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De wetenschappelijke netwerken 
van EFSA bestaan uit nationale organisaties die 

met EFSA samenwerken op speci�eke gebieden zoals 
gegevensverzameling, opkomende risico’s, monitoring van 

bestrijdingsmiddelresiduen en risicocommunicatie. 

HOE EFSA SAMENWERKT 
met de EU-lidstaten
 

De raad van bestuur is het bestuurslichaam van EFSA, 
dat erop toeziet dat de Autoriteit haar opdracht vervult en 

optreedt in overeenstemming met het EU-rechtskader. 
De raad van bestuur heeft geen zeggenschap over het 

onafhankelijke wetenschappelijke werk dat door 
EFSA wordt verricht.

In het adviesforum komen EFSA en 
de lidstaten samen om informatie en kennis 
uit te wisselen over de risicobeoordeling van 
levensmiddelen in Europa. Het forum 
adviseert de uitvoerend directeur van EFSA 
over het werkprogramma van de Autoriteit 

en de prioritering van verzoeken om 
wetenschappelijk advies. Het wordt 

ondersteund door de contactpunten.

Goedkeuren van het jaarlijkse en meerjarige 
werkprogramma, het jaarlijkse 
activiteitenverslag en de begroting van EFSA.

De lijst opstellen van bevoegde 
EU-organisaties die EFSA bij haar opdracht 
kunnen bijstaan.

De leden van het wetenschappelijk comité en 
de wetenschappelijke panels benoemen, 
alsmede de uitvoerend directeur van EFSA.

Samenwerking bevorderen en dubbel werk 
voorkomen.

Behandelen van uiteenlopende 
wetenschappelijke adviezen.

Opkomende risico’s identi�ceren en 
karakteriseren.

Contactpunten fungeren als knooppunten voor 
informatie-uitwisseling, netwerken en 
betrokkenheid.

Faciliteren van het wetenschappelijk samenwerk-
ingskader door activiteiten te coördineren.
Het uitwisselen van informatie.
Gezamenlijke projecten ontwikkelen en uitvoeren.
Deskundigheid en beste praktijken uitwisselen.
Activiteiten op het gebied van risicocommunicatie 
coördineren.

De steun die de EU-lidstaten via het adviesforum, de contactpunten en de wetenschappelijke netwerken aan 
EFSA verlenen is essentieel voor het doeltre�end functioneren van het voedselveiligheidssysteem van de EU.

Met de uitvoering van de transparantieverordening zullen de lidstaten vertegenwoordigd zijn in de raad van 
bestuur van EFSA, evenals vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, belangengroepen met 
betrekking tot de voedselketen en de EU-instellingen.

WIE ZIJN DE DEELNEMERS?

Sinds juli 2022 bestaat de raad van bestuur 
van EFSA uit vertegenwoordigers van de 
lidstaten, het Europees Parlement, de 
Europese Commissie, het 
maatschappelijk middenveld, 
belangengroepen met betrekking tot 
de voedselketen en landen van de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Vertegenwoordigers van de nationale 
voedselveiligheidsautoriteiten van de 
lidstaten, IJsland en Noorwegen, alsmede 
waarnemers uit Zwitserland, de 
kandidaat-lidstaten van de EU en de Europese 
Commissie.

Vertegenwoordigers van aangewezen 
organisaties in de lidstaten met 
deskundigheid of verantwoordelijkheid op 
de gebieden die onder elk netwerk vallen.

HOE WORDEN ZE BENOEMD?

De vertegenwoordigers van de lidstaten worden door de 
lidstaten zelf voorgedragen en door de Europese 
Raad benoemd. De vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en belangengroepen met 
betrekking tot de voedselketen worden door de Europese 
Raad in overleg met het Europees Parlement benoemd op 
basis van een door de Europese Commissie opgestelde lijst. 
De vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de 
EVA-landen worden benoemd door de instellingen en de 
landen zelf.

De leden worden benoemd door de nationale 
voedselveiligheidsautoriteiten van de lidstaten, 
IJsland, Noorwegen en waarnemende landen.

De wetenschappelijke netwerken worden 
opgericht door de raad van bestuur op 
basis van door het adviesforum en EFSA 
ingediende voorstellen. 
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