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www.efsa.europa.euDůvěryhodná věda pro bezpečné potraviny

Vědecké sítě úřadu EFSA tvoří vnitrostátní 
organizace, které s úřadem spolupracují v určitých 

oblastech, například v oblasti shromažďování údajů, nově 
vznikajících rizik, monitorování reziduí pesticidů a sdělování rizik.

JAK ÚŘAD EFSA SPOLUPRACUJE
s členskými státy EU

Správní rada je řídícím orgánem úřadu EFSA. Zajišťuje, 
aby úřad plnil své poslání a vykonával svou činnost v souladu 

s právním rámcem EU. Nemá vliv na nezávislou vědeckou 
práci úřadu.

V poradním sboru se schází úřad EFSA se 
zástupci členských států, aby si vyměnili 
informace a poznatky o hodnocení rizik potravin v 
EU. Poradní sbor poskytuje za podpory 
kontaktních míst poradenství 

výkonnému řediteli úřadu EFSA v souvislosti s 
pracovním programem úřadu a stanovováním 

priorit při zadávání požadavků na poskytnutí 
vědeckých stanovisek.

přijímá roční a víceletý pracovní program, 
výroční zprávu o činnosti a rozpočet úřadu 
EFSA,
vypracovává seznam příslušných organizací 
EU, které mohou být úřadu EFSA 
nápomocny při plnění jeho poslání,
jmenuje členy vědeckého výboru a 
vědeckých komisí, jakož i výkonného 
ředitele úřadu EFSA.

podporuje spolupráci a zamezuje 
zdvojování úsilí,
řeší rozdílná vědecká stanoviska,
identi�kuje a charakterizuje nově vznikající 
rizika,
kontaktní místa zprostředkovávají výměnu 
informací, navazování kontaktů a zapojení se 
do činnosti úřadu.

vytváří rámec pro vědeckou spolupráci 
prostřednictvím koordinace činností,
vyměňují si informace,
připravují a provádějí společné projekty,
vyměňují si odborné poznatky a osvědčené 
postupy,
koordinují sdělování rizik.

Podpora, kterou úřadu EFSA poskytují členské státy EU prostřednictvím poradního sboru, kontaktních míst a 
vědeckých sítí, má pro účinné fungování systému EU pro bezpečnost potravin zásadní význam.

V rámci provádění nařízení o transparentnosti budou ve správní radě úřadu EFSA působit zástupci členských států 
spolu se zástupci zájmů občanské společnosti a potravinového řetězce a zástupci orgánů EU.

KDO JE ZAPOJEN?

Od července 2022 tvoří správní radu úřadu 
EFSA zástupci členských států, Evropského 
parlamentu, Evropské komise, zájmů 
občanské společnosti a potravinového 
řetězce a zemí Evropského sdružení 
volného obchodu (ESVO).

Zástupci vnitrostátních orgánů 
odpovědných za bezpečnost potravin v 
členských státech, na Islandu a v Norsku, 
jakož i pozorovatelé ze Švýcarska, 
kandidátských zemí EU a Evropské komise.

Zástupci určených organizací v členských 
státech, kteří mají odborné znalosti nebo 
odpovědnost v oblastech, v nichž působí 
jednotlivé sítě.

JAK PROBÍHÁ JMENOVÁNÍ?

Zástupce členských států jmenuje Evropská rada na 
základě návrhu příslušných členských států. Zástupce 
zájmů občanské společnosti a potravinového řetězce jmenuje 
Evropská rada po konzultaci s Evropským parlamentem na 
základě seznamu sestaveného Komisí. Zástupce orgánů EU a 
zemí ESVO jmenují příslušné orgány a země.

Členy poradního sboru jmenují vnitrostátní orgány 
odpovědné za bezpečnost potravin v členských státech, 
na Islandu a v Norsku a v pozorovatelských zemích.

Vědecké sítě zřizuje správní rada na základě návrhů 
předložených poradním sborem a úřadem EFSA.
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