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Научните мрежи на ЕОБХ се състоят от 
национални организации, които си сътрудничат с ЕОБХ в 

конкретни области като събиране на данни, нововъзникващи 
рискове, мониторинг на остатъчните вещества от пестициди и 

обмяна на информация за риска.

СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ЕОБХ
с държавите — членки на ЕС

Управителният съвет е управителният орган на ЕОБХ и 
следи за това Органът да изпълнява своята мисия и да действа 

в съответствие с правната рамка на ЕС. Той не оказва 
влияние върху независимата научна работа, извършвана 

от ЕОБХ.

В рамките на консултативния форум 
ЕОБХ и държавите членки обменят информация 
и знания, свързани с оценката на риска по 
отношение на храните в Европа. Форумът 
съветва изпълнителния директор на ЕОБХ 
относно работната програма на ЕОБХ и 

приоритизирането на исканията за научни 
консултации. Форумът се подпомага от 

координационните центрове.

Приема годишната и многогодишната работна 
програма на ЕОБХ, годишния отчет за 
дейността и бюджета.

Изготвя списък на компетентните организации 
на ЕС, които могат да подпомагат ЕОБХ при 
изпълнението на неговата мисия.

Назначава членовете на научния комитет и 
групите от научни експерти, както и 
изпълнителния директор на ЕОБХ.

Насърчава сътрудничеството и избягва 
дублирането на действия.

Разглежда различия между научни становища.

Идентифицира и характеризира 
нововъзникващите рискове.

Координационните центрове действат като 
свързващи центрове за обмен на информация, 
изграждане на мрежи и ангажираност.

Поддържа рамката за научно сътрудничество 
чрез координиране на дейностите.

Обмен на информация.
Разработване и изпълнение на съвместни 
проекти.

Обмен на опит и на най-добри практики.
Координация на дейностите по обмяна на 
информация за риска.

Подкрепата, предоставяна на ЕОБХ от държавите — членки на ЕС чрез консултативния форум, координационните 
центрове и научните мрежи, е от решаващо значение за ефективното функциониране на системата на ЕС за 
безопасност на храните.

С прилагането на Регламента за прозрачността държавите членки ще бъдат представени в управителния съвет на ЕОБХ 
заедно с представители на гражданското общество, интересите във връзка с хранителната верига и институциите на ЕС.

КОЙ УЧАСТВА?

От юли 2022 г. управителният съвет на ЕОБХ 
включва представители на държавите членки, 
Европейския парламент, Европейската 
комисия, гражданското общество и 
интересите във връзка с хранителната 
верига и държавите от Европейската 
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

Представители на националните органи за 
безопасност на храните на държавите 
членки, Исландия и Норвегия, както и 
наблюдатели от Швейцария, страните 
кандидатки за членство в ЕС и Европейската 
комисия.

Представители на определени организации 
в държавите членки с експертен опит или 
отговорности в областите, обхванати от всяка 
мрежа.

КАК СЕ ИЗБИРАТ?

Представителите на държавите членки се номинират от 
самите държави членки и се назначават от 
Европейския съвет. Представителите на гражданското 
общество и интересите на хранителната верига се назначават 
от Европейския съвет след консултация с Европейския 
парламент от списък, изготвен от Европейската комисия. 
Представителите на институциите на ЕС и държавите от ЕАСТ 
се назначават от институциите и от самите държави.

Членовете се назначават от националните органи за 
безопасност на храните на държавите членки, 
Исландия, Норвегия и държавите наблюдатели.

Научните мрежи се създават от управителния 
съвет въз основа на предложения, представени 
от консултативния форум и ЕОБХ.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

КОНСУЛТАТИВЕН ФОРУМ И 
КООРДИНАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

НАУЧНИ МРЕЖИ

ЗАДАЧИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ КОНСУЛТАТИВЕН ФОРУМ НАУЧНИ МРЕЖИ
И ФОКУСНИ ТОЧКИ


