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Vedecké siete úradu EFSA tvoria 
vnútroštátne organizácie, ktoré spolupracujú s úradom v 

konkrétnych oblastiach, ako sú zhromažďovanie údajov, vznikajúce 
riziká, monitorovanie rezíduí pesticídov a oznámenia o rizikách. 

ÚRAD EFSA A SPOLUPRÁCA 
s členskými štátmi EÚ 

Správna rada je riadiacim orgánom úradu EFSA. 
Zabezpečuje, aby úrad vykonával svoje poslanie a plnil 

úlohy v súlade s právnym rámcom EÚ. Nemá vplyv na 
nezávislú vedeckú prácu úradu.

V rámci poradného fóra sa stretávajú 
zamestnanci úradu EFSA a zástupcovia členských 
štátov, aby si vymenili informácie a poznatky 
týkajúce hodnotenia rizika potravín v Európe. 
Fórum radí výkonnému riaditeľovi pri 

zostavovaní pracovného programu úradu a pri 
stanovovaní priorít žiadostí o vedecké stanoviská. 

Pomáhajú mu pri tom kontaktné miesta.

Schvaľuje ročný a viacročný pracovný 
program, výročnú správu o činnosti a 
rozpočet úradu EFSA.
Zostavuje zoznam príslušných organizácií 
EÚ, ktoré môžu pomáhať úradu EFSA pri 
plnení jeho poslania.
Vymenúva členov vedeckého výboru a 
vedeckých pracovných skupín, ako aj 
výkonného riaditeľa EFSA.

Podporuje spoluprácu a zabraňuje duplicite 
vynakladania úsilia.
Rieši rozdielne vedecké stanoviská.
Zisťuje a charakterizuje vznikajúce riziká. 
Kontaktné miesta pôsobia ako sprostredko-
vateľské centrá na výmenu informácií, nad-
väzovanie kontaktov a angažovanosti.

Koordináciou činností podporujú rámec 
vedeckej spolupráce.
Vymieňajú si informácie.
Vypracúvajú a realizujú spoločné projekty.
Vymieňajú si skúsenosti a najlepšie postupy.
Koordinujú činnosti v rámci komunikácie o 
riziku.

Pre účinné fungovanie systému EÚ pre bezpečnosť potravín má podpora, ktorú úradu EFSA poskytujú členské 
štáty EÚ prostredníctvom poradného fóra, kontaktných miest a vedeckých sietí, rozhodujúci význam.  

Vďaka vykonávaniu nariadenia o transparentnosti budú v správnej rade úradu EFSA pôsobiť zástupcovia členských 
štátov, spolu so zástupcami záujmov občianskej spoločnosti i potravinového reťazca, ako aj inštitúcií EÚ.

KTO SA ZAPÁJA DO ČINNOSTÍ?

Od júla 2022 sú členmi správnej rady úradu 
EFSA zástupcovia členských štátov, 
Európskeho parlamentu, Európskej 
komisie, záujmov občianskej spoločnosti a 
potravinového reťazca a krajín Európskeho 
združenia voľného obchodu (EFTA).

Zástupcovia vnútroštátnych orgánov pre 
bezpečnosť potravín členských štátov, 
Islandu a Nórska, ako aj pozorovatelia zo 
Švajčiarska, kandidátskych krajín EÚ a 
Európskej komisie.

Zástupcovia určených organizácií v 
členských štátoch s odbornými 
skúsenosťami alebo zodpovednosťou v 
oblastiach, v ktorých pôsobia jednotlivé siete.

AKO SÚ VYMENOVANÍ?

Zástupcov členských štátov vymenúva Európska 
rada na základe nominácií predložených 
samotnými členskými štátmi. Európska rada po 
konzultácii s Európskym parlamentom vymenúva 
zástupcov záujmov občianskej spoločnosti a 
potravinového reťazca na základe zoznamu 
zostaveného Komisiou. Zástupcov inštitúcií EÚ a krajín 
EFTA vymenúvajú samotné inštitúcie a krajiny.

Členov vymenúvajú vnútroštátne orgány pre 
bezpečnosť potravín členských štátov, Islandu, Nórska 
a pozorovateľských krajín.

Vedecké siete zriaďuje správna rada na 
základe návrhov predložených poradným 
fórom a úradom EFSA.
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