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Wiarygodna nauka na rzecz 
bezpiecznejżywności

W skład sieci naukowych EFSA wchodzą 
organizacje krajowe współpracujące z EFSA w określonych 

dziedzinach, takich jak gromadzenie danych, pojawiające się 
zagrożenia, monitorowanie pozostałości pestycydów i informowanie o 

ryzyku.

WSPÓŁPRACA EFSA
z państwami członkowskimi UE

Zarząd jest organem zarządzającym EFSA i zapewnia 
wypełnianie przez Urząd swojej misji i jego działanie zgodnie z 

ramami prawnymi UE. Nie ma on wpływu na niezależną 
pracę naukową wykonywaną przez EFSA.

Forum doradcze służy spotkaniom EFSA i 
państw członkowskich w celu wymiany informacji 
i wiedzy związanych z oceną ryzyka związanego z 
żywnością w Europie. Forum doradza dyrektorowi 
wykonawczemu EFSA w sprawie programu prac 
EFSA i ustalania priorytetów w odniesieniu do 

wniosków o doradztwo naukowe. Punkty 
koordynacyjne służą wsparciem na rzecz 

forum.

przyjmuje roczny i wieloletni program prac 
EFSA, roczne sprawozdanie z działalności i 
budżet;

sporządza wykaz właściwych organizacji UE, 
które mogą pomagać EFSA w realizacji swojej 
misji;

mianuje członków komitetu naukowego i 
paneli naukowych, a także dyrektora 
wykonawczego EFSA.

promuje współpracę i unika powielania 
wysiłków;

rozwiązuje problem rozbieżnych opinii 
naukowych;

identy�kuje i określa pojawiające się zagrożenia;

punkty koordynacyjne służą jako łącznik 
ośrodków wymiany informacji, tworzenia sieci 
kontaktów i zaangażowania.

ułatwianie funkcjonowania ram współpracy 
naukowej poprzez koordynację działań;
wymiana informacji;
opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów;
wymiana specjalistycznej wiedzy i najlepszych 
praktyk;
koordynowanie działań w zakresie informowania o 
ryzyku.

Wsparcie, jakiego udzielają EFSA państwa członkowskie UE za pośrednictwem forum doradczego, punktów 
koordynacyjnych oraz sieci naukowych ma kluczowe znaczenie dla skutecznego funkcjonowania unijnego systemu 
bezpieczeństwa żywności.

Wraz z wdrożeniem rozporządzenia w sprawie przejrzystości państwa członkowskie będą reprezentowane w zarządzie 
EFSA wspólnie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, interesów związanych z łańcuchem żywnościowym i 
instytucji UE.

KTO BIERZE UDZIAŁ?

Od lipca 2022 r. w skład zarządu EFSA wchodzą 
przedstawiciele państw członkowskich, 
Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego 
i interesów związanych z łańcuchem 
żywnościowym oraz państw Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Przedstawiciele krajowych organów ds. 
bezpieczeństwa żywności w państwach 
członkowskich, Islandii i Norwegii, a także 
obserwatorzy ze Szwajcarii, krajów 
kandydujących do UE i Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele wyznaczonych organizacji 
w państwach członkowskich posiadający 
wiedzę fachową lub odpowiedzialność w 
dziedzinach objętych każdą z sieci.

W JAKI SPOSÓB SĄ MIANOWANI?

Przedstawicieli państw członkowskich mianują same 
państwa członkowskie i powołuje ich Rada Europejska. 
Przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i interesów 
związanych z łańcuchem żywnościowym powołuje Rada 
Europejska w porozumieniu z Parlamentem Europejskim z listy 
sporządzonej przez Komisję Europejską. Przedstawicieli 
instytucji UE i państw EFTA powołują same instytucje i państwa.

Członków powołują krajowe organy ds. bezpieczeństwa 
żywności państw członkowskich, Islandii, Norwegii i krajów 
będących obserwatorami.

Sieci naukowe ustanawia zarząd w oparciu o 
wnioski przedłożone przez forum doradcze i EFSA.
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