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Megbízható tudomány a biztonságos 
élelmiszerek érdekében

Az EFSA tudományos hálózatai olyan 
nemzeti szervezetekből állnak, amelyek olyan konkrét 

területeken működnek együtt az EFSA-val, mint az adatgyűjtés, 
az újonnan felmerülő kockázatok, a növényvédőszer-maradékok 

nyomon követése és a kockázati kommunikáció.

HOGYAN MŰKÖDIK EGYÜTT AZ EFSA 
az uniós tagállamokkal? 

Az igazgatótanács az EFSA irányító szerve, amely 
biztosítja, hogy a Hatóság küldetését és feladatait az uniós 

jogi keretnek megfelelően hajtsa végre. Az 
igazgatótanács nem befolyásolja az EFSA által 

végzett független tudományos munkát.

A tanácsadó fórum az a testület, 
amelyen belül az EFSA és a tagállamok megoszt-
ják egymással az Európában forgalmazott 
élelmiszerek kockázatértékeléséhez kapcsolódó 
információkat és ismereteket. A fórum tanácsok-
kal segíti az EFSA ügyvezető igazgatóját az EFSA 

munkaprogramjával és a tudományos tanácsadás 
iránti kérelmek fontossági sorrendjének 

megállapításával kapcsolatban. A fórum munkáját a 
kapcsolattartó pontok segítik.

Az EFSA éves és többéves 
munkaprogramjának, éves tevékenységi 
jelentésének és költségvetésének 
elfogadása.
Azon illetékes uniós szervezetek 
jegyzékének összeállítása, amelyek 
segíthetik az EFSA-t küldetésében.
A tudományos bizottság és a tudományos 
testületek tagjainak, valamint az EFSA 
ügyvezető igazgatójának a kinevezése.

Az együttműködés előmozdítása és az 
átfedések kiküszöbölése.
Az egymástól eltérő tudományos 
vélemények kezelése.
A felmerülő kockázatok azonosítása és 
jellemzése.
A kapcsolattartó pontok összekötő közpon-
tokként működnek az információcsere, a 
hálózatépítés és a szerepvállalás terén.

A tudományos együttműködésnek a tevéke-
nységek összehangolásán keresztüli 
elősegítése.
Információcsere.
Közös projektek kidolgozása és végrehajtása.
Szakértelem és helyes gyakorlatok cseréje.
A kockázatközlési tevékenységek össze-
hangolása.

Az uniós tagállamok által a tanácsadó fórumon, a kapcsolattartó pontokon és a tudományos hálózatokon 
keresztül az EFSA-nak nyújtott támogatás döntő jelentőségű az uniós élelmiszerbiztonsági rendszer hatékony működése 
szempontjából.

Az átláthatósági rendeletnek megfelelően a tagállamok képviseltetik magukat az EFSA igazgatótanácsában a civil 
társadalom, az élelmiszerláncban tevékenykedő érdekképviseleti szervezet és az uniós intézmények képviselői mellett.

KI VESZ RÉSZT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN?

2022 júliusától az EFSA igazgatótanácsa a 
tagállamok, az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság, a civil társadalom és az 
élelmiszerláncban tevékenykedő 
érdekképviseleti szervezetek, valamint az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
országainak képviselőit foglalja magában.

A tagállamok, Izland és Norvégia 
nemzeti élelmiszerbiztonsági 
hatóságainak képviselői, valamint Svájc, az 
uniós tagjelölt országok és az Európai 
Bizottság meg�gyelői.

A tagállamok kijelölt szervezeteinek az 
egyes hálózatok által lefedett területeken 
szakértelemmel vagy felelősséggel 
rendelkező képviselői.

HOGYAN NEVEZIK KI ŐKET?

A tagállamok képviselőit maguk a tagállamok jelölik ki, 
majd az Európai Tanács nevezi ki őket. A civil társadalom 
és az élelmiszerláncban tevékenykedő érdekképviseleti 
szervezetek képviselőit az Európai Parlamenttel konzultálva 
az Európai Tanács nevezi ki az Európai Bizottság által 
összeállított listáról. Az uniós intézmények és az 
EFTA-országok képviselőit maguk az intézmények és az 
országok nevezik ki.

A tagokat a tagállamok, Izland, Norvégia és a 
meg�gyelő országok nemzeti élelmiszerbiztonsági 
hatóságai nevezik ki.

A tudományos hálózatokat az igazgatótanács 
állítja fel a tanácsadó fórum és az EFSA által 
benyújtott javaslatok alapján.
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