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Luotettavaa tutkimusta elintarvikkeiden
turvallisuuden hyväksi

EFSAn tieteelliset verkostot 
koostuvat kansallisista organisaatioista, jotka tekevät 

yhteistyötä EFSAn kanssa esimerkiksi tiedonkeruun, 
kehittymässä olevien riskien, torjunta-ainejäämien seurannan ja 

riskiviestinnän aloilla.

EFSAN
ja EU:n jäsenvaltioiden yhteistyö

Johtokunta EFSAn hallintoelimenä varmistaa, että 
elintarviketurvallisuusviranomainen täyttää tehtävänsä ja 

noudattaa toiminnassaan EU:n oikeudellista kehystä. 
Se ei vaikuta EFSAn tekemään riippumattomaan 

tieteelliseen työhön.

Neuvoa antavassa ry-
hmässä EFSA ja jäsenvaltiot vaihtavat 
tietoja ja tietämystä elintarvikkeisiin liittyvien 
riskien arvioinnista Euroopassa. Ryhmä antaa 
neuvoja EFSAn toiminnanjohtajalle EFSAn 
työohjelmaan liittyvissä kysymyksissä ja tieteel-

listä neuvontaa koskevien pyyntöjen priorisoinnis-
sa. Ryhmää tukevat yhteyspisteet.

Hyväksyy EFSAn vuotuisen ja 
monivuotisen työohjelman, vuotuisen 
toimintakertomuksen ja talousarvion.
Laatii luettelon EU:n toimivaltaisista 
organisaatioista, jotka voivat avustaa 
EFSAa sen tehtävässä.
Nimittää tiedekomitean ja tieteellisten 
lautakuntien jäsenet sekä EFSAn 
toiminnanjohtajan.

Edistää yhteistyötä ja huolehtii siitä, että 
toimien päällekkäisyys vältetään.
Päättää menettelystä tieteellisten lausunto-
jen poiketessa toisistaan.
Yksilöi ja luonnehtii kehittymässä olevia 
riskejä.
Yhteyspisteet toimivat tietojen vaihdon, 
verkostoitumisen ja osallistamisen yhteysk-
eskuksina.

Helpottavat tieteellisen yhteistyön puitteita 
yhteensovittamalla toimia.
Vaihtavat tietoja.
Kehitettävät ja toteuttavat yhteisiä hankkeita.
Vaihtavat asiantuntemusta ja parhaita 
käytäntöjä.
Koordinoivat riskiviestintätoimia.

EU:n jäsenvaltiot tukevat EFSAn työtä neuvoa-antavan ryhmän, yhteyspisteiden ja tieteellisten verkostojen kautta. 
Jäsenvaltioiden tuki on ensiarvoisen tärkeää elintarviketurvallisuusjärjestelmän moitteettoman toiminnan 
kannalta.

Avoimuusasetuksen täytäntöönpanon myötä jäsenvaltiot saavat edustajansa EFSAn johtokuntaan 
kansalaisyhteiskunnan, elintarvikeketjun eturyhmien ja EU:n toimielinten edustajien rinnalle.

OSALLISTUJAT

Heinäkuusta 2022 alkaen EFSAn johtokuntaan 
kuuluu edustajia jäsenvaltioista, 
Euroopan parlamentista, Euroopan 
komissiosta, 
kansalaisyhteiskunnasta ja 
elintarvikeketjusta sekä Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) maista.

Jäsenvaltioiden, Islannin ja 
Norjan kansallisten 
elintarviketurvallisuusviranomai
sten edustajat sekä tarkkailijat 
Sveitsistä, EU:n ehdokasmaista ja Euroopan 
komissiosta.

Jäsenvaltioiden nimettyjen 
organisaatioiden edustajat, joilla on 
asiantuntemusta tai vastuuta kunkin 
verkoston kattamilla aloilla.

OSALLISTUJIEN NIMITTÄMINEN

Jäsenvaltiot nimeävät edustajansa, jotka 
Eurooppa-neuvosto nimittää. 
Eurooppa-neuvosto nimittää kansalaisyhteiskunnan ja 
elintarvikeketjun eturyhmien edustajat Euroopan 
komission laatimasta luettelosta Euroopan parlamenttia 
kuultuaan. EU:n toimielimet ja EFTA-maat nimittävät 
omat edustajansa.

Jäsenvaltioiden, Islannin, Norjan ja tarkkailijamaiden 
kansalliset 
elintarviketurvallisuusviranomaiset nimittävät 
neuvoa-antavan ryhmän ja yhteyspisteiden jäsenet.

Johtokunta perustaa tieteelliset 
verkostot neuvoa-antavan ryhmän ja EFSAn 
ehdotusten perusteella.

JOHTOKUNTA
NEUVOAANTAVA RYHMÄJA YHTEYSPISTEET

TIETEELLISET VERKOSTOT

TEHTÄVÄT
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