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V roce 2010 vydal Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (EFSA) 565 vědeckých výstupů, které se 
zabývaly řadou důležitých otázek, mezi něž mimo 
jiné patří hodnocení rizik pro zvířata a lidi spojených 
s horečkou Q a chřipkou H1N1, prokázání vědeckého 
základu u 1 224 zdravotních tvrzení týkajících se „obecné 
funkce“ a přehodnocení bezpečnosti bisfenolu A, jako 
materiálu přicházejícího do styku s potravinami.

Angažovanost EFSA v nových a vznikajících oblastech 
vědy se projevila i tím, že jeho vědecký výbor 
vydal pokyny pro nanotechnologii a vědeckou 
zprávu o hormonálně aktivních látkách. Spolupráce 
s mezinárodními partnery, např. Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO), a společná vědecká stanoviska 
vydaná ve spolupráci se sesterskými agenturami EU 
představovaly významnou část celoroční práce úřadu. 
V roce 2010 zveřejnil EFSA výzvy na obnovu členství 
v komisi pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin 
přidávané do potravin (ANS) a ve vědecké komisi pro 
materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, 
aromata a pomocné látky (CEF) a na rozšíření seznamu 
zájemců o členství ve vědeckém výboru a dalších osmi 
vědeckých komisích.

V roce 2010 se téměř dvě třetiny vědeckých výstupů 
EFSA týkaly hodnocení bezpečnosti výrobků a látek 
a posouzení vědeckého základu zdravotních tvrzení, 
která se týkala potravin. EFSA také významně přispěl 
k posuzování environmentálních rizik (ERA) spojených 
s regulovanými výrobky. Například vědecká komise pro 
geneticky modifi kované organismy (GMO) aktualizovala 
pokyny pro žadatele o posouzení environmentálních 
rizik geneticky modifi kovaných rostlin a komise pro 
přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků 
na ochranu rostlin zveřejnila vědecké stanovisko 
k posouzení environmentálních rizik pesticidů.

Vydávání naléhavých vědeckých doporučení 
poskytovaných evropským manažerům rizik je také 
jednou z hlavních služeb EFSA. V roce 2010 vydal EFSA 
naléhavé doporučení ohledně chlormekvatu ve stolních 
hroznech a ohledně možné kontaminace potravního 
řetězce v důsledku spadu popela vulkánu Eyjafj allajökull 
na Islandu.

V roce 2010 se EFSA zaměřil hlavně na vědeckou 
spolupráci a na vytvoření sítě kontaktů s členskými 
státy, upevnil vazby s poradním sborem a národními 
kontaktními místy a, v porovnání s předchozím rokem, 
získal vyšší počet přihlášek do své databáze vědeckých 
odborníků. Úřad také přidělil 7,8 milionu EUR v grantech 
a smlouvách specializovaným organizacím členských 
států, které jsou způsobilé mu v jeho práci pomáhat. 
V roce 2010 EFSA také spustil komplexní databázi 
spotřeby potravin, která je pro úřad cenným nástrojem 
umožňujícím zvýšení přesnosti posouzení expozice, 
a kterou EFSA sdílí s členskými státy.

V roce 2010 přijala správní rada EFSA Komunikační 
strategii pro období 2010–2013. Na základě informací 
z rozsáhlého průzkumu a zpětné vazby získané od 
klíčových partnerů EFSA a dalších zúčastněných stran si 
úřad vytyčil cestu k účinnější a výkonnější komunikaci 
v budoucnosti. Podstatnou součástí průzkumů 
prováděných v roce 2010 je průzkum Eurobarometru, 
který skutečně pronikl k podstatě věci a zabýval se tím, 
jak spotřebitelé vnímají rizika spojená s potravinami. 
Ve snaze docílit větší koherence v komunikaci o rizicích 
napříč Evropskou unií pokračoval EFSA v posilování 
spolupráce s členskými státy prostřednictvím 
poradního sboru a jeho pracovní skupiny pro 
komunikace. Proaktivní přístup úřadu k zapojování 
partnerských organizací byl dále podpořen ofi ciální 
návštěvou předsedy Evropské komise Josého Manuela 
Barrosa a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin Evropského parlamentu v Parmě.

Kromě rozhodných vědeckých doporučení a posuzování 
rizik poskytovaných evropským manažerům rizik se 
EFSA v roce 2010 chopil příležitosti zamyslet se nad 
svými strukturami a používanými postupy. Cílem tohoto 
rozsáhlého posouzení vlastních struktur a postupů, které 
bude dokončeno v roce 2011, je dosáhnout toho, aby 
úřad byl efektivnější, lépe předpovídal změny prostředí, 
v němž funguje, a vzhledem ke zvýšení pracovní zátěže 
co nejlépe využíval své zdroje. Úřad také provedl 
rozsáhlou revizi s cílem dále posílit své interní postupy 
související s nezávislostí, která je pro vybudování větší 
důvěry v jeho práci naprosto zásadní.



Leden
• EFSA a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu 

nemocí (ECDC) vydávají zprávu za rok 2008 o zoonózách 
a epidemiích v EU, jejichž původci jsou přenášeni 
potravinami.

• Návštěva Německého spolkového institutu pro 
posuzování rizik (BfR) v EFSA.

• EFSA potvrzuje, že kuřecí maso je hlavním zdrojem 
nákazy lidí kampylobakteriózou.

• EFSA reviduje posouzení expozice lykopenu jakožto 
potravinářského barviva.

Únor
• EFSA publikuje druhou řadu stanovisek k tvrzením 

o zdraví týkajícím se „obecné funkce“.

• Agentury EU se zapojují do dialogu s předsedou 
Komise Barrosem, který se zabývá jejich příspěvkem 
k formování Evropy.

• Společná akce EFSA a španělské Agentury pro 
bezpečnost potravin: „Věda podporuje dohled nad 
riziky importu“.

Březen
• Publikace věstníku EFSA Journal

• EFSA spouští komplexní evropskou databází spotřeby 
potravin.

• EFSA publikuje evropský přehled hladin dioxinů 
v potravinách a krmivech.

• EFSA stanovuje evropské hodnoty denních dávek pro 
určité živiny.

• EFSA konzultuje otázku bisfenolu A s evropskými 
i zahraničními odborníky.

• Komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku EU John 
Dalli navštívil EFSA.

• EFSA vydává výsledky průzkumu týkajícího se výskytu 
bakterií rodu Campylobacter a Salmonella v EU.

Duben
• EFSA vydává naléhavé vědecké doporučení ohledně 

krátkodobých rizik pro bezpečnost potravin a krmiv 
v EU po erupci sopky na Islandu.

• EFSA hodnotí možná rizika pesticidu chlormekvatu 
v hroznovém vínu.

• EFSA snižuje povolenou dávku melaminu.

• EFSA posuzuje zdravotní následky olova v potravinách.

• EFSA hodnotí bezpečnost steviol-glykosidů.

• Předseda Evropské komise José Manuel Barroso 
navštívil EFSA.

Květen
• EFSA reviduje připravované směrnice pro činnosti 

související se sběrem dat.

• Společná akce EFSA a GŘ pro zdraví a spotřebitele: 
„Mohou věda a inovace vybudovat udržitelnější 
potravní řetězec?“

• EFSA vydává vědecké doporučení ohledně horečky Q.

• EFSA oslavuje Týden Evropy – Festa dell´Europa.

Červen
• Správní rada EFSA jmenuje sedm nových členů.

• EFSA se zapojuje do dialogu o zdravotních tvrzeních se 
zainteresovanými stranami.

• EFSA hodnotí faktory přispívající k výskytu MRSA 
u prasat.

• EFSA publikuje prohlášení o bezpečnosti potravin 
z hlediska infekce novým virem chřipky H1N1 u lidí.

• EFSA pořádá v Berlíně webcastové jednání s členskými 
státy o posuzování environmentálních rizik geneticky 
modifi kovaných rostlin.

• EFSA vydává vědecké doporučení ohledně šíření 
ambrozie peřenolisté (Ambrosia).

• EFSA přijímá delegaci Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského 
parlamentu.

• EFSA přispívá k akcím EU na světové výstavě Expo 2010 
v Šanghaji.
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Červenec
• EFSA snižuje přijatelný denní příjem (ADI) amarantu 

a dokončuje své přehodnocení potravinářských 
azobarviv.

• EFSA publikuje druhou výroční zprávu o reziduích 
pesticidů v potravinách.

• EFSA zveřejňuje nové vědecké stanovisko k posuzování 
možné alergenicity geneticky modifi kovaných 
organismů.

• EFSA zahajuje veřejné konzultace o své Komunikační 
strategii pro období 2010–2013.

• EFSA publikuje údaje o hladinách polychlorovaných 
bifenylů (PCB) v potravinách.

• EFSA uzavírá čtyřletou práci o mořských biotoxinech.

• EFSA vydává pokyny k posuzování výhod a rizik 
potravin pro lidské zdraví.

Srpen
• EFSA zahajuje veřejné konzultace o praxi škubání peří 

z živých hus pro účely získávání prachového peří.

• EFSA publikuje vědecké stanovisko k roli klíšťat 
v přenosu onemocnění zvířat a k jejich geografi ckému 
rozšíření v Evropě.

Září
• EFSA aktualizuje doporučení ohledně bisfenolu A.

• EFSA reviduje nejnovější výzkumy klonování zvířat.

• EFSA pořádá setkání s nevládními organizacemi na 
téma geneticky modifi kovaných organismů (GMO).

• EFSA publikuje vědecké stanovisko k bezpečnosti 
a účinnosti využití recyklované horké vody jako 
způsobu dekontaminace jatečního masa.

Říjen
• EFSA zveřejňuje doporučení k 808 zdravotním tvrzením.

• EFSA organizuje odborné jednání zainteresovaných 
stran o dobrých životních podmínkách zvířat během 
přepravy.

• EFSA organizuje své 15. vědecké kolokvium na téma 
vznikající rizika.

• Dánská veterinární a potravinářská správa a Národní 
potravinový institut při Technické univerzitě Dánska 
navštívily EFSA.

Listopad
• EFSA publikuje Eurobarometr, který se zabývá tím, jak 

spotřebitelé v EU vnímají rizika spojená s potravinami.

• EFSA publikuje pokyny ohledně vlivu geneticky 
modifi kovaných rostlin na životní prostředí.

• EFSA dokončuje první fázi komplexní revize 
bezpečnosti aromatických látek.

• EFSA a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu 
nemocí obnovily své memorandum o porozumění.

Prosinec
• Správní rada EFSA přijala harmonogram prací 

a rozpočet pro rok 2011.

• EFSA posuzuje možná zdravotní rizika pro děti 
vyplývající z přítomnosti dusičnanů v listové zelenině.

• EFSA a průmysl si vyměňují názory na pokyny ohledně 
zdravotních tvrzení, která se týkají střev a imunitní 
funkce.

• EFSA organizuje 1. setkání vědecké sítě pro posuzování 
rizik z hlediska zdraví rostlin.
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Klíčová čísla roku 2010

Vědecké výstupy 565

Veřejné konzultace  91

Smlouvy a granty  98

Návštěvnost webových stránek  3 miliony

Počet odběratelů elektronického zpravodaje 26 934

Mediální pokrytí (články)  8 330

Počet zaměstnanců EFSA v prosinci 2010 433

Plenární zasedání   98

Zasedání pracovních skupin 994
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Činnost č. 1: Poskytování vědeckých stanovisek 
a doporučení a přístupů k posuzování rizik

Činnost č. 2: Hodnocení výrobků, látek a tvrzení 
podléhajících autorizaci

Činnost č. 3: Sběr dat, vědecká spolupráce 
a vytváření sítí

Činnost č. 4: Komunikace a dialog

Funkce č. 5: Správa

Rozpočet podle činností – schválené rozdělení rozpočtových prostředků

Plnění rozpočtu
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Vyhrazené prostředky

Poskytnutá částka

Zaplacená částka

Zaměstnanci

Infrastruktura

Provoz

miliony EUR
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