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www.efsa.europa.euProvjerena znanost za sigurnu hranu

Znanstvene mreže EFSA-e čine 
nacionalne organizacije koje surađuju s EFSA-om u 

speci�čnim područjima kao što su prikupljanje podataka, 
rizici u nastajanju, praćenje ostataka pesticida i obavješćivanje 

o riziku.

KAKO EFSA SURAĐUJE
s državama članicama EU-a

Upravni odbor EFSA-e upravlja radom agencije, 
osigurava da ona ostvaruje svoju misiju i djeluje u skladu 

sa zakonskim okvirom EU-a. Ne utječe na neovisne 
znanstvene aktivnosti koje obavlja EFSA.

Savjetodavno vijeće tijelo je u 
okviru kojega se sastaju EFSA i države članice 
kako bi razmjenjivale informacije i znanja o 
procjeni rizika povezanih s hranom u Europi. 
Vijeće savjetuje ravnatelja EFSA-e prilikom 
izrade programa rada EFSA-e i određivanja 

prioriteta u pogledu zahtjeva za znanstvene 
savjete. Podršku mu pružaju kontaktne 

točke.

Donosi godišnji i višegodišnji program 
rada EFSA-e, godišnje izvješće o radu i 
proračun.
Sastavlja popis nadležnih organizacija u 
EU-u koje bi mogle pomoći EFSA-i u 
ostvarenju njezine misije.
Imenuje članove Znanstvenog odbora i 
znanstvenih panela, kao i ravnatelja 
EFSA-e.

Promiče suradnju i izbjegava 
udvostručavanje napora.
Razmatra neslaganja među znanstvenim 
mišljenjima.
Utvrđuje i opisuje rizike u nastajanju.
Kontaktne točke djeluju kao poveznice i 
centri za razmjenu informacija, umrežavanje 
i angažman.

Koordiniraju aktivnosti radi lakše uspostave 
okvira za znanstvenu suradnju.
Razmjenjuju informacije.
Razvijaju i provode zajedničke projekte.
Razmjenjuju stručna znanja i najbolje prakse.
Koordiniraju aktivnosti obavješćivanja o riziku.

Podrška koju EFSA-i pružaju države članice putem Savjetodavnog vijeća, kontaktnih točaka i znanstvenih 
mreža vrlo je važna za učinkovito funkcioniranje sustava EU-a za sigurnost hrane.

S provedbom Uredbe o transparentnosti države članice bit će zastupljene u Upravnom odboru EFSA-e zajedno s 
predstavnicima civilnog društva, interesa prehrambenog lanca i institucija EU-a.

PREDSTAVNICI

Od srpnja 2022. u Upravnom odboru EFSA-e 
bit će predstavnici država članica, 
Europskog parlamenta, Europske 
komisije, civilnog društva i interesa 
prehrambenog lanca te zemalja 
Europskog udruženja slobodne 
trgovine (ETFA).

Predstavnici nacionalnih tijela za 
sigurnost hrane iz država članica, 
Islanda i Norveške, kao i promatrači iz 
Švicarske, zemalja kandidatkinja za 
članstvo u EU te Europske komisije.

Predstavnici organizacija koje imenuju 
države članice i koje imaju stručna znanja 
ili odgovornosti u područjima koja su 
obuhvaćena svakom od mreža.

NAČIN IMENOVANJA

Predstavnike država članica predlažu države članice, 
a imenuje Europsko vijeće. Predstavnike civilnog 
društva i interesa prehrambenog lanca imenuje 
Europsko vijeće u savjetovanju s Europskim 
parlamentom s popisa koji sastavlja Europska komisija. 
Predstavnike institucija EU-a i zemalja članica EFTA-e 
imenuju same te institucije i zemlje.

Članove imenuju nacionalna tijela za sigurnost 
hrane u državama članicama, Islandu, Norveškoj i 
zemljama promatračicama.

Znanstvene mreže uspostavlja Upravni odbor 
na temelju prijedloga koje podnose Savjetodavno 
vijeće i EFSA.
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