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Efsas vetenskapliga nätverk består 
av nationella organisationer som samarbetar med Efsa 

inom särskilda områden såsom datainsamling, framväxande 
risker, övervakning av bekämpningsmedelsrester och 

riskkommunikation.

SÅ ARBETAR EFSA 
tillsammans med EU-medlemsstaterna 

Styrelsen är Efsas styrande organ och ser till att 
myndigheten utför sitt uppdrag och sina uppgifter i 

enlighet med EU:s rättsliga ram. Den har inget 
in�ytande över det oberoende vetenskapliga arbete 

som Efsa utför.

Den rådgivande gruppen är det 
forum där Efsa och medlemsstaterna trä�as för 
att utbyta information och kunskap om 
riskbedömning av livsmedel i Europa. Gruppen 
ger Efsas verkställande direktör råd om Efsas 

arbetsprogram och om hur begärandena om 
vetenskaplig rådgivning ska prioriteras. Den 

stöds av kontaktpunkterna.

Att anta Efsas årliga och �eråriga 
arbetsprogram, den årliga 
verksamhetsrapporten och budgeten.
Att upprätta en förteckning över 
behöriga organisationer i EU som kan 
bistå Efsa i dess uppdrag.
Att utse ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén och de vetenskapliga 
panelerna och även utse Efsas 
verkställande direktör.

Att främja samarbete och förebygga 
dubbelarbete.
Att hantera situationer där vetenskapliga 
ståndpunkter står i motsättning till varan-
dra.
Att identi�era och de�niera framväxande 
risker.
Kontaktpunkterna fungerar som 
förbindelselänkar för informationsutbyte, 
nätverksarbete och engagemang.

Att tillhandahålla en ram för vetenskapligt 
samarbete genom samordning av aktiviteter.
Att utbyta information.
Att utveckla och genomföra gemensamma 
projekt.
Att utbyta expertkunskaper och bästa praxis.
Att samordna verksamhet kopplad till risk-
kommunikation.

Det stöd som EU:s medlemsstater ger Efsa genom den rådgivande gruppen, kontaktpunkterna och de 
vetenskapliga nätverken är avgörande för att EU:s system för livsmedelssäkerhet ska fungera e�ektivt.

Genomförandet av öppenhetsförordningen medför att medlemsstaterna kommer att vara företrädda i Efsas 
styrelse tillsammans med företrädare för det civila samhället, intressenter från livsmedelskedjan och relevanta 
EU-institutioner.

VEM DELTAR?

I Efsas styrelse ingår det sedan juli 2022 
företrädare för medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, Europeiska 
kommissionen, det civila samhället 
samt intressenter från 
livsmedelskedjan och länder från 
Europeiska 
frihandelssammanslutningen, Efta.

Företrädare för de nationella 
myndigheterna för livsmedelssäkerhet i 
medlemsstaterna, Island och Norge samt 
observatörer från Schweiz, EU:s 
kandidatländer och Europeiska 
kommissionen.

Företrädare för utsedda organisationer i 
medlemsstaterna med sakkunskap eller 
ansvar på de områden som ingår i varje 
nätverk.

HUR BLIR DE UTSEDDA?

Medlemsstaterna föreslår de personer som ska 
företräda dem och dessa utses sedan av Europeiska 
rådet. Företrädarna för det civila samhället och 
livsmedelskedjans intressen utses av Europeiska rådet i 
samråd med Europaparlamentet från en förteckning som 
upprättas av Europeiska kommissionen. Företrädarna för 
EU-institutionerna och Eftaländerna utses av institutionerna 
respektive länderna själva. 

Medlemmarna utses av de nationella myndigheterna 
för livsmedelssäkerhet i medlemsstaterna, Island, 
Norge och observatörsländerna.

De vetenskapliga nätverken inrättas av 
styrelsen på grundval av förslag från den 
rådgivande gruppen och Efsa.

STYRELSEN
DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN 

OCH KONTAKTPUNKTERNA

DE VETENSKAPLIGA NÄTVERKEN

UPPGIFTER

STYRELSEN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN 
OCH KONTAKTPUNKTERNA

DE VETENSKAPLIGA NÄTVERKEN


