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През 2010 г. Европейският орган за безопасност на 
храните (EFSA) изготви 565 научни продукции по няколко 
важни проблема, които наред с другите включват оценка 
на риска за хората и животните, свързан с ку-треска 
и грип от щам H1N1, доказателство за научната обосновка 
на 1224 „функционални“ здравни претенции, както 
и преоценка на безопасността на влизащия в контакт 
с храни материал бисфенол А.

Подчертавайки ангажираността на EFSA с нови 
и развиващи се области на науката, неговият научен 
комитет изготви ръководство по нанотехнологии 
и научен доклад относно ендокринно активните 
вещества. Сътрудничеството с международни партньори 
като СЗО и съвместните научни становища, изготвени 
със сродните агенции на ЕС, също се явяват отличителни 
черти на работата му през годината. През 2010 г. EFSA 
обяви обществени поръчки, за да поднови членството 
на своите експертни групи по материалите, които влизат 
в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни 
средства за обработка (ANS и CEF) и да разшири списъка 
с резервите на своя научен комитет и на другите си осем 
експертни групи.

Почти две трети от научните продукции на EFSA през 
2010 г. се отнасяха до оценка на безопасността на 
продуктите и веществата и оценка на научната обосновка 
на здравните претенции, предявени относно храните. 
Освен това EFSA реализира значителен принос в областта 
на екологичната оценка на риска (ERA), свързана 
с регулираните продукти. Например експертната група 
по ГМО на Органа актуализира ръководството си към 
кандидатстващите за екологична оценка на риска на 
генно модифицираните растения, а експертната група 
по продуктите за растителна защита и остатъците от тях 
публикува научно становище за екологична оценка на 
риска при пестицидите.

Предоставянето на спешна техническа консултация 
също е важна част от услугите, предоставяни от EFSA 
на отговорниците по управление на риска в Европа. 
През 2010 г. EFSA предостави спешна консултация 
относно хлормекат в десертното грозде и евентуално 
замърсяване по хранителната верига заради пепелта от 
вулкана Ейяфятлайокутъл в Исландия.

EFSA обърна специално внимание на научното 
сътрудничество и работата в мрежа с държавите-
членки през 2010 г., укрепвайки връзките със своя 
консултативен форум и националните приоритетни точки 

и привличайки повишен брой заявления в своята база 
данни от научни експерти в сравнение с предходните 
години. Също така Органът възложи 7,8 милиона евро 
в грантове и договори на специализирани организации 
на национално равнище, способни да му съдействат 
в неговата дейност. В допълнение през 2010 г. бе дадено 
началото на изчерпателната база данни за консумация 
на храни на EFSA — ценен инструмент за повишаване на 
точността на оценките на експозицията, направени от 
EFSA, и споделен с държавите-членки.

През 2010 г. управителният съвет прие Стратегията 
за комуникации на EFSA за периода 2010—2013 г. 
Осведомяван чрез разширената изследователска 
дейност и обратната връзка от ключовите партньори 
и акционери на EFSA, той полага пътя за комуникации 
на Органа с много по-голямо въздействие и подобрена 
ефективност за в бъдеще. Съществен елемент на 
изследователската дейност през 2010 г., който се доказа 
с особено задълбочения си характер, бе изследването 
на „Евробарометър“ относно възприемането от 
потребителите на рисковете, свързани с храните. 
В стремежа си да насърчи по-интензивна интеграция 
при комуникациите за рисковете в целия ЕС, EFSA 
продължи да укрепва сътрудничеството си с държавите-
членки чрез работната група по комуникациите към 
консултативния форум. Новаторският подход на 
Органа към ангажирането с партньорски организации 
получи допълнителна подкрепа с официалните визити 
в Парма на председателя на Комисията Жозе Мануел 
Барозу и Комисията по околна среда, здравеопазване 
и безопасност на храните към Европейския парламент.

Освен предоставянето на солидна научна консултация 
и оценка на риска на отговорниците по управление 
на риска в Европа, през 2010 г. EFSA предприе 
възможността да отразява собствените си структури 
и процеси. Целта на тази широкообхватна самооценка, 
която ще бъде завършена през 2011 г., е да позволи на 
Органа да стане по-ефективен, да предвижда по-добре 
промените в средата, в която работи, и да използва 
възможно най-добре своите ресурси, когато е изправен 
пред нарастващо работно натоварване. Освен това 
Органът предприе изчерпателно преразглеждане за 
допълнително укрепване на вътрешните си процедури, 
свързани с независимостта, които са критично важни за 
изграждането на по-голямо доверие в неговата работа.



Януари
• Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) 

и Европейският център за профилактика и контрол 
върху заболяванията (ECDC) публикуваха доклада 
за зоонозите и разпространението на инфекции, 
пренасяни чрез храни в ЕС, за 2008 г.

• Германският федерален институт по оценка на риска 
(BfR) посети EFSA

• EFSA потвърди, че пилешкото месо е основен източник 
за случаите на кампилобактериоза при хората

• EFSA преразгледа оценката на експозицията за ликопен 
като оцветител за храни

Февруари
• EFSA публикува втора серия от становища за 

„функционалните“ здравни претенции

• Агенциите на ЕС се ангажираха в приноса си за 
оформянето на Европа в диалог с председателя на 
Комисията Жозе Мануел Барозу

• Съвместна изява на EFSA и Испанската агенция по 
безопасност на храните: „Науката в подкрепа на 
наблюдението на риска при сделките за внос“ 

Март
• Началото на „Журнала на EFSA“ 

• EFSA даде началото на своята изчерпателна база данни 
за консумация на храни в Европа

• EFSA публикува общ преглед на нивата на диоксина 
в храните и фуражите в Европа

• EFSA зададе референтни диетични стойности за 
определени храни в Европа

• EFSA консултира европейски и международни експерти 
за бисфенол А

• Европейският комисар по здравеопазване и защита на 
потребителите Джон Дали посети EFSA 

• EFSA публикува проучване относно 
кампилобактерията и салмонелата в ЕС

Април
• EFSA публикува спешна научна консултация относно 

краткосрочните рискове за безопасността на храните 
и фуражите в ЕС след изригването на вулкана 
Ейяфятлайокутъл в Исландия

• EFSA оцени евентуалните рискове от пестицида 
хлормекат в десертното грозде

• EFSA пониже поносимото ниво за прием на меламин

• EFSA оцени влиянието върху здравето, причинено от 
оловото в храната

• EFSA оцени безопасността на стевиоловите гликозиди

• Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел 
Барозу посети EFSA

Май
• EFSA преразгледа бъдещите насоки за дейностите по 

събиране на данни

• Съвместна изява на EFSA и генерална дирекция 
„Здравеопазване и потребители“ на Комисията: „Могат 
ли науката и новаторството да изградят по-устойчива 
хранителна верига?“

• EFSA публикува научна консултация относно ку-
треската

• EFSA отбеляза Седмицата на Европа

Юни
• Управителният съвет на EFSA назначи седем нови 

членове

• EFSA се ангажира за диалог с акционерите относно 
здравните претенции

• EFSA оценява факторите, допринасящи за MRSA 
(резистентна на метицилин Staphylococcus aureus) при 
прасетата 

• EFSA публикува становище относно факторите, които 
трябва да бъдат взети под внимание при безопасността 
на храните при заразяване с новия грипен вирус от 
щам H1N1 при хората

• EFSA бе домакин и излъчи по интернет заседание 
с държавите-членки относно екологична оценка на 
риска при генно модифицираните растения в Берлин 

• EFSA предостави научни консултации относно 
разпространяването на пелинолистна амброзия 
(Ambrosia)

• EFSA посрещна делегацията на Комисията по околна 
среда, здравеопазване и безопасност на храните (ENVI) 
към Европейския парламент

• EFSA допринесе за изявите на ЕС на световното 
изложение в Шанхай World Expo 2010

АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТ ТА НА 
EFSA ПРЕЗ 2010  г.

Е В Р О П Е Й С К И  О Р Г А Н  П О  Б Е З О П А С Н О С Т  Н А  Х Р А Н И Т Е



Юли 
• EFSA понижи приемливия дневен прием на амарант, 

с което приключва повторната си оценка на 
азобагрилата като оцветители за храни

• EFSA публикува втори годишен доклад относно 
остатъците от пестициди в храната

•  EFSA предостави ново научно становище относно 
оценяването на евентуалната алергенност на генно 
модифицираните организми (ГМО)

• EFSA започана публична консултация по своята 
стратегия за комуникации за периода 2010—2013 г.

• EFSA публикува данни за нивата на полихлорираните 
бифенили (PCB) в храните 

• EFSA приключи четиригодишната си работа по 
морските биотоксини

• EFSA публикува ръководство за оценка на риска 
и ползите за човешкото здраве при храните

Август 
• EFSA започна публична консултация относно 

практиката за живо скубане на гъски за производството 
на пух

•  EFSA публикува научни становища относно ролята на 
кърлежите при пренасянето на болести по животните 
и относно географското им разпространение в Европа

Септември 
• EFSA актуализира консултацията относно бисфенол A

• EFSA ревизира най-новата изследователска дейност по 
клониране на животните

• EFSA бе домакин на среща на неправителствени 
организации по въпроса за генно модифицираните 
организми (ГМО) 

• EFSA публикува научно становище за безопасността 
и ефикасността на използването на рециклирана 
гореща вода като метод за обеззаразяване на трупно 
месо

Октомври 
• EFSA предостави консултация относно 808 здравни 

претенции

• EFSA организира техническо събрание на акционерите 
относно благосъстоянието на животните при 
транспортиране

• EFSA организира своя Петнадесети научен колоквиум 
по нововъзникващите рискове

• Датската ветеринарна и хранителна администрация 
и Националният институт по храните към Техническия 
университет в Дания посетиха EFSA

Ноември 
• EFSA публикува изследването на „Евробарометър“ 

относно възприемането на рисковете, свързани 
с храните, от страна на потребителите в ЕС

• EFSA публикува ръководство за екологичното 
въздействие на генно модифицираните растения 

• EFSA завърши първия етап от изчерпателния преглед 
на безопасността на ароматизиращите вещества

• EFSA и Европейският център за профилактика 
и контрол върху заболяванията подновиха своя 
меморандум за разбирателство

Декември
• Управителният съвет на EFSA одобри работния план 

и бюджета за 2011 г.

• EFSA оцени възможните рискове за здравето на децата 
от нитратите в листните зеленчуци 

• EFSA и представители на индустрията обмениха 
възгледи относно ръководство за стомашно-чревни 
и имунни функционални здравни претенции

• EFSA организира Първото заседание на научната мрежа 
по оценка на риска за здравето при растенията

Р Е З Ю М Е  Н А  Г О Д И Ш Н И Я  Д О К Л А Д  Н А  e f s a  З А  2 0 1 0  г .

Ключови данни за 2010 г.

Научни продукции 565

Публични консултации 91

Договори и грантове 98

Посещения на уебсайта 3 милиона

Абонати за електронния бюлетин 26 934

Медийно отразяване (статии)  8330

Екип на EFSA през декември 2010 г. 433

Пленарни заседания  98

Заседания на работните групи 994
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