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www.efsa.europa.euUzticama zinātne nekaitīgai pārtikai

EFSA zinātnisko tīklu sastāvā ir valstu 
organizācijas, kas sadarbojas ar EFSA tādās konkrētās 

jomās kā datu vākšana, jauni riski, pesticīdu atlieku 
uzraudzība un riska paziņošana.

KĀ EFSA STRĀDĀ
ar ES dalībvalstīm

Valde ir EFSA pārvaldes struktūra un nodrošina, ka 
iestāde pilda savus uzdevumus un darbojas saskaņā ar 

ES tiesisko regulējumu. Tā neietekmē EFSA veikto 
neatkarīgo zinātnisko darbu.

Konsultatīvajā forumā tiekas 
EFSA un dalībvalstis, lai apmainītos ar 
informāciju un zināšanām par pārtikas riska 
novērtējumu Eiropā. Forums konsultē EFSA 
izpilddirektoru par EFSA darba programmu 

un par zinātnisko konsultāciju pieprasījumu 
prioritātēm. Forumu atbalsta kontakt-

punkti.

EFSA gada un daudzgadu darba 
programmas, gada darbības pārskata un 
budžeta pieņemšana.
To ES kompetento organizāciju saraksta 
izveide, kuras var palīdzēt EFSA tās 
darbā.
Zinātniskās komitejas un zinātnes 
ekspertu grupu locekļu, kā arī EFSA 
izpilddirektora iecelšana.

Sadarbības veicināšana un centienu 
dublēšanās novēršana.
Atšķirīgu zinātnisku atzinumu izskatīšana.
Jaunu risku identi�cēšana un raksturošana.
Kontaktpunktu darbība informācijas 
apmaiņas, tīklošanas un iesaistes centru 
statusā.

Zinātniskās sadarbības sistēmas 
atbalstīšana, koordinējot darbības.
Informācijas apmaiņa.
Kopīgu projektu izstrāde un īstenošana.
Pieredzes un labākās prakses apmaiņa.
Risku paziņošanas darbību koordinēšana.

Atbalsts, ko EFSA saņem no ES dalībvalstīm ar Konsultatīvā foruma, kontaktpunktu un sociālo tīklu 
starpniecību, ir būtiski svarīgs ES pārtikas drošības sistēmu funkcionēšanai.

Īstenojot Pārredzamības regulu, dalībvalstis kopā ar pilsoniskās sabiedrības, pārtikas ķēdes ieinteresēto personu un 
ES iestāžu pārstāvjiem būs pārstāvētas EFSA valdē.

KAS PIEDALĀS?

Kopš 2022. gada jūlija EFSA valdē ir 
dalībvalstu, Eiropas Parlamenta, 
Eiropas Komisijas, pilsoniskās 
sabiedrības un pārtikas ķēdes 
ieinteresēto personu un Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu 
pārstāvji.

Dalībvalstu pārtikas nekaitīguma 
iestāžu, Islandes un Norvēģijas pārstāvji, 
kā arī novērotāji no Šveices, ES 
kandidātvalstīm un Eiropas Komisijas.

Dalībvalstu norīkoto organizāciju 
pārstāvji ar pieredzi vai atbildību jomās, uz 
kurām attiecas katrs tīkls.

KĀ VIŅUS IECEĻ?

Dalībvalstu pārstāvjus izvirza pašas dalībvalstis, un 
Eiropadome tos ieceļ. Eiropadome, apspriežoties ar 
Eiropas Parlamentu, no Eiropas Komisijas sastādīta 
saraksta ieceļ pilsoniskās sabiedrības un pārtikas ķēdes 
ieinteresēto personu pārstāvjus. ES iestāžu un EBTA 
valstu pārstāvjus ieceļ pašas iestādes un valstis.

Dalībvalstu, Islandes, Norvēģijas un novērotāju valstu 
pārtikas nekaitīguma iestādes ieceļ locekļus.

Valde izveido zinātniskos tīklus, 
pamatojoties uz konsultatīvā foruma un EFSA 
iesniegtajiem priekšlikumiem.
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