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EFSA teadusvõrgustikud koosnevad 
riiklikest organisatsioonidest, kes teevad EFSAga 

koostööd konkreetsetes valdkondades, nt andmete 
kogumine, tekkivad riskid, pestitsiidijääkide seire ja riskiteavitus.

KUIDAS EFSA TEEB KOOSTÖÖD
ELi liikmesriikidega

Juhatus on EFSA juhtorgan ja tagab, et amet täidab oma 
ülesandeid ja tegutseb kooskõlas ELi õigusraamistikuga. 

Juhatus ei mõjuta EFSA sõltumatut teadustööd.

Nõuandev kogu ühendab EFSA-t ja 
liikmesriike, et vahetada teavet ja teadmisi 
toidu riskihindamise kohta Euroopas. Kogu 
nõustab EFSA tegevdirektorit ameti 
tööprogrammi ja teadusnõuannete taotluste 

prioriseerimise küsimustes. Nõuandvat kogu 
toetavad teabekeskused.

Võtab vastu EFSA iga-aastase ja 
mitmeaastase tööprogrammi, aasta 
tegevusaruande ja eelarve.
Koostab loetelu ELi pädevatest 
organisatsioonidest, kes võivad EFSA-t 
ülesannete täitmisel abistada.
Nimetab ametisse teaduskomitee ja 
teaduskomisjonide liikmed ning EFSA 
tegevdirektori.

Edendab koostööd ja väldib töö dubleerim-
ist.
Käsitleb lahknevaid teaduslikke arvamusi.
Tuvastab ja iseloomustab tekkivaid riske.
Teabekeskused toimivad teabevahetuse, 
võrgustumise ja kaasamise kontaktpunk-
tidena.

Toetavad teaduskoostöö raamistikku, 
koordineerides tegevust.
Vahetavad teavet.
Töötavad välja ja rakendavad ühispro-
jekte.
Vahetavad oskusteavet ja häid tavasid.
Koordineerivad riskiteavitustegevust.

Toetus, mida ELi liikmesriigid annavad EFSA-le nõuandva kogu, teabekeskuste ja teadusvõrgustike kaudu, on ELi 
toiduohutussüsteemi tõhusaks toimimiseks väga oluline.

Läbipaistvusmääruse rakendamise järel on EFSA juhatuses esindatud liikmesriigid koos kodanikuühiskonna, 
toidutarneahela huvirühmade ja ELi institutsioonide esindajatega.

KES OSALEVAD?

Alates 2022. aasta juulist kuuluvad EFSA 
juhatusse liikmesriikide, Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni, 
kodanikuühiskonna ja toidutarneahela 
huvirühmade ning Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 
riikide esindajad.

Liikmesriikide, Islandi ja Norra riiklike 
toiduohutusasutuste esindajad ning Šveitsi, 
ELi kandidaatriikide ja Euroopa Komisjoni 
vaatlejad.

Liikmesriikide määratud 
organisatsioonide esindajad, kellel on 
eksperditeadmised või vastutus iga 
võrgustikuga hõlmatud valdkondades.

KUIDAS NAD AMETISSE NIMETATAKSE?

Liikmesriigid määravad ise liikmesriikide esindajad ja 
Euroopa Ülemkogu nimetab nad ametisse. 
Kodanikuühiskonna ja toidutarneahela huvirühmade 
esindajad nimetab Euroopa Komisjoni koostatud nimekirja 
alusel ametisse Euroopa Ülemkogu, konsulteerides Euroopa 
Parlamendiga. ELi institutsioonide ja EFTA riikide esindajad 
nimetavad ametisse institutsioonid ja riigid ise.

Liikmed nimetatakse ametisse liikmesriikide, Islandi, 
Norra ja vaatlejariikide riiklike toiduohutusasutuste 
poolt.

Teadusvõrgustikud loob juhatus nõuandva 
kogu ja EFSA ettepanekute põhjal.

JUHATUS NÕUANDEV KOGU JA TEABEKESKUSED
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