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Celem niniejszej pracy jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat systemów ostrzegania
ludności o niebezpiecznej żywości oraz zachęcenie do korzystania z dostępnych danych.
Niebezpieczną żywność definiujemy jako taką, która zagraża zdrowiu i/lub nie nadaje się do spożycia ze względu na zanieczyszczenia
mikrobiologiczne, fizyczne oraz chemiczne. W celu ochrony konsumentów powstał ogólnoeuropejski system ostrzegania RASFF (ang. Rapid Alert
System for Food and Feed). Służy on do informowania ludności o zagrożeniach płynących ze spożycia produktów zawierających niepożądane
substancje lub ciała obce, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia lub życia. System ten powstał, aby umożliwić konsumentowi dostęp
do ogólnodostępnej informacji zawartej na stronie internetowej:
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
oraz wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli w Europie będącymi członkami tego systemu.

RASFF jako narzędzie do ostrzegania ludności
System RASFF powstał na wniosek komisji europejskiej jako system mający
informować o zagrożeniu w żywności i paszach. Działa on na podstawie dwóch
rozporządzeń komisji europejskiej, w których zapisane jest jakie obowiązki są nałożone
na członków należących do sytemu. Ponadto poza członkami Unii Europejskiej, krajami
należącymi do sytemu RASFF są: Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein. W przypadku
wykrycia zagrożenia państwo wysyła do systemu powiadomienie, które aktualizuje się u
wszystkich odbiorców.

Powiadomienia, które możemy znaleźć w systemie RASFF podzielone są na trzy kategorie
i zgłaszane są po zidentyfikowaniu niebezpiecznej żywności lub niebezpiecznego materiału
przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Zgłoszenia alarmowe wymagają natychmiastowego
podjęcia działań np. wycofania partii, przy zgłoszeniach informacyjnych nie jest konieczne podjęcie
natychmiastowych działań np. dlatego, że dany produkt nie jest już dostępny na rynku lub znajduje
się jedynie na rynku kraju zgłaszającego powiadomienie. Powiadomienie o odrzuceniu na granicy
dotyczą odrzucenia partii, kontenera lub ładunku żywności lub paszy lub materiału/wyrobu do
kontaktu z żywnością.

WNIOSKI:
1.
2.

3.

RASFF jest systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności
w Państwach członkowskich.
System RASFF w Polsce kieruje Główny Inspektorat Sanitarny i do
jego zadań należą m.in. prowadzenie krajowego punktu kontaktowego
(KPK) systemu RASFF oraz powiadamianie Komisję Europejską
o stwierdzonych przypadkach niebezpiecznej żywności oraz pasz.
Dzięki analizowaniu powiadomień m.in. o wycofanych partiach
możemy zmniejszyć nasze szanse na niemiłe niespodzianki takie, jak
np. ciała obce, czy mikroorganizmy.

Legenda:
1. Powiadomienia - kraj zgłoszenia,
2. Typ żywności - żywność/ pasze/ materiał przeznaczony do
kontaktu z żywnością oraz typ powiadomienia i podjętych
działań.
3. Kategoria zagrożenia - zagrożenia np. fizyczne- obce ciała oraz
znaczenie zagrożenia
4. Data zgłoszenia - przedział czasowy w którym wyszukujemy
powiadomień.
5. Kategoria produktu - rodzaj, kraj pochodzenia produktu
6. Wyszukaj

Przykład zadania domowego dla uczniów:
Korzystając ze strony internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1 wyszukaj, jakie
zagrożenia zostały zgłoszone przez Polskę dla produktów w kategorii ,,jaja i produkty jajeczne”. Opisz, jakie to było zagrożenie (typ
powiadomienia np. zgłoszenie informacyjne), czym było spowodowane, jak było poważne, a także jakie kroki zostały podjęte w celu jego
usunięcia.
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