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www.efsa.europa.euPålidelig forskning i sikre fødevarer

EFSA's videnskabelige netværk 
består af nationale organisationer, der samarbejder med 

EFSA på speci�kke områder som dataindsamling, risici i 
fremvækst, overvågning af pesticidrester, og 

risikokommunikation.

SÅDAN SAMARBEJDER EFSA
med EU-medlemsstaterne

EFSA's bestyrelse sikrer, at autoriteten varetager sit 
kommissorium og udfører sine opgaver i 

overensstemmelse med EU's retlige rammer. Den har 
ingen ind�ydelse på EFSA's uafhængige 

videnskabelige arbejde.

Det rådgivende forum er stedet, 
hvor EFSA og medlemsstaterne mødes for at 
udveksle information og viden om risiko-
vurdering af fødevarer i Europa. Forummet 
rådgiver EFSA's administrerende direktør om 

EFSA's arbejdsprogram og prioriteringen af 
anmodninger om videnskabelig rådgivning. 

Det bistås af kontaktpunkterne.

Vedtager EFSA's årlige og �erårige 
arbejdsprogram, den årlige 
aktivitetsrapport og budgettet.
Opstiller en liste over kompetente 
EU-organisationer, der kan hjælpe EFSA 
med at varetage sit kommissorium.
Udnævner medlemmerne af det 
videnskabelige udvalg og ekspertpanelerne 
samt EFSA's administrerende direktør.

Fremmer samarbejde og modvirker 
dobbeltarbejde.
Behandler divergerende videnskabelige 
udtalelser.
Identi�cerer og karakteriserer fremvoksende 
risici.
Kontaktpunkter fungerer som 
knudepunkter for informationsudveksling, 
netværkssamarbejde og engagement.

Fremme en ramme for videnskabeligt 
samarbejde ved at koordinere aktiviteter.
Udveksle information.
Udvikle og gennemføre fælles projekter.
Udveksle knowhow og god praksis.
Koordinere risikokommunikationsaktiviteter.

Den støtte, som EU-medlemsstaterne yder til EFSA gennem det rådgivende forum, kontaktpunkterne og de 
videnskabelige netværk, er afgørende for, at EU's fødevaresikkerhedssystem kan fungere e�ektivt.

Med gennemførelsen af gennemsigtighedsforordningen vil medlemsstaterne være repræsenteret i EFSA's 
bestyrelse sammen med repræsentanter for civilsamfundet, fødevarekædens interesser og EU-institutionerne.

HVEM DELTAGER?

Fra juli 2022 består EFSA's bestyrelse af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet, 
Europa-Kommissionen, civilsamfundet 
og fødevarekædens interesser samt 
lande i Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA).

Repræsentanter for de nationale 
fødevaresikkerhedsmyndigheder i 
medlemsstaterne, Island og Norge samt 
observatører fra Schweiz, 
EU-kandidatlandene og 
Europa-Kommissionen.

Repræsentanter fra udpegede 
organisationer i medlemsstaterne med 
ekspertise eller ansvar på de områder, der 
dækkes af de enkelte netværk.

HVORDAN UDNÆVNES DE?

Repræsentanterne for medlemsstaterne indstilles af 
medlemsstaterne selv og udnævnes af Det 
Europæiske Råd. Repræsentanterne for civilsamfundet 
og fødevarekædens interesser udnævnes af Det 
Europæiske Råd i samråd med Europa-Parlamentet på 
grundlag af en liste opstillet af Europa-Kommissionen. 
Repræsentanterne for EU-institutionerne og EFTA-landene 
udnævnes af institutionerne og landene selv.

Medlemmerne udnævnes af de nationale 
fødevaresikkerhedsmyndigheder i 
medlemsstaterne, Island, Norge og observatørlandene.

De videnskabelige netværk oprettes af 
bestyrelsen på grundlag af forslag fra det 
rådgivende forum og EFSA.

BESTYRELSEN
DET RÅDGIVENDE FORUM OG 
KONTAKTPUNKTERNE
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