въпроси във връзка с работата при междуправителствени разисквания, например в МБЕ, 
IPPC, EPPO, ОИСР, СТО, СЗО и ФАО, е регламентирана чрез тези правно и институционално определени 
отговорности. Важно е позициите на Комисията, а следователно и европейските позиции, да се градят на 
солидна научна и техническа основа, създадена при пълно познаване на международната информация, 
доказателства, данни и практики за оценка на риска. 
 
 8.  Международните комисии, както и други органи, по-специално тези под егидата на ФАО/СЗО, 
ОИСР, МБЕ и IPPC, извършват оценки на риска, други анализи, събират и анализират данни и 
информация. Тези източници се използват като референтни материали в международен план и като 
краен резултат подкрепят използваните в международната търговия стандарти. Важно е те да отразяват 
напълно оценките на рисковете, тъй като те засягат Европа, като съществува явна необходимост от 
европейски принос при извършването на подобни анализи и в прилаганите методики за оценка на риска. В 
съответствие със своя мандат и институционалната рамка EFSA трябва да може да дава принос и да се 
учи от международната дейност в областта на оценките на риска и да бъде пълноценен член на 
международната научна общност. 
 
9.  EFSA вече има стратегия за сътрудничество с държавите членки8, като неотдавна пред 
управителния съвет беше представен междинен преглед на стратегията. 9 Опитът от тази дейност 
помогна на EFSA да обмисли сътрудничеството на международно равнище.  

                                                 
5Член 23, буква и) — по искане на Комисията, да оказва научна и техническа помощ в областите от своята компетентност с оглед 
подобряване на сътрудничеството между Общността, страните-кандидатки за членство, международни организации и трети 
страни.  
6 Чл. 33, параграф 1. Органът издирва, събира, съпоставя, анализира и обобщава съответните научни и технически данни в 
областите от своята компетентност. По-специално, това включва събирането на данни, свързани с: а) консумацията на храни и 
излагането на хора на рискове, свързани с консумацията на храни; б) разпространението и преобладаването на рискове от 
биологичен характер; в) замърсителите в храните и фуражите; г) остатъчните вещества. 
Чл. 33, параграф 2. За целите на параграф 1 органът работи в тясно сътрудничество с всички организации, които се занимават 
със събиране на данни, включително организации от страните-кандидатки за членство в ЕС, трети страни или международни 
органи. 
7Чл. 49 Органът е отворен за участие на държави, които са сключили споразумения с Европейската общност, по силата на които 
те са приели и прилагат законодателството на Общността в уредената с настоящия регламент област. 
В съответните разпоредби на тези споразумения се предвиждат механизми, в които по-специално се определя естеството, 
степента и начина, по който тези страни ще участват в работата на органа, включително разпоредби за участието им в 
ръководените от органа мрежи, включването им в списъка на компетентните организации, на които органът може да възлага 
определени задачи, финансовото участие и персонала. 
8 Стратегия за сътрудничество и свързване в мрежа между държавите, членки на ЕС, и EFSA, декември 2006 г., уебсайт на EFSA, 
вижте http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/msstrategy.pdf  
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10.  Като развита организация, време е EFSA да изложи своята визия и основни цели по отношение 
на своята международна дейност. През първите 6 години от дейността си EFSA вече има установени 
връзки на ad hoc основа с организации от трети държави, както и на международно равнище, чиято 
дейност засяга компетентността на EFSA, и също така осъществява индивидуални контакти с изтъкнати 
учени по цял свят. 
 
11. Този документ се стреми да предостави стратегически подход за международната дейност на 
EFSA и да изложи неговите цели и приоритети за консолидиране на текущата работа и определяне на 
бъдещи инициативи. 
 
 
Цели на EFSA в неговата международна дейност 
 
 12.  За да може EFSA да изпълнява своята мисия да извършва цялостна оценка на риска и да 
осведомява, както и да подпомага лицата, които отговарят за управлението на риска в ЕС, и да гарантира 
наличието на стабилна научна основа за мерките за опазване на здравето и за запазване на доверието по 
отношение на системата за храни в Европа, EFSA определи следните 4 ключови цели във връзка със 
своята международна дейност: 
 

I  Да подкрепя ЕС в неговите международни ангажименти 

 
13.  EFSA подкрепя Комисията при изпълнението на нейните международни програми и 
ангажименти. Съвместно с Комисията EFSA установи и определи приоритетите на ключовите комитети на 
Codex, за които може да бъде необходима подкрепата на EFSA.10 По-специално, експертите на EFSA 
участват в ad hoc междуправителствените експертни групи по въпросите на антимикробната 
резистентност и храните, произведени с помощта на биотехнологии, и съдействат на комитетите. Освен 
че подпомага Общността, участието на EFSA в „Codex Alimentarius― му дава възможност да предвижда 
научните дейности на международните органи за оценка на риска към СЗО/ФАО, той като много от 
техните инициативи са провокирани от Codex.  
 
14  EFSA също така подпомага Комисията, като й оказва подкрепа за преговорите в СТО, EPPO, 
IPPC, МБЕ, СЗО, ФАО и двустранните преговори с трети държави, предоставяйки научна основа за 
предложенията на Общността, като крайната цел е да помогне на Общността да изпълни своите 
международни задължения. 
  
15.  Общността изпълнява няколко двустранни и международни дейности, които са от значение за 
дейностите и отговорностите на EFSA, например инициативите в рамките на Трансатлантическото 
икономическо партньорство и по-специално диалога по въпросите за оценка на риска и световния диалог 
по въпросите за оценка на риска, в които EFSA вече участва. 
  
16.  EFSA съдейства на Комисията с научни програми за обучение в страните от Меркосур и в Азия с 
оглед на по-доброто познаване и изграждането на капацитет в областта на оценката на риска и в крайна 
сметка помага на страните вносителки да разберат научната основа на мерките за управление на риска 
на EFSA, като им дава възможност да ги изпълнят. Например по искане Комисията EFSA неотдавна 
работи с руски експерти, като им помогна да развият техните експертни познания и разбиране на 
научната основа за европейските максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди. 
 
17.  Във връзка с разширяването на ЕС EFSA работи съвместно със страните кандидатки и със 
страните в процес на предприсъединяване за повишаване на осведомеността относно дейността на 

                                                                                                                                                         
9http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/DocumentSet/mb181208_item8_doc6a_Interim_review.pdf?ssbinary=true Междинен преглед 
на Стратегията за сътрудничество и свързване в мрежа между държавите, членки на ЕС, и EFSA 
10Комитети на Codex по въпросите на остатъците от пестициди, замърсители в храните, хранителни добавки, хигиена на храните, 
методи за анализ и вземане на проби, хранене и храни със специално диетично предназначение.  
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органа, обмен на опит, създаване на механизми за обмен на информация и ангажиране на националните 
органи в дейности за координация в кризисни ситуации. EFSA е ангажиран съвместно с Комисията в 
програмата за европейско съседство и в момента работи с Хърватия, Турция и Бивша югославска 
република Македония и петте потенциални държави кандидатки от Западните Балкани (Сърбия, Албания, 
Черна гора, Косово и Босна и Херцеговина)11. Тези дейности засягат цялата сфера на компетентност на 
EFSA и EFSA ще продължи да подкрепя Комисията в развитието на тези програми с оглед на укрепване 
на научното сътрудничество и създаването на мрежи.  
 
Ключови инициативи 
 
— На многостранно равнище 

o Определяне съвместно с Комисията на приоритетите в подкрепата за делегациите на ЕС на 
международни междуправителствени срещи, като например междуправителствените експертни 
групи към Codex, а също така при необходимост и в EPPO, IPPC, МБЕ, Съвета на Европа и 
ОИСР, както и свързаните с това подготвителни дейности12.   

 
o Изграждане на по-стабилна основа за сътрудничество с международни органи, съвместно 

изследване с Комисията на възможностите за създаване на подходяща рамка за дейността на 
EFSA във връзка с въвеждането на изменения в съществуващи споразумения в областта на 
засилването на научно-техническия обмен. 

 
— На двустранно равнище 

o Идентифициране и определяне на приоритетите в подкрепата на EFSA за дейностите на 
Общността и по-специално във връзка с трансатлантическия диалог по въпросите за оценка на 
риска и световния диалог по въпросите за оценката на риска13, програмите за присъединяване и 
съседство.  

 
o Съвместна работа с Комисията съгласно правната и институционална рамка за установяване на 

подходящи основи за сътрудничество с органите, изпълняващи подобни на задачите на EFSA в 
трети държави, с оглед на улесняване на сътрудничеството и обмена във връзка със задачи от 
компетенцията на EFSA.14 

 

II  Гарантиране на достъпа до международни научни данни и информация с оглед на осигуряването 
на стабилна основа за оценка на риска и установяване на възникващи рискове 

 
18.  EFSA си сътрудничи и създава мрежи с държавите членки. Освен това, признавайки глобалния 
характер на много от рисковете, EFSA вече работи с международни организации и организации в трети 
държави. Целта е осъществяване на обмен на познания чрез изграждане на мрежи, улесняване на 
достъпа до научно ноу-хау, данни, най-добри практики и изследване на средите извън Европа, което 
позволява на EFSA да достигне високи научни постижения и изгради съгласуваност, като същевременно 
насърчава взаимодействието в световен мащаб. 
  
19. Както е предвидено в учредителния регламент (член 33), EFSA ще развива сътрудничество във 
връзка със събирането на данни и информация в области като например консумацията на храни, 
възникването и разпространението на биологични рискове, замърсители в храните и фуражите и 
остатъчни вещества и други необходими данни за изпълнение на своя мандат. Във връзка с това EFSA 
вече участва в редовни многостранни дейности. Например чрез международната група за връзка по 
въпросите на химичната безопасността на храните EFSA успя да осъществи обмен на информация 

                                                 
11Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0082:0093:EN:PDF  
12Например преди международни срещи подпомага Комисията, като предоставя научни или технически консултации относно 
дадени позиции.   
13 Включва страните от трансатлантическото партньорство, както и органи за оценка на риска в други страни  
14 Например споразумение между Общността и Нова Зеландия, Австралия и др.  
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относно бисфенол А и меламин, работейки в тясно сътрудничество с Европейската комисия,  Food 
Standards Australia and New Zealand 
(Стандарти за храните на Австралия и Нова Зеландия), Health Canada (Здраве Канада), Комисията по 
безопасност на храните на Япония, USFDA и NZFSA. Тези платформи ще бъдат важни форуми за 
изграждане на бъдещо сътрудничество и обмен на информация, данни и опит. 
 
20. EFSA също така ще насърчава сътрудничеството с международни организации и агенции в трети 
държави с оглед на установяване на възникващи рискове и променящи се рискови ситуации. Това помага 
за предвиждане на въздействието на световни рискове върху ситуацията в Европа, например съвместно 
със СЗО, МБЕ и ФАО в случая с птичия грип. Значението на това сътрудничество ще нараства в бъдеще 
при справянето с нови или появяващи се отново рискове, породени от световната търговия, 
международните пътувания и миграцията, изменението на климата и новите технологии. EFSA вече 
проведе съвместна конференция със СЗО и ФАО, на която беше направен преглед на нововъзникващите 
проблеми, дължащи се на ефекта от изменението на климата върху безопасността на храните и 
храненето. EFSA също така е част от мрежата Infosan на СЗО и участва в нейните процедури за 
извънредни ситуации. Възможностите на EFSA да осигурява научна подкрепа при извънредни 
ситуации/кризи ще бъдат засилени в значителна степен чрез изграждането на връзки и сътрудничество с 
международни организации, които позволяват незабавен достъп до данни и друга информация. 
 
21. На двустранно равнище до този момент EFSA е сключил едно официално споразумение за 
улесняване на обмена на информация с US-FDA15, което основно гарантира спазването на правилата за 
поверителност. Това увеличи потока от информация. Споразумението е част от договореностите за 
прилагане на Трансатлантическото икономическо партньорство16. EFSA предвижда, че сключването на 
допълнителни споразумения може да бъде полезно и заедно с Европейската комисия ще проучи тяхната 
приложимост, включително в учредителния регламент на EFSA, както и в съществуващите правни 
инструменти за сътрудничество с трети държави и международни организации на европейско равнище в 
областта на науката и технологиите.  
 
Ключови инициативи 
 

o В приоритетните области да се въведат мерки, използващи съществуващите правни 
инструменти, които подкрепят и осигуряват солидна основа за обмен на данни и друга 
информация със съответните международни органи и органи в трети държави, с оглед на 
осигуряването на цялостна основа за извършваните от EFSA оценки на риска и дейности във 
връзка с възникващи рискове. 

o Да се изгради международно сътрудничество и да се изследват механизмите за улесняване на 
бързия обмен на информация и данни, които да засилят възможностите на EFSA да подпомага 
лицата, които отговарят за управлението на риска при извънредни ситуации. 

III Участие в извършването на оценки на риска на международно равнище 

 
22  Няколко международни организации извършват оценки на риска в обхванатите от EFSA области. 
EFSA вече участва в дейностите по оценка на риска на международно равнище, тъй като много от 
водещите европейски учени, които са членове на комитета и групите от експерти на EFSA, както и неговия 
персонал, са ангажирани в дейността на международните комисии за оценка на риска и работните групи 
към JEMRA, JMPR, JECFA. По същия начин експертите на EFSA са поканени да участват в качеството си 
на частни лица в дейностите за оценка на риска, които се провеждат от МБЕ, IPPC, СЗО, EPPO и ОИСР. 
Това участие ще продължи да бъде от значение и в бъдеще, ако тези комисии вземат под внимание 
европейските методи, данни и най-добри практики и персоналът на EFSA бъде напълно информиран за 
техните дейности. 
 

                                                 
15 EFSA и FDA развиват сътрудничеството в областта на безопасността на храните, уебсайт на EFSA, юли 2007, вижте 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178621165446.htm  
16 Трансатлантическо икономическо партньорство http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/october/tradoc_111712.pdf 



mb 29  01 09 точка 8 doc 5 — Международна дейност  

 7 

23.  EFSA взема предвид становищата на тези органи, като същевременно продължава да разглежда 
проблемите от гледната точка на Европа, за да гарантира пълна независимост и уместност на 
предоставените по този начин научни консултации в европейски контекст. EFSA проведе обсъждания с 
тези органи, за да установи по какъв начин например оценките на риска, информацията и данните може 
да се споделят и използват така, че да бъдат от взаимна полза (с JECFA относно афлатоксин). EFSA 
работи в близки отношения с техните секретариати, за да може всеки да бъде напълно осведомен за 
дейностите на другия. В крайна сметка допълнителното укрепване на тази дейност ще съдейства за 
избягване на дублирането на усилията и намаляване на ненужните различия. 
 
24.  В случаите, когато съществува вероятност оценките на риска да окажат въздействие в 
международен план, EFSA предварително уведомява USFDA, USDA, FSANZ, USEPA, Комисията по 
безопасност на храните на Япония, Health Canada, СЗО, МБЕ и ФАО непосредствено преди 
публикуването на оценките. 
 
25.  Развива се и сътрудничество с международни органи по конкретни проблеми. Например EFSA 
работеше в близко сътрудничество с СЗО относно Enterobacter sakazakii в детските адаптирани млека и 
съвместно със СЗО и ECDC относно антимикробната резистентност. Когато трета държава е извършила 
съществена работа за оценка на риска, EFSA включва съответните експерти при първоначалните 
обсъждания, като същевременно гарантира пълната независимост на изготвеното по този начин научно 
становище, например в работата на научния комитет по клонирането на животни, където при 
първоначалните обсъждания в работната група EFSA включи експерт от FDA. 
 
26.  Чрез колоквиуми и конференции EFSA е в състояние да споделя и обсъжда с международни 
експерти ключови оценки на риска и научни въпроси, като благодарение на този диалог формира 
основата за постигане на консенсус по отношение на подходите и методиките, например във връзка с 
оценката на риска за околната среда, анализа на рисковете и ползите, мерките по отношение на 
канцерогенни и геннотоксични вещества. 
 
27. EFSA ще продължи да развива тези дейности с цел да повлияе, да допринесе и да се поучи от 
тях, като използва за основа проведените дискусии по време на международни форуми за оценка на 
риска и насърчава хармонизирането на методологиите и насоките и продължава да играе водеща роля в 
международните анализи за оценка на риска. 
 
28. Чрез международното сътрудничество EFSA ще предвижда новите методики за оценка на риска и 
ще установява значението на новите научни знания и технологии за настоящите практики за оценка на 
риска. 
 
Ключови инициативи 
 

o Развиване по подходящ начин на съществуващото сътрудничество с JECFA, JMPR, JEMRA, МБЕ, 
IPPC, EPPO и агенциите на трети държави във връзка с дейности като планиране на оценките на 
риска, отправяне на искания за получаване на данни и споделяне на информация, която е била 
използвана за извършване на оценки на риска. 

  
o Установяване на приоритети в предстоящи оценки на риска на международно равнище и 

пълноценно използване на направените от международни и регионални органи и от органи на 
трети държави оценки на риска, същевременно запазвайки независимостта на европейските 
научни консултации. 

 
o В сътрудничество с Комисията, дефиниране и определяне на приоритетите в участието на EFSA 

в инициативи като разработване на насоки за извършване на оценка на риска и хармонизиране 
на методиките за оценка на риска на международно равнище. 

 

IV  Засилване на съгласуваността на посланията за оповестяване на рискове и повишаване на 
осведомеността за дейността на EFSA на международно равнище 
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29.  Международната дейност на EFSA в областта на комуникациите и присъствието се концентрира 
върху две основни цели: засилване на сътрудничеството с оглед на повишаване на осведомеността и 
разясняване на ролята на EFSA като орган, предоставящ научната основа за мерките в Европейската 
общност по отношение на безопасността на храните и фуражите, храненето, здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителната защита. 
  
30.  За да повиши съгласуваността, от 2003 г. EFSA развива отношения на сътрудничество с 
националните европейски органи по въпросите на безопасността на храните в областта на комуникациите 
относно рисковете. 
 
31.  По подобен начин EFSA започна да създава контакти с отделите по комуникации на органите в 
трети държави и на международните органи, като обменя информация и споделя опит по въпроси, при 
които е установено международно измерение. 
 
32.  Тази работа се подкрепя от системата на EFSA за предварително уведомяване на партньорите, 
които се ползват с доверие, относно избрани оценки на риска и пресматериали непосредствено преди 
тяхното публикуване. Целта е международните партньори да бъдат информирани за предстоящите 
публични съобщения и да се засили съгласуваността в подходите за оповестяване на риска, например 
при решаване на въпроси от значителен медиен интерес, като например за аспартама. 
 
33.  EFSA участва в международни конференции по въпросите на оповестяването на риска, за да 
споделя опит, установява добри практики и насърчава взаимното разбиране. EFSA ще продължи това 
международно сътрудничество като допълнително ще развива мрежи с участието на отдели по 
комуникации и присъствие на международни организации, както и на организации в трети държави, чиято 
компетенция е подобна на тази на EFSA. 
  
34.  Чрез своята комуникационна дейност EFSA ще развие допълнително осведомеността и 
познаването на ролята и приноса на EFSA на международно равнище, а също така ще увеличи 
достоверността на научната основа за предприеманите европейски мерки в областите, които попадат в 
сферите на компетентност на EFSA. 
 
Ключови инициативи 
 

o EFSA ще продължи провежданите комуникационни дейности във връзка с мерките за оценка на 
риска с международни партньори в областите от взаимен и глобален интерес, като споделя 
информация и се учи от комуникационните дейности, а също и като развива най-добри практики. 

  
o EFSA ще развива съществуващата практика на обмен на информация, включително 

предварително уведомяване за конкретни въпроси и ранно предупреждение за ключови публични 
съобщения преди тяхното публикуване, както и споделяне на информация и поддържане на 
връзки с партньори по възникващи и актуални въпроси, които имат отношение към работата на 
EFSA поради тяхното отразяване в медиите и в интернет. 

 
o EFSA ще подпомага създаването на международна платформа за обмен на информация и опит и 

за разработване на общи практики и насоки, които да помогнат за гарантиране на 
съгласуваността на посланията за оповестяване на риска. 

 
 
 
Срокове и процес на преразглеждане 
 
35.  Този документ ще формира основата за по-подробното планиране на международната дейност, 
което ще бъде част от годишните планове за управление на EFSA, и разговорите с Комисията при 
развитие на международната дейност в съответствие с правната и институционална рамка. Той ще бъде 
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преразгледан след 2,5 години или при необходимост, така че да отрази промените на стратегическия план 
на EFSA за периода 2009—2013 г. 
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Приложение I 
 

 
Речник на термините 

 

ECDC Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (European 
Centre for Disease Prevention and Control) 

EPPO Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (European and 
Mediterranean Plant Protection Organisation) 

ФАО Организация по прехрана и земеделие (Food and Agriculture Organisation) 
FSANZ Стандарти за храните на Австралия и Нова Зеландия (Food Standards Australia and 

New Zealand) 

IPCC Междуправителствена експертна група по изменението на климата (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) 

IPPC Международната конвенция по растителна защита (International Plant Protection 
Convention) 

JECFA Съвместен експертен комитет на ФАО/СЗО по замърсителите и добавките в храните 
(Joint FAO/WHO Expert Committee on Contaminants and Food Additives) 

JEMRA Съвместни заседания на ФАО/СЗО по оценка на микробиологичния риск (Joint 
FAO/WHO Meetings on Microbiological Risk Assessment) 

JMPR Съвместни заседания на ФАО/СЗО по остатъците от пестициди (Joint FAO/WHO 
Meetings on Pesticide Residues) 

СИЦ Съвместен изследователски център 

NZFSA Орган по безопасността на храните на Нова Зеландия (New Zealand Food Safety 
Authority) 

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

МБЕ Световна организация за здравеопазване на животните 

USDA Департамент по земеделие на САЩ (United States Department of Agriculture) 

USEPA Агенция за защита на околната среда на САЩ (United States Environment Protection 
Agency) 

USFDA Администрация по храните и лекарствата на САЩ (United States Food and Drug 
Administration) 

СЗО Световна здравна организация 

СТО Световна търговска организация 
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Ключови инициативи, дейности и показатели за успех във връзка с „Международна дейност на EFSA — стратегически подход“ 

 
Това приложение предоставя информация за средносрочните дейности за изпълнение на ключовите инициативи по всяка цел от „Международна дейност на EFSA 
— стратегически подход―. Те ще бъдат преглеждани всяка година и ще бъдат включвани в годишните планове за управление 

 
 

Цел I — Да подкрепя ЕС в неговите международни ангажименти — многостранно равнище 

Ключови инициативи Дейности Показатели за успех 

 
На многостранно равнище 
Определяне съвместно с Комисията на приоритетите в 
подкрепата за делегациите на ЕС на международни 
междуправителствени срещи, като например 
междуправителствените експертни групи към Codex, а 
също така при необходимост и в EPPO, IPPC, МБЕ, Съвета 
на Европа и ОИСР, както и свързаните с това 
подготвителни дейности17.  
 
Изграждане на по-стабилна основа за сътрудничество с 
международни органи, изследване съвместно с Комисията 
на възможностите за създаване на подходяща рамка за 
дейността на EFSA във връзка с въвеждането на 
изменения в съществуващи споразумения в областта на 
засилването на научно-техническия обмен. 
 

 
Многостранно равнище 
Обсъждане на приоритетите с 
Европейската комисия и 
изготвяне на съгласуваната 
рамка, включително посочване 
на участието и съдействието на 
EFSA и определяне съвместно с 
Комисията на дейностите за 
изграждане на база на EFSA за 
научен и технически обмен в 
многонационален контекст — 
края на 2009 г. 
 
 
 
 

 
Многостранни 
Рамката е съгласувана и въведена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Например подпомага Комисията с научни или технически консултации относно дадени позиции преди международни срещи.   
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Цел I — Да подкрепя ЕС в неговите международни ангажименти — двустранно равнище 

Ключови инициативи Дейности Показатели за успех 

 
 
— На двустранно равнище 
Идентифициране и определяне на приоритетите в 
подкрепата на EFSA за дейностите на Общността и по-
специално във връзка с трансатлантическия диалог по 
въпросите на оценката на риска и световния диалог по 
въпросите на оценката на риска18, програмите за 
присъединяване и съседство.  
 
Съгласно правната и институционална рамка, съвместна 
работа с Комисията за установяване на подходящи основи 
за сътрудничество с органите, изпълняващи подобни на 
задачите на EFSA в трети държави, с оглед на улесняване 
на сътрудничеството и обмена във връзка със задачи от 
компетенцията на EFSA.19 

 

 
 
Дейности на двустранно 
равнище 
Обсъждане на приоритетите с 
Европейската комисия и 
разработване на съгласуваната 
рамка за създаване на база на 
EFSA за научен и технически 
обмен в двустранен контекст – 
края на 2009 г. 
 
 

 
 
Двустранни 
Рамката е съгласувана и въведена 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Включва страните от трансатлантическото партньорство, както и органи за оценка на риска в други страни  
19 Например споразумения, подобни на тези между Общността и Нова Зеландия, Австралия и др.  



mb 29  01 09 точка 8 doc 5 — Международна дейност — Приложение II 
 

 14 

 

Цел II — Гарантиране на достъпа до международни научни данни и информация с оглед на осигуряването на стабилна основа за оценка на 
риска и установяване на възникващи рискове 

Ключови инициативи Дейности Показатели за успех 

  
В приоритетните области да се въведат мерки, използващи 
съществуващите правни инструменти, които подкрепят и 
осигуряват солидна основа за обмен на данни и друга 
информация със съответните международни органи и 
органи в трети държави, с оглед на осигуряването на 
цялостна основа за извършваните от EFSA оценки на риска 
и дейности във връзка с възникващи рискове. 

 

 

 

Да се изгради международно сътрудничество и да се 
изследват механизмите за улесняване на бързия обмен на 
информация и данни, които да засилят възможностите на 
EFSA да подпомага лицата, които отговарят за 
управлението на риска при извънредни ситуации. 

 

 
 Разработване, описване и 
преглед на полезни източници на 
данни за обмен на данни със 
съответни организации от трети 
държави и международни 
организации, по-специално във 
връзка с дейностите за оценка на 
риска и възникващите рискове — 
до края на 2010 г.  
 
 
 
 
Активно установяване на 
контакти с лица, отговарящи за 
събирането и оценката на данни, 
свързани с действията при 
извънредни ситуации в 
международни организации и 
организации в трети държави — 
до началото на 2010 г. 

 
Изчерпателен преглед на полезните източници на 
данни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осъществени контакти и обмен 
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Цел III — Участие в извършването на оценка на риска на международно равнище 

Ключови инициативи 
Дейности за изпълнение на целта Показатели за успех 

 
Развиване по подходящ начин на съществуващото 
сътрудничество с JECFA, JMPR, JEMRA, МБЕ, IPPC, EPPO 
и агенциите на трети държави във връзка с дейности като 
планиране на оценките на риска, отправяне на искания за 
получаване на данни и споделяне на информация, която е 
била използвана за извършване на оценки на риска. 
  
 
 
Установяване на приоритети в предстоящи оценки на риска 
на международно равнище и пълноценно използване на 
направените от международни и регионални органи и от 
органи на трети държави оценки на риска, същевременно 
запазвайки независимостта на европейските научни 
консултации. 
 
 
 
В сътрудничество с Комисията, дефиниране и определяне 
на приоритетите в участието на EFSA в инициативи като 
разработване на насоки за извършване на оценка на риска 
и хармонизиране на методиките за оценка на риска на 
международно равнище. 
 

 
Ежегодно, съвместно със 
секретариатите на JEMRA, JECFA, 
JMPR (МБЕ, IPPC, EPPO), споделяне 
на информация за планиране на 
риска, установяване на приоритетите 
и оценка на ефекта върху работата 
на EFSA — начало: септември 
2009 г. 
 
 
На всеки три месеца обменяне на 
информация относно дейностите за 
оценка на риска със секретариатите 
на международни комитети, 
установяване на възможности за 
обмен на данни и сътрудничество — 
края на 2009 г. 
 
Участие в инициативи на EК и в други 
инициативи за насърчаване на 
хармонизирането на методите за 
оценка на риска и активно търсене на 
сътрудничество във връзка с това с 
международни партньори и органи — 
постоянно. 

 
При планирането и определянето на 
приоритети се взема предвид дейността на 
международните органи за оценка на риска — 
края на 2009 г. 
 
 
 
 
Осъществяване на обмен, при който е налице 
успешно сътрудничество с международните 
органи за оценка на риска — края на 2009 г. 
 
 
 
 
Участие в международни дейности за 
хармонизиране и работа по конкретни проекти 
за хармонизиране. 
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Цел IV — Засилване на съгласуваността на посланията за оповестяване на рискове и повишаване на осведомеността за дейността на EFSA 
на международно равнище 

Ключови инициативи Дейности Показатели за успех 

EFSA ще продължи провежданите комуникационни 
дейности във връзка с мерките за оценка на риска с 
международни партньори в областите от взаимен и 
глобален интерес, като споделя информация и се учи от 
комуникационните дейности, а също и като развива най-
добри практики. 
 
 
 
 
 
EFSA ще развива съществуващата практика на обмен на 
информация, включително предварително уведомяване 
относно конкретни въпроси и ранно предупреждение за 
ключови публични съобщения преди тяхното публикуване, 
както и споделяне на информация и поддържане на връзки 
с партньори по възникващи и актуални въпроси, които имат 
отношение към работата на EFSA поради тяхното 
отразяване в медиите и в интернет. 
 
 
EFSA ще подпомага създаването на международна 

платформа за обмен на информация и опит и за 
разработване на общи практики и насоки, които да 
помогнат за гарантиране на съгласуваността на посланията 
за оповестяване на рискове. 

По-нататъшно развитие на редовния 
диалог с отделите по комуникации и 
присъствие на международни 
агенции по храните и такива в трети 
държави, осъществяване на 
действителен обмен за споделяне на 
най-добри практики и знания за 
комуникациите по отношение на 
рисковете — края на 2009 г. 
 
 
Укрепване на политиката за 
предварително уведомяване и обмен 
в областта на комуникациите по 
отношение на рисковете — юни 
2009 г. 
 
 
 
 
Годишен семинар с ключови 
организации, на който се разглеждат 
практиките за комуникации по 
отношение на рисковете, 
инструменти и методи, създаване на 
мрежи и сътрудничество — средата 
на 2011 г. 

Създаване на реална външна мрежа, в която са 
включени отделите по комуникации и 
присъствие на международни органи и органи в 
трети държави, която е на разположение на 
EFSA и държавите членки 
 
 
 
 
 
 
Изпълнение на политиката съгласно 
уговорените критерии, като партньорите са 
наясно с договореностите. 
 
 
 
 
 
 
Успешен семинар, при който се установяват 
ключови дейности, който ще бъдат споделяни в 
бъдеще. 

 
 
 


