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www.efsa.europa.euZaupanja vredna znanost za varno hrano

Znanstvene mreže agencije EFSA  
sestavljajo nacionalne organizacije, ki z agencijo 

sodelujejo na posebnih področjih, kot so zbiranje podatkov, 
nepričakovana tveganja, spremljanje ostankov pesticidov in 

obveščanje o tveganjih.

KAKO EVROPSKA AGENCIJA 
ZA VARNOST HRANE (EFSA) SODELUJE 
z državami članicami EU 

Upravni odbor je upravljavski organ agencije in 
zagotavlja, da ta opravlja svoje poslanstvo in deluje v 

skladu s pravnim okvirom EU. Hkrati ne vpliva na 
neodvisno znanstveno delo, ki ga opravlja agencija.

Posvetovalni forum je glavna vez 
med agencijo EFSA in državami članicami pri 
izmenjavi informacij in znanja v zvezi z 
ocenjevanjem tveganja glede varnosti hrane v 
Evropi. Forum izvršilnemu direktorju agencije 
EFSA svetuje o delovnem programu agencije in 

določanju prednostnih nalog v zvezi z zaprosili za 
znanstveno svetovanje. Pri tem mu pomagajo 

kontaktne točke.

Sprejme letni in večletni delovni 
program, letno poročilo o dejavnostih in 
proračun agencije EFSA.
Sestavi seznam pristojnih organizacij EU, 
ki lahko agenciji EFSA pomagajo pri 
njenem poslanstvu.
Imenuje člane znanstvenega odbora in 
znanstvenih svetov ter izvršilnega 
direktorja agencije EFSA.

Spodbuja sodelovanje in preprečuje 
podvajanje dela.
Obravnava razhajanja med znanstvenimi 
mnenji.
Prepozna in opredeli nepričakovana 
tveganja.
Kontaktne točke delujejo kot povezovalna 
središča za izmenjavo informacij, 
povezovanje v mreže in sodelovanje.

Omogočajo lažje znanstveno sodelovanje 
z usklajevanjem dejavnosti.
Izmenjujejo informacije.
Razvijajo in izvajajo skupne projekte.
Izmenjujejo strokovno znanje in izkušnje 
ter dobre prakse.
Usklajujejo dejavnosti obveščanja o 
tveganjih.

Podpora, ki jo države članice EU zagotavljajo agenciji EFSA prek posvetovalnega foruma, kontaktnih točk in 
znanstvenih mrež, je ključnega pomena za učinkovito delovanje sistema EU za varnost hrane.

Z izvajanjem uredbe o preglednosti bodo države članice v upravnem odboru agencije EFSA zastopane skupaj 
s predstavniki civilne družbe, interesov prehranske verige in institucij EU.

KDO SODELUJE?

Od julija 2022 upravni odbor agencije EFSA 
vključuje predstavnike držav članic, 
Evropskega parlamenta, Evropske 
komisije, civilne družbe in interesov 
prehranske verige ter držav Evropskega 
združenja za prosto trgovino (Efte).

Predstavniki nacionalnih organov za 
varnost hrane držav članic, Islandije in 
Norveške ter opazovalci iz Švice, držav 
kandidatk za članstvo v EU in Evropske 
komisije.

Predstavniki imenovanih organizacij v 
državah članicah s strokovnim znanjem ali 
odgovornostjo na področjih, ki jih zajema 
posamezna mreža.

KAKO SO IMENOVANI?

Predstavnike držav članic predlagajo države članice 
same, imenuje pa jih Evropski svet. Predstavnike 
civilne družbe in interesov prehranske verige imenuje 
Evropski svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom s seznama, ki ga pripravi Evropska 
komisija. Predstavnike institucij EU in držav Efte 
imenujejo institucije in države same.

Člane imenujejo nacionalni organi za varnost hrane 
držav članic EU, Islandije, Norveške in držav opazovalk.

Znanstvene mreže ustanovi upravni odbor 
na podlagi predlogov, ki jih predložita 
posvetovalni forum in agencija EFSA.
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