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I 2010 leverede EFSA 565 videnskabelige resultater inden 
for en række vigtige problemstillinger, herunder en 
vurdering af risici for dyr og mennesker ved Q-feber og 
infl uenza H1N1, dokumentation af det videnskabelige 
grundlag for 1 224 sundhedsanprisninger med såkaldt 
»generel funktion« samt en revurdering af sikkerheden 
ved fødevarekontaktmaterialet bisphenol A.

I en understregning af EFSA’s engagement inden for 
nye og fremspirende videnskabsområder lavede EFSA’s 
videnskabelige komité en vejledning om nanoteknologi 
og en videnskabelig rapport om endokrine aktivstoff er. 
Tillige var forskellige former for samarbejde med 
internationale partnere, såsom WHO, og fælles 
videnskabelige udtalelser med beslægtede EU-agenturer 
kendetegnende for EFSA’s arbejde i løbet af året. EFSA 
iværksatte off entlige udbud i 2010 med henblik på at 
forny medlemskabet af dens ANS og CEF-paneler og for 
at udvide reservelisten i dens videnskabelige komité og 
dens otte andre videnskabelige paneler.

Næsten to tredjedele af EFSA’s videnskabelige resultater 
i 2010 var relaterede til sikkerhedsvurderingen af 
produkter og substanser, samt vurderingen af det 
videnskabelige grundlag for sundhedsanprisninger på 
fødevarer. EFSA har også bidraget betydeligt inden for 
miljørisikovurdering, også kaldet ERA (environmental risk 
assessment), af regulerede produkter. For eksempel har 
autoritetens GMO-panel opdateret dennes vejledning til 
ansøgere om miljørisikovurderingen af genmodifi cerede 
planter. Panelet for plantebeskyttelsesmidler og 
restkoncentrationer publicerede en videnskabelig 
udtalelse mht. miljørisikovurderingen af pesticider.

Formidling af presserende videnskabelig rådgivning 
er også en væsentlig del af den service, EFSA yder til 
europæiske risikoeksperter. I 2010 formidlede EFSA vigtig 
og akut rådgivning om chlormequat i spisedruer og 
potentiel forurening af fødevarekæden på baggrund af 
askenedfald fra Eyjafj allajökullvulkanen i Island.

I 2010 satte EFSA stærk fokus på videnskabeligt 
samarbejde og netværksdannelse med medlemsstaterne. 
Derved blev EFSA’s bånd til dens rådgivende forum og 

nationale fokuspunkter styrket, og i forhold til tidligere 
år var der et større antal ansøgere til EFSA’s database 
med videnskabelige eksperter. Autoriteten har også 
tildelt 7 800 000 EUR i bevillinger og kontrakter til 
specialistorganisationer på nationalt niveau, som er 
i stand til at bistå EFSA i dennes arbejde. Desuden blev 
EFSA’s omfattende database for fødevareforbrug lanceret 
i 2010 — et værdifuldt redskab, der øger nøjagtigheden 
af EFSA’s eksponeringsvurderinger, og som deles med 
medlemsstaterne.

I 2010 vedtog bestyrelsen EFSA’s kommunikationsstrategi 
for 2010-2013. På baggrund af oplysninger fra omfattende 
forskning og feedback fra EFSA’s vigtigste partnere og 
interessenter baner denne strategi vejen for en mere 
slagkraftig og eff ektiv kommunikation i fremtiden. Et 
væsentligt forskningsarbejde i 2010, som viste sig at være 
særligt indsigtsfuld, var Eurobarometerundersøgelsen 
om forbrugernes opfattelse af fødevarerelaterede 
risici. I et forsøg på at skabe større sammenhæng 
i kommunikationen om risici på tværs af EU, fortsatte 
EFSA med at styrke samarbejdet med medlemsstaterne 
gennem det rådgivende forums arbejdsgruppe for 
kommunikation. Autoritetens proaktive tilgang til 
samarbejdet med partnerorganisationerne blev 
yderligere understreget ved offi  cielle besøg i Parma af 
Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og 
Europa-Parlamentets udvalg for miljø, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed.

Ud over at levere grundig videnskabelig rådgivning og 
risikovurdering til europæiske risikoeksperter, benyttede 
EFSA sig i 2010 af muligheden for at refl ektere over egne 
strukturer og processer. Formålet med denne omfattende 
selvevaluering, som afsluttes i 2011, er at sørge for, 
at autoriteten bliver mere eff ektiv, så man bedre kan 
forudse ændringer i de omgivelser, som denne agerer i, 
og gøre bedst mulig brug af egne ressourcer set i lyset 
af en stigende arbejdsbyrde. EFSA har også foretaget en 
omfattende vurdering med henblik på at styrke interne 
procedurer yderligere i forhold til uafhængighed, hvilket 
er afgørende for at skabe større tillid til EFSA’s arbejde.



Januar
• EFSA og ECDC udgiver 2008 rapport om zoonoser og 

fødevarebårne udbrud i EU.

• Det tyske institut for risikovurdering (BfR) besøger EFSA.

• EFSA bekræfter kyllingekød som væsentlig kilde 
til tilfælde med infektion af campylobacter hos 
mennesker.

• EFSA reviderer eksponeringsvurderingen af lycopener 
som fødevarefarve.

Februar
• EFSA udgiver anden serie med udtalelser om 

sundhedsanprisninger med »generel funktion«.

• EU-agenturer indgår i dialog med Europa-
Kommissionens formand, Barroso, vedr. deres bidrag til 
udformningen af Europa.

• Fælles arrangement EFSA — det spanske agentur 
for fødevaresikkerhed: »Videnskaben understøtter 
risikovurderingen af import«.

Marts
• Off entliggørelsen af EFSA Journal.

• EFSA off entliggør dens omfattende europæiske 
database for fødevareforbrug.

• EFSA publicerer Europæisk overblik over dioxinniveauer 
i fødevarer og foderstoff er.

• EFSA defi nerer europæiske kostreferenceværdier for 
bestemte næringsstoff er.

• EFSA rådfører sig hos europæiske og internationale 
eksperter vedr. bisphenol A.

• EU-kommissæren for sundhed og forbrugerpolitik, John 
Dalli, besøger EFSA.

• EFSA udgiver en undersøgelse om Campylobacter og 
Salmonella i EU.

April
• Efter det islandske vulkanudbrud formidler EFSA vigtige 

videnskabelige råd om kortsigtede risici mht. fødevare- 
og foderstofsikkerheden i EU.

• EFSA vurderer mulige risici fra sprøjtemidlet 
chlormequat i druer.

• EFSA reducerer toleranceindtagelsesniveauet for 
melamin.

• EFSA vurderer sundhedsmæssige konsekvenser af bly 
i fødevarer.

• EFSA vurderer sikkerheden for steviolglykosider.

• Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel 
Barroso, besøger EFSA.

Maj
• EFSA vurderer fremtidige retninger for 

dataindsamlingsaktiviteter.

• Fælles EFSA-EF GD SANCO-arrangement: »Kan 
videnskab og innovation opbygge en mere bæredygtig 
fødekæde?«.

• EFSA udgiver videnskabelig rådgivning om Q-feber.

• EFSA fejrer den Europæiske Uge — Festa dell’Europa.

Juni
• EFSA’s bestyrelse udnævner syv nye medlemmer.

• EFSA indgår i dialog med interessenterne om 
sundhedsanprisninger.

• EFSA vurderer faktorer, der bidrager til MRSA hos svin.

• EFSA publicerer redegørelse om 
fødevaresikkerhedshensyn i forhold til en ny H1N1-
infl uenzavirusinfektion hos mennesker.

• EFSA er vært for og webcaster et møde med 
medlemsstaterne i Berlin om miljørisikovurderingen af 
genmodifi cerede planter.

• EFSA yder videnskabelig rådgivning om udbredelsen af 
bynkeambrosie (Ambrosia).

• EFSA byder delegationen fra Europa-Parlamentets 
udvalg for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed 
(ENVI) velkommen.

• EFSA bidrager til EU-begivenheder på Shanghai World 
Expo 2010.
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Juli
• EFSA sænker ADI på amaranth og afslutter dermed sin 

revurdering af azofarvestoff er i fødevarer

• EFSA udgiver den anden årlige rapport om 
pesticidrester i fødevarer.

• EFSA kommer med en ny videnskabelig udtalelse 
om vurdering af genmodifi cerede planters mulige 
allergifremkaldende karakter.

• EFSA iværksætter en off entlig høring om dens 
kommunikationsstrategi for 2010-2013.

• EFSA off entliggør data vedr. Pcb-niveauer i fødevarer.

• EFSA afslutter fi re års arbejde med marine biotoksiner.

• EFSA giver retningslinjer for risiko-fordelsvurderingen af 
fødevarer i forhold til den menneskelige sundhed.

August
• EFSA iværksætter en off entlig høring om praksis med at 

plukke fj er fra levende gæs i produktionen af gåsedun.

• EFSA off entliggør videnskabelige udtalelser om fl åters 
rolle i overførslen af sygdomme blandt dyr og om deres 
geografi ske fordeling i Europa.

September
• EFSA opdaterer rådgivningen om bisphenol A.

• EFSA evaluerer den nyeste forskning om kloning af dyr.

• EFSA er vært for et møde med ikke-statslige 
organisationer om genetisk modifi cerede organismer 
(GMO’er).

• EFSA off entliggør videnskabelige udtalelser om 
sikkerheden og eff ektiviteten ved at anvende 
genbrugt varmt vand som dekontamineringsteknik til 
kødslagtekroppe.

Oktober
• EFSA formidler rådgivning om 808 

sundhedsanprisninger.

• EFSA organiserer et teknisk møde med interessenter om 
dyrevelfærd under transport.

• EFSA organiserer sit 15. videnskabelige kollokvium om 
fremspirende risici.

• Den danske dyrlægeforening, Fødevarestyrelsen og 
DTU’s nationale fødevareinstitut besøger EFSA.

November
• EFSA off entliggør dens Eurobarometerundersøgelse om 

EU-forbrugernes opfattelse af fødevarerelaterede risici.

• EFSA off entliggør et vejledende dokument om 
miljømæssige konsekvenser af genmodifi cerede 
planter.

• EFSA afslutter første etape af en omfattende vurdering 
af sikkerhedsaspekter mht. aromastoff er.

• EFSA og det europæiske center for forebyggelse og 
kontrol fornyer deres aftalememorandum.

December
• EFSA’s bestyrelse godkender arbejdsprogrammet og 

budgettet for 2011.

• EFSA vurderer mulige sundhedsrisiko for børn fra nitrat 
i bladgrøntsager.

• EFSA og industrien udveksler synspunkter om 
retningslinjer for sundhedsanprisninger vedr. 
tarmsystem og immunforsvar.

• EFSA arrangerer det første møde for det videnskabelige 
netværk for risikovurdering af plantesundhed.
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Nøgletal 2010

Videnskabelige resultater 565

Off entlige høringer  91

Kontrakter og bevillinger 98

Besøgende på webstedet 3 millioner

Abonnenter til elektronisk nyhedsbrev 26 934

Mediedækning (artikler) 8 330

EFSA-medarbejdere i december 2010 433

Plenarmøder  98

Arbejdsgruppemøder  994



15
.1

3%
17.66%

2
5

.0
4

%

31.5

3%

10
. 00
6

4
%

35

30

25

20

15

10

5

0

37.57
37.57

Millions €

36.35
25.60 24.70

18.19

11.53
11.53

7.07

Pers
onn

el

Commitment 

Appropriation

Amount 

Committed

Amount 

Paid

Infra
stru

ctur
e

Ope
ratio

ns

7.07711.533
11.53

9

25.60

TM
-A

C
-11-001-D

A
-C

Arbejder for at gøre Europas fødevarer sikre

doi:10.2805/81059

Aktivitet 1: Tilvejebringelse af videnskabelige udtalelser og 
rådgivning og risikovurderingstilgange

Aktivitet 2: Evaluering af produkter, stoff er og krav 
underlagt godkendelse

Aktivitet 3: Dataindsamling, videnskabeligt samarbejde og 
netværksdannelse

Aktivitet 4: Kommunikation og dialog

Styring 5: Ledelse/styreform

Aktivitetsbaseret budgettering — ABB-bevillinger

Gennemførelse af budgetter

EFSA-FINANSER 2010

Bindende fi nansbevillinger

Bundet beløb

Udbetalt beløb

Personale

Infrastruktur

Aktiviteter

millioner €
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