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Європейське агентство з безпечності харчових 
продуктів (EFSA) - це

Орган з питань координації оцінки ризиків в 
сфері харчових продуктів та кормів 
Європейського Союзу. Його робота охоплює 
весь харчовий ланцюг – від лану до столу

Один з кількох органів, що відповідає за 
безпечність харчових продуктів в Європі



Що робить EFSA

Надає незалежні наукові консультації і підтримку 
менеджерам ризику і представникам органів влади ЄС з 
питань безпечності харчових продуктів і кормів 

Забезпечує незалежне і вчасне повідомлення про 
ризики

Просуває наукову співпрацю



Що EFSA НЕ робить

Розробляє політики і законодавство в галузі безпечності 
харчових продуктів

Ухвалює нормативно-правові акти, видає дозвіл на 
реалізацію нових продуктів  

Впроваджує законодавство в галузі безпечності 
харчових продуктів



Єврокомісія

Самомандат 
EFSA

Країни-
учасниці ЄС

Європарла
мент

EFSA отримує 

запитання

Науковці EFSA

оцінюють, 

роблять 
огляд,  

рекомендують

Ухвалення і 

комунікація

Питання і відповіді



Інструменти для роботи

ДАНІ МЕТОДИ

ЛЮДИ
ЗНАННЯ З ОЦІНКИ РИЗИКІВ



НАШІ ПАРТНЕРИ

Міжнародні 
організації

Дослідні 
інститути і 
науковці

Національні 
організації з 
безпечності 

харчових 
продуктів

Окремі експерти



Наші залучені сторони

Дистриб’ютори і сфера 
гостинності

Фермери і первинні 
виробники

Бізнес і харчова галузь

Організації 
споживачів

Асоціації практиків

ГО і групи адвокації



Відношення між оцінкою ризиків 
та управлінням ризиками

▪ Оцінка ризиків не повинна залежати від управління ризиками, 
приватних інтересів та думок, а спиратися на доступні наукові 
дані (процес, що спирається на наукові дані)

▪ Управління ризиками повинно враховувати не лише наукові, а й 
політичні, економічні, культурні та соціальні аспекти (процес, що 
спирається на політику)

▪ Мають бути визначені протоколи і процедури взаємодії між 
органами, що відповідають за оцінку ризиків та управління 
ризиками

▪ Має бути зрозуміло, хто може ставити питання оцінки ризиків і 
кому адресуються результати оцінки ризиків 

▪ Має бути зрозуміло, що має містити питання оцінки ризиків 
(мандат)



Комунікація ризиків - це

ПРЕДСТАВНИКИ 
ОРГАНІВ ВЛАДИ

ЗАЦІКАВЛЕНІ 
ФІЗИЧНІ ОСОБИ 

ЗАЛУЧЕНІ 
СТОРОНИ

НАУКОВА 
СПІЛЬНОТА

МЕНЕДЖЕРИ 
РИЗИКУ ОЦІНЮВАЧІ 

РИЗИКІВ

ЗМІ
ПАРТНЕРИ

EFSA



Як?

▪ Відео
▪ Інтерактивні інструменти
▪ Інфографіки
▪ Візуалізація даних

МУЛЬТИМЕДІА ЖУРНАЛ EFSA
▪ Всі наукові висновки 

EFSA

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

ПОШИРЕННЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
▪ Наукові мережі
▪ Інформаційні сесії
▪ Наукові конференції
▪ Вебінари

ЗВ’ЯЗКИ ЗІ ЗМІ
▪ Запитання і відповіді
▪ Заяви
▪ Інтерв’ю
▪ Відповіді на запити ЗМІ

ВЕБСАЙТ EFSA
▪ Новини 
▪ Теми
▪ Попередження
▪ Вісник

▪ Дебрифінги
▪ Інформаційні 

листи
▪ Події



Нові виклики та загрози (потрібне 
сканування горизонтів)

Екологічні ризики, 
наприклад, численні 
фактори стресу та бджоли

Оцінка безпечності нових 
продуктів

наприклад, інноваційні продукти

Розвиток нових методів 
оцінки:

• нанотехнології, активні та 
інтелектуальні упаковки

• ‘-оміки’, менше випробувань 
на тваринах

Хімічні суміші/ сукупна 
токсичність речовин в 
харчових продуктах

Антимікробна 
резистентність

Небезпечні фактори, 
пов’язані з глобалізацією: 
шкідники рослин, хвороби 
тварин, трансмісивні 
хвороби



www.efsa.europa.eu/en/engage/careers

www.efsa.europa.eu/en/rss

Subscribe to

Engage with careers

Follow us on Twitter

@efsa_eu

@plants_efsa

@methods_efsa

www.efsa.europa.eu/en/news/newsletters

Залишайтеся на зв’язку!

Підпишіться на

Побудуйте свою кар’єру

Стежте за нами у Twitter


