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ZER DA ARRISKU EMERGENTE BAT? 
178/2002 Araudiak, elikagaien legegintzari buruzko 
printzipio eta betekizun orokorrak ezartzen 
dituenak, EFSA sortzen duenak eta elikagaien 
segurtasunari dagozkion prozedurak ezartzen 
dituenak ezartzen du EFSAk kontrol-prozedurak 
sortzen dituela informazioa eta datuak 
sistematikoki bilatu, bildu eta aztertzeko, Elikagaien 
Segurtasunaren esparruan arrisku emergenteak 
identifikatu eta ezaugarritze aldera. 

2007an honela definitu zuen EFSAren Zientzia 
Batzordeak gizakien, animalien eta/edo 
landareentzako arrisku emergentea: esposizio 
garrantzitsu batek eragindako arrisku berria 
edo jada ezagutzen zen arriskua, esposizio berri 
batek, esposizioa handitzeak eta/edo 
minberatasuna handitzeak eragindakoa. 

Ondoren, 2008an, Arrisku Emergenteen Unitatea 
(EMRISK) sortu zen, prozedura horiek ezartzeko 
eta elikagai eta pentsuetatik eratorritako arrisku 
emergenteak identifikatzeko beharrezkoak diren 
ekintzak gauzatzeko. 

 

NORTZUK DIRA ARRISKU EMERGENTE 
BATEN IDENTIFIKATZAILEAK? 
Arrisku emergenteen identifikazioa egiten da 
ikerketatik eta/edo zaintza-programetatik lortutako 
datu eta informazioen seinale eta adierazleak 
(neurriari eta/edo behatzeari dagozkionak) goiz 
atzematen direnean. 

Hori dela eta, arriskuen identifikatzaileek 
organizazio eta erakunde guztiak biltzen dituzte, 
hain zuzen, elikakatean gerta daitezkeen arriskuak 
identifikatu ahal izateko informazio eta datu 
garrantzitsuak dituztenak: 

 Arrisku-kudeatzaileak eta kontrol ofizialen eta 
zaintza-programen arduradunak. 

 Elikakatea osatzen dutenak: lehenengo 
sektorea, eraldatzea, garraioa eta banaketa. 

 Elikagaien Segurtasun agentziak eta zientzia-
komunitatea: arrisku ebaluazioen eta 
ikerketa-proiektuen emaitzak. 

ARRISKU EMERGENTEAK 
 

Arrisku emergenteak albait arinen atzematea funtsezkoa da 

etorkizunean animalien eta gizakien osasunean eragina izan dezaketen 
arriskuei aurrea hartzeko, bai eta Elikagaien Segurtasunaren 
esparruan prebentzio-politikak egiteko ere, Europako Batzordeak 
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11. Izurriteen eramaile asintomatikoak; 
beraz, ez dago atzemateko ohiko 
metodorik eskura. 

ARRISKU EMERGENTEAK 
IDENTIFIKATZEKO METODOLOGIA 
2010 eta 2011. urteetan EFSAren Arrisku 
Emergenteen Unitateak (EMRISK), arrisku 
emergenteen Europako adituen 
aholkularitzarekin, prozedura bat garatu du. 
Prozedura horrek metodologia estandarizatua 
du, Europar Batasunean arrisku 
emergenteak arin identifikatzeko. 

Prozedura honek, nagusiki, hiru fase ditu:  

1. Informazioa biltzea: 
 
1.1 Informazio-iturriak identifikatzea 

SEI iturri nagusi lehenetsi dira Europar 
Batasunean elikagai eta pentsuen 
segurtasun-eremuko arrisku emergenteak 
identifikatzeko: 
 

• RASFF (Elikagaien eta Pentsuen 
Alerten Europako Sarea) 

• Kontrol ofizialak 
• Zientzia-argitalpenak 
• Komunikabideak 
• Merkatuaren joerak 
• Elikagaien prezioak 

1.2 Informazioa biltzea 

Lehenengo pausuan 6 iturrietako 
informazio guztia biltzen da, honako hauei 
buruz: elikagai-jatorriko agerraldi nagusiak; 
alertak; kutsadura kimikoak; elikagai berri 
eta emergenteekin lotutako arriskuak; 
pentsuekin lotutako arriskuak; animalia eta 
gizakien gaixotasun infekzioso berriak, 
mundu osoan ekoizten diren elikagaiekin 
lotutakoak. 

 

 

 

 

ARRISKU EMERGENTEEN ADIBIDEAK 
EFSAk honako adibide hauek definitzen ditu 
arrisku emergente gisa: 

1. Elikagai eta pentsuetan dauden 
substantzien propietate toxiko 
ezezagunak. 

2. Etiologia ezezaguneko gaixotasunen 
joera berriak, pertsonei, animaliei eta 
landareei eragiten dietenak. 

3. Mehatxu exotikoekin lotutako 
agerraldiak, hala nola, Flavabirusa edo 
Usutu birusa. 

4. Antibiotikoekiko erresistentzia duten 
patogenoak, hala nola, Salmonella edo 
Campylobacter spp.-a. 

5. Elikagaien bidez transmititutako 
gaixotasunen birus eragileak 
atzemateko metodo berriekin lortutako 
emaitza analitiko edo diagnostikoak. 

6. Baldintza meteorologiko edo 
agronomiko bereziak. Horiek gai dira 
toxinak (adib.: aflatoxina, okratoxina eta 
patulina) sortzen dituzten onddoak 
ugaritzeko, landareentzako metabolito 
toxikoak (adib.: glukoalkaloideak, 
zianogenoa, forukumarinak) ekoizteko edo 
hain bortitzak ez diren patogenoen 
oldarkortasuna handitzeko. 

7. Landare-ekoizpeneko metodo berriak 
(landareak biltzeko, biltegiratzeko eta 
garraiatzeko teknikak, bioteknologia). 
Horiek landare-toxinak agertzea ahalbidetu 
ahal dute. 

8. Animalia-ekoizpeneko metodo berriak. 
Horiek gaixotasun infekzioso berriak 
agertzea ahalbidetu ahal dute. 

9. Ingurumenerako ondorio kaltegarriak, 
hala nola, ura eta elikagaiak kutsa 
ditzaketen laino toxikoak sortzea. 

10. Landare-izurriteen infekzio-agerraldiak, 
klima-aldaketari edo espezieen 
hibridazioari lotutakoak. 
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ERIC arduratzen da EMRISK unitateak 
atzemandako arazo emergenteak identifikatzea, 
eta honako hau da helburua: 

 Gai garrantzitsuenak identifikatzea. 
Zientzia Panel eskudunari eta Zientzia 
Batzordeari helarazten zaizkio, arrisku 
emergente gisa ebaluatzeko. 

 Garrantzirik gabeko gaiak gaitzestea. 

 Informazio edo azterketa gehigarria 
eskatzea. 

Ondoren, 2011ko maiatzean ERICen lana Sare 
Emergenteak Elkartrukatzeko Estatu kideen 
EREN Sareari eman zitzaion. Horrek laguntza 
ematen dio EFSAri, Elikagaien Segurtasunaren 
esparruko alderdi emergenteak atzemateko eta 
ebaluatzeko. 

2.3. Azken iragaztea eta ebaluazioa Zientzia 
Batzordeak eta Panelek egiten dute 

Europako EREN sareak (lehen ERIC taldea) 
emergente gisa identifikatutako arazoen azken 
iragaztea eta ebaluazioa EFSAren Panel 
eskudunak eta Zientzia Batzordeak egiten dute. 

Are gehiago, bere erantzukizuna da adieraztea 
azkenean arrisku bat emergentea den ala ez, 
eta EFSAren zuzendari exekutiboari 
gomendatzea har litezkeen neurriak; hala nola, 
honako hauek: 

 Arriskua bere osotasunean 
ebaluatzea. 

 Datu berriak biltzea. 

 Zaintza mantentzea. 

 Ikerketa-proposamenak sortzea. 

2. Bildutako informazioa aztertzea eta 
iragaztea. 

2.1. Lehenengo iragazte eta ebaluazioa 
EMRISK Unitateak egiten du 

Ondoren, aldez aurreko iragazte-lana egiten da 
atzemandako gai emergente guztiekin. 
Horretarako, lehenengo eta behin adituek 
banaka adostutako ebaluazio-irizpideak 
erabiltzen dira, eta, ondoren, Arrisku 
Emergenteen Unitateak aztertzen eta 
ebaluatzen ditu bere osotasunean, honako 
erabaki hauek hartzeko: 

 “Ez dago jarduerarik”, arazoak ez 
duenean argi eta garbi adierazten arrisku 
emergente bat dagoela. 

 “Informazio gehiago bildu”, arrisku 
emergentearen egokitasuna ebaluatzeko 
informazio gehiago behar denean. 

 “Arrisku Emergenteen Elkarlanerako 
Barne Taldeari (ERIC) igorri”, 
atzemandako gai emergenteak talde 
horrek ebaluatzeko besteko garrantzia 
duenean. 

 “Beste informazio-unitate batzuetara 
igorri”, gaiak interesgarriak izan arren, 
arrisku emergenteen definizioan sartzen 
ez direnean. 

2.2. Bigarren iragaztea eta ebaluazioa IERIC 
taldeak egiten du 

ERIC taldea diziplina anitzeko talde batek 
osatzen du; zehazki, EFSAko zientzialariak 
dira, zientzia-unitate guztietako eta 
Komunikazio Zuzendaritzako kideak. 
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ATZEMANDAKO ARRISKU 
EMERGENTEAK 
2011n zehar, EREN sareak 14 estatu kideren 
informazioa trukatu eta bildu du. 

Informazio hori 29 arrisku emergente 
atzemateko baliagarria izan da: kutsagarri 
kimikoak dira nagusi, ondoren arrisku 
mikrobiologikoak eta, horien ondotik, honako 
hauekin zerikusia duten joera berriak: 
kontsumitzailea, etiketatzea, alergenoak, 
antibiotikoekiko erresistentzia, industria-prozesu 
berriak eta gorputz arrotzen presentzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sareak ondorioztatu zuen beharrezkoa dela 
informazioa Europako beste agentzia 
batzuekin partekatzea (hala nola, ECDC, 
ECHA, EEA eta EMEA agentziekin), gai 
emergenteen esposizioari buruzko 
ebaluazioak ikuspegi integratuaren eta 
holistikoaren bidez egiteko. 
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METODOLOGIAREN EBALUAZIOA 
2012an ezarritako prozedura ebaluatu da, 
atzemandako honako arazo hauek arrisku 
emergenteak ote diren zehazteko: 

 Klima-aldaketak labore-uztetako 
aflatoxinen agerreretan duen 
eragina. 

 Arriskuen Ebaluazioetan 
teknologia omikoak erabiltzea. 

 Edari energetikoen kontsumoa. 

 Hainbat hondakin kimikorekiko 
giza esposizioa. 

 Animalien elikaduraren esparruko 
arriskuak ebaluatzea. 
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Horretarako, honako balizko lau arrisku 
emergente hauek lehenesten dira, honako 
irizpide hauei jarraiki: 

 Berritasuna 

EFSAk arrisku emergenteez emaniko 
definiziora doitzea (arrisku berria, 
esposizio berria edo handitua, 
minberatasuna handitzea), aintzat hartuta 
kutsadura eta/edo esposizio-iturria ere 
berriak diren. 

 Sendotasuna 

Informazio-iturrien fidagarritasuna eta 
bidezko informazioaren trinkotasuna. 

 Berehalakotasuna 

Osasunarentzako arrisku potentziala 
agertu arteko denbora zenbatetsia 
(egunak, hilak, urteak, edo jada 
elikakatean egotea). 

 Eskala 

Arrisku potentzialaren menpe egon 
daitezkeen pertsona eta estatu kideen 
kopurua, aintzat hartuta merkatuaren 
joerak eta kontsumo-ereduak. 

 Larritasuna 

Esposiziopean dauden herritarren 
morbilitatea eta/edo hilkortasuna, aintzat 
hartuta zein diren herritarren azpi-talde 
minberak. 

Oso garrantzitsua da nabarmentzea dauden 
arauak ez betetzetik eratorritako arriskuen 
kudeaketari buruzko gaiak baztertu egiten 
direla. 

Zailtasunak eta ikasitakoak 
Arrisku emergenteak arin identifikatzeko 
ezarritako prozesu honetan, Europar 
Batasunean zenbait muga eta ikasgai 
identifikatu dira: 

 Datu guztietarako sarbidea izateko 
zailtasuna, eta horrek dakarren datu-
falta, gai bat emergentea den ala ez 
ebaluatzeko. 

 Koherentzia falta ebaluatutako gaiak 
sailkatzean. Informazioa zalantzazkoa 
edo mugatua bada, arrisku emergente 
gisa baztertu egiten da, eta aholkulariei 
ez zaie neurririk eskaintzen zalantza 
horiek konpontzeko. 

 Arrisku emergentean esku-hartzen duten 
elikakateko operatzaile guztien 
kooperazio-beharra, informazioa 
partekatzeko. 

 Gai emergenteei buruzko espezializazio- 
eta ezagutza-maila handia behar izatea.  

 EREN sarea finkatzea, Europan arrisku 
emergenteen inguruko metodo, datu eta 
ebaluazioak elkartrukatzeko sare 
eraginkorra baita. 

2013: ETORKIZUNEKO PAUSUAK 

Azken 18 hilabeteotako esperientzia praktikoa 
oinarri gisa hartuta, EFSAk ezartzen du 
sistema bere potentziala erakusten hasi dela 
arrisku emergenteak identifikatzeari eta aurrea 
goiz hartzeari dagokionez. Horri jarraiki, 
hobekuntza-ekintzak ezarriko ditu, bidean 
atzemandako mugak gainditze aldera. 

Halaber, honako jarduera hauek ezarri dira, 
jarraian zehazten diren urratsak zuzentze 
aldera: 

 Zientzia Batzordearen lan-talde 
iraunkorra sortzea arrisku emergenteen 
inguruan. 

 Estatu kideekin egiten den elkarlana 
sendotzea, EREN sarearen bidez eta 
Operatzaileen Kontsulta Taldean 
ordezkaritza duten elikakateko 
operatzaileekin. 

 Esparru metodologikoa prestatzea. 
Lehenengo eta behin, Arrisku Emergenteak 
Identifikatzeko prozesua azaltzen duen gida 
sortuko da, ebaluatzaileek eta arriskuen 
kudeatzaileek erabil dezaten. 

 2011n atzemandako arrisku emergenteei 
buruzko proiektuak amaitzea. 
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Arrisku Emergenteei buruzko 
informazio gehiago  

kontsultatu nahi duzu? 

Elikako Elikagaien Arriskuak 

Sartu Elikaren dokumentuen datu-basean 
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