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86. zasedání správní rady EFSA 

V březnu (24. – 25.) 2021 se konalo on-line zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin (EFSA Management Board), jehož se zúčastnil autor této informace.  

Připomínáme, že předsedou tohoto orgánu Raymond O'Rourke, z irského sdružení pro ochranu zájmů 

spotřebitelů. 

Na tomto místě jen velmi stručně připomeneme některé body jednání s tím, že zájemce o podrobnější 

informace odkážeme na web EFSA, kde po několika týdnech po konání zasedání jsou zápisy zveřejněny 

(Zde). 

- Za nejdůležitější bod jednání považuji projednání a schválení návrhu dokumentu popisujícího 

strategii EFSA na období 2022–2027. Dokument bude zveřejněn v nadcházejících týdnech k veřejné 

konzultaci. 

- Správní rada dále přijala konsolidovanou výroční zprávu o činnosti za rok 2020 popisující výsledky 

dosažené v loňském roce při provádění pracovního plánu pro rok 2020. Zpráva mimo jiné 

zdůrazňuje pokrok v provádění nařízení o transparentnosti a několik projektů a programů, vědeckou 

práci prováděnou ve všech oblastech týkajících se mandátu úřadu EFSA, která vyústila v uzavření 

téměř 700 otázek, jakož i výsledky dosažené v oblasti rozpočtového řízení.  

- Správní rada byla informována o aktuálním stavu prací EFSA při provádění nařízení o 

transparentnosti1. Informace se týkala přijetí a revize potřebných dokumentů, revize a vývoji 

potřebného procesu, implementace požadovaných nových nástrojů IT a informační kampaně o 

implementaci nových procesů. 

 

 

Pro stránky Spotřebitel za kvalitou, kvalita za spotřebitelem (http://spotrebitelzakvalitou.cz/)  

připravil 

Ing. Libor DUPAL 

Programový ředitel a předseda správní rady, SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, z. ú. 

Ředitel (statutární orgán), KABINET PRO STANDARDIZACI, o. p. s.  

Člen Správní rady (Management Board) EFSA 

Duben 2021 

 

 

                                                 
1 „Transparency Regulation“ Regulation (EU) 2019/1381 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the 

transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain 
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