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www.efsa.europa.euPatikimas mokslas – saugus maistas

EFSA mokslinius tinklus sudaro 
nacionalinės organizacijos, bendradarbiaujančios su 

EFSA konkrečiose srityse, pavyzdžiui, duomenų rinkimo, 
kylančios rizikos, pesticidų liekanų stebėsenos ir pranešimo 

apie riziką. 

KAIP EFSA BENDRADARBIAUJA 
su ES valstybėmis narėmis 

Valdančioji taryba yra EFSA valdymo organas, kuris 
užtikrina, kad tarnyba vykdytų savo misiją ir užduotis 

laikydamasi ES teisinės sistemos nuostatų. Ji nedaro 
įtakos EFSA atliekamam nepriklausomam 

moksliniam darbui.

Patariamasis susirinkimas yra 
EFSA ir valstybių narių susirinkimas, kuriame 
keičiamasi informacija ir žiniomis, 
susijusiomis su maisto produktų rizikos 
vertinimu Europoje. Susirinkimo nariai 
pataria EFSA vykdomajam direktoriui EFSA 

darbo programos ir mokslinių patarimų 
prašymų prioritetų klausimais. Jam padeda 

ryšių punktai.

Tvirtina metinę ir daugiametę EFSA darbo 
programas, metinę veiklos ataskaitą ir biudžetą.

Sudaro ES kompetentingų organizacijų, kurios 
gali padėti EFSA vykdyti savo misiją, sąrašą.

Skiria mokslinio komiteto ir mokslinių grupių 
narius, taip pat EFSA vykdomąjį direktorių. 

Skatina bendradarbiavimą ir siekia užtikrinti, kad 
nebūtų pastangų dubliavimo.

Sprendžia klausimus, kai mokslinės nuomonės 
išsiskiria.

Nustato ir apibūdina kylančią riziką.

Ryšių punktai vykdo keitimosi informacija, tinkla-
veikos ir įtraukimo funkcijas.

Koordinuodami veiklą sudaro palankias sąlygas 
moksliniam bendradarbiavimui.
Keičiasi informacija.
Rengia ir įgyvendina bendrus projektus.
Keičiasi ekspertinėmis žiniomis ir geriausia 
patirtimi.
Koordinuoja informavimo apie riziką veiksmus.

ES valstybių narių per patariamąjį susirinkimą, ryšių punktus ir mokslinius tinklus EFSA teikiama pagalba yra labai svarbi 
veiksmingam ES maisto saugos sistemos veikimui.

Įgyvendinus Skaidrumo reglamentą, EFSA valdančiojoje taryboje bus valstybių narių, pilietinės visuomenės, maisto 
grandinės interesų ir ES institucijų atstovai.

KAS DALYVAUJA? 

Nuo 2022 m. liepos mėn. EFSA valdančiąją 
tarybą sudaro valstybių narių, Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, 
pilietinės visuomenės ir maisto 
grandinės interesų ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos (ELPA) šalių  
atstovai.

Valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos 
nacionalinių maisto saugos institucijų 
atstovai, taip pat stebėtojai iš Šveicarijos, ES 
šalių kandidačių ir Europos Komisijos.

Valstybių narių paskirtųjų organizacijų 
atstovai, turintys ekspertinių žinių arba 
atsakingi už atitinkamas tinklo veiklos sritis.

KAIP JIE SKIRIAMI?

Valstybių narių atstovų kandidatūras siūlo pačios 
valstybės narės, ir skiria Europos Sąjungos Taryba. 
Pilietinės visuomenės ir maisto grandinės interesų atstovus 
iš Europos Komisijos sudaryto sąrašo pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu skiria Europos Sąjungos Taryba. ES 
institucijų ir ELPA šalių atstovus skiria pačios institucijos ir 
šalys. 

Narius skiria valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir 
šalių stebėtojų nacionalinės maisto saugos 
institucijos.

Mokslinius tinklus steigia valdančioji 
taryba, remdamasi patariamojo susirinkimo 
narių ir EFSA pateiktais pasiūlymais.
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