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Το 2010 η EFSA εξέδωσε 565 επιστημονικά αποτελέσματα 
σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, της αξιολόγησης των κινδύνων που συνδέονται 
με τον πυρετό Q και τη γρίπη H1N1 για τα ζώα και τους 
ανθρώπους, της τεκμηρίωσης της επιστημονικής βάσης για 
1 224 ισχυρισμούς υγείας «γενικής λειτουργίας», καθώς και 
της επαναξιολόγησης της ασφάλειας του υλικού δισφαινόλη A, 
το οποίο προορίζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα. 

Υπογραμμίζοντας τη συμμετοχή της EFSA σε νέους και 
αναδυόμενους επιστημονικούς τομείς, η επιστημονική 
επιτροπή της συνέταξε έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με 
τη νανοτεχνολογία καθώς και επιστημονική έκθεση σχετικά 
με ενδοκρινικά ενεργές ουσίες. Η συνεργασία με διεθνείς 
εταίρους, όπως η ΠΟΥ, και οι κοινές επιστημονικές γνώμες 
με αντίστοιχους οργανισμούς της ΕΕ αποτέλεσαν επίσης 
αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του έργου της στη διάρκεια 
του έτους. Το 2010 η EFSA προκήρυξε δημόσιες προσκλήσεις 
υποβολής ενδιαφέροντος για την ανανέωση των μελών 
των ομάδων ANS και CEF και την επέκταση του εφεδρικού 
πίνακα προσλήψεων της επιστημονικής επιτροπής της και 
των οκτώ άλλων επιστημονικών ομάδων της.

Το 2010, περίπου δύο τρίτα των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων της EFSA αφορούσαν την αξιολόγηση 
της ασφάλειας προϊόντων και ουσιών και την αξιολόγηση της 
επιστημονικής βάσης ισχυρισμών υγείας που είχαν διατυπωθεί 
για τρόφιμα. Η EFSA συνέβαλε επίσης σημαντικά στον τομέα 
της εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου (ΕΠΚ) που αφορά 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση. 
Για παράδειγμα, η ομάδα ΓΤΟ της EFSA επικαιροποίησε 
τις κατευθυντήριες γραμμές της προς τους αιτούντες ΕΠΚ 
για γενετικά τροποποιημένα φυτά, και η ομάδα με θέμα τα 
προϊόντα φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους δημοσίευσε 
επιστημονική γνώμη για την ΕΠΚ των παρασιτοκτόνων. 

Η έκδοση επειγουσών επιστημονικών συμβουλών αποτελεί 
επίσης ένα σημαντικό μέρος της υπηρεσίας που παρέχει 
η EFSA στους ευρωπαίους διαχειριστές κινδύνων. Το 2010 
η EFSA εξέδωσε επείγουσες συμβουλές για την ουσία 
χλωρμεκουάτ στα επιτραπέζια σταφύλια και για την πιθανή 
μόλυνση της τροφικής αλυσίδας λόγω της τέφρας που 
απελευθερώθηκε από το ηφαίστειο Eyjafj allajökull στην 
Ισλανδία.

Η EFSA έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική 
συνεργασία και στη δικτύωση με τα κράτη μέλη το 2010, 
ενισχύοντας τους δεσμούς με το συμβουλευτικό σώμα της 

και τα εθνικά σημεία επαφής, και προσελκύοντας αυξημένο 
αριθμό αιτήσεων στη βάση δεδομένων της εμπειρογνωμόνων 
επιστημόνων σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Η EFSA 
διέθεσε επίσης 7,8 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και συμβάσεις 
με εξειδικευμένους οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι 
είναι σε θέση να την βοηθήσουν στο έργο της. Επιπλέον, το 
2010, εγκαινιάστηκε η αναλυτική βάση δεδομένων της EFSA 
για την κατανάλωση τροφίμων, ένα πολύτιμο εργαλείο το 
οποίο αυξάνει την ακρίβεια των εκτιμήσεων έκθεσης της EFSA 
και χρησιμοποιείται από κοινού από τα κράτη μέλη.  

Το 2010, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική 
επικοινωνίας της EFSA για την περίοδο 2010-2013. 
Η εν λόγω στρατηγική, ενημερωμένη από εκτεταμένη 
έρευνα και ανατροφοδότηση από τους βασικούς εταίρους 
και ενδιαφερομένους τής EFSA, ανοίγει τον δρόμο για 
εποικοδομητικότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία 
εκ μέρους της EFSA, στο μέλλον. Ένα σημαντικό δείγμα 
έρευνας από το 2010, το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
διορατικό, ήταν η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τους 
κινδύνους που συνδέονται με τα τρόφιμα. Η EFSA, σε μια 
προσπάθεια να προάγει μεγαλύτερη συνοχή στην ενημέρωση 
σχετικά με τους κινδύνους σε ολόκληρη την ΕΕ, συνέχισε 
να ενισχύει τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη μέσω της 
ομάδας εργασίας για την επικοινωνία του συμβουλευτικού 
σώματος. Η προορατική προσέγγιση της EFSA όσον αφορά 
τη συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους τονίστηκε ακόμη 
περισσότερο με τις επίσημες επισκέψεις στην Πάρμα 
του προέδρου της Επιτροπής, José Manuel Barroso, 
και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Εκτός από την παροχή τεκμηριωμένων επιστημονικών 
συμβουλών και την εκτίμηση κινδύνων για λογαριασμό των 
Ευρωπαίων διαχειριστών κινδύνων, το 2010, η EFSA είχε την 
ευκαιρία να εξετάσει τις δικές της δομές και διαδικασίες. 
Στόχος αυτής της εκτεταμένης αυτοαξιολόγησης, η οποία θα 
ολοκληρωθεί το 2011, είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Αρχή 
να καταστεί αποτελεσματικότερη, να προβλέπει καλύτερα 
τις αλλαγές στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται 
και να προβαίνει στη βέλτιστη χρήση των πόρων της ενόψει 
του αυξανόμενου φόρτου εργασίας. Η Αρχή προέβη επίσης 
σε εκτεταμένη αναθεώρηση, προκειμένου να ενισχύσει 
περαιτέρω τις εσωτερικές διαδικασίες της όσον αφορά 
την ανεξαρτησία, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την 
ανάπτυξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στο έργο της.



Ιανουάριος
• Η EFSA και το ECDC εκδίδουν έκθεση για το 2008 σχετικά 

με τις ζωονόσους και τις τροφιμογενείς εστίες λοιμώξεων 
στην ΕΕ 

• Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα για την Εκτίμηση 
Κινδύνου (BfR) επισκέπτεται την EFSA 

• Η EFSA επιβεβαιώνει ότι το κρέας κοτόπουλου είναι η κύρια 
πηγή ανθρώπινων κρουσμάτων καμπυλοβακτηρίωσης 

• Η EFSA αναθεωρεί την εκτίμηση έκθεσης στο λυκοπένιο 
ως χρωστική ουσία τροφίμων

Φεβρουάριος
• Η EFSA δημοσιεύει δεύτερη σειρά γνωμών σχετικά με 

ισχυρισμούς υγείας «γενικής λειτουργίας» 

• Οι οργανισμοί της ΕΕ συμμετέχουν σε διάλογο με τον 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Barroso, σχετικά με τη 
συμβολή τους στη διαμόρφωση της Ευρώπης 

• Κοινή εκδήλωση της EFSA και του Ισπανικού Οργανισμού 
Ασφάλειας των Τροφίμων: «Science supporting Risk 
Surveillance of Imports» 

Μάρτιος
• Πρώτη κυκλοφορία του δελτίου της EFSA 

• Η EFSA εγκαινιάζει την αναλυτική της βάση δεδομένων για 
την κατανάλωση τροφίμων

• Η EFSA δημοσιεύει μια ευρωπαϊκή επισκόπηση 
των επιπέδων διοξινών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 

• Η EFSA ορίζει ευρωπαϊκές διατροφικές τιμές αναφοράς για 
ορισμένα θρεπτικά συστατικά 

• Η EFSA ζητά τη γνώμη ευρωπαίων και διεθνών 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη δισφαινόλη Α 

• Ο επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για την υγεία και την πολιτική 
καταναλωτών, John Dalli, επισκέπτεται την EFSA 

• Η EFSA δημοσιεύει την έρευνα για το Καμπυλοβακτήριο και 
τη Σαλμονέλα στην ΕΕ

Απρίλιος
• Η EFSA εκδίδει επείγουσες επιστημονικές συμβουλές 

σχετικά με τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για την ασφάλεια 
των τροφίμων και των ζωοτροφών στην ΕΕ 
μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Ισλανδίας

• Η EFSA αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους χρήσης 
του παρασιτοκτόνου χλωρμεκουάτ στα σταφύλια

• Η EFSA μειώνει το ανεκτό επίπεδο πρόσληψης μελαμίνης  

• Η EFSA αξιολογεί τις επιπτώσεις στην υγεία όσον αφορά 
τον μόλυβδο σε τρόφιμα 

• Η EFSA αξιολογεί την ασφάλεια των γλυκοζιτών στεβιόλης 

• Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel 
Barroso, επισκέπτεται την EFSA 

Μάιος
• Η EFSA επανεξετάζει τις μελλοντικές κατευθυντήριες 

γραμμές για τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων

• Κοινή εκδήλωση της EFSA και της ΓΔ SANCO της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Can science and innovation build 
a more sustainable food chain?»

• Η EFSA εκδίδει επιστημονικές συμβουλές σχετικά με 
τον πυρετό Q 

• Η EFSA εορτάζει την Εβδομάδα της Ευρώπης – Festa 
dell’Europa 

Ιούνιος
• Το διοικητικό συμβούλιο της EFSA διορίζει επτά νέα μέλη

• Η EFSA συμμετέχει σε διάλογο με ενδιαφερομένους σχετικά 
με ισχυρισμούς υγείας

• Η EFSA αξιολογεί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην 
εμφάνιση του μικροβίου MRSA στους χοίρους

• Η EFSA δημοσιεύει δήλωση σχετικά με προβληματισμούς 
για την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά τη λοίμωξη 
του νέου ιού της γρίπης H1N1 στους ανθρώπους

• Η EFSA φιλοξενεί και μεταδίδει διαδικτυακά συνάντηση 
με τα κράτη μέλη σχετικά με την εκτίμηση του 
περιβαλλοντικού κινδύνου γενετικά τροποποιημένων 
φυτών στο Βερολίνο

• Η EFSA παρέχει επιστημονικές συμβουλές σχετικά με την 
εξάπλωση της αμβροσίας αρτεμισιφύλλου (Ambrosia)

• Η EFSA υποδέχεται την αντιπροσωπεία της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) 

• Η EFSA συμμετέχει στις εκδηλώσεις της ΕΕ στην Παγκόσμια 
Έκθεση της Σαγκάης 2010 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΤΗΣ EFSA ΤΟ 2010



Ιούλιος 
• Η EFSA μειώνει την αποδεκτή ημερήσια λήψη αμαράνθης, 

ολοκληρώνοντας την επαναξιολόγησή της για τις 
αζωχρωστικές ουσίες στα τρόφιμα 

• Η EFSA δημοσιεύει τη δεύτερη ετήσια έκθεση για τα 
κατάλοιπα των παρασιτοκτόνων στα τρόφιμα

• Η EFSA εκδίδει νέα επιστημονική γνώμη για την
αξιολόγηση της αλλεργιογονικότητας των ΓΤΟ

• Η EFSA ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική 
επικοινωνίας της για την περίοδο 2010–2013

• Η EFSA δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα των PCB 
στα τρόφιμα 

• Η EFSA ολοκληρώνει τις τετραετούς διάρκειας εργασίες της 
για τις θαλάσσιες βιοτοξίνες

• Η EFSA εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση 
κινδύνου-οφέλους των τροφίμων για την ανθρώπινη υγεία

Αύγουστος 
• Η EFSA ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 

πρακτική της συγκομιδής φτερών από ζωντανές χήνες για 
την παραγωγή πούπουλων

•  Η EFSA δημοσιεύει επιστημονικές γνώμες σχετικά με τον 
ρόλο των τσιμπουριών στη μετάδοση ασθενειών των ζώων 
και με τη γεωγραφική κατανομή τους στην Ευρώπη

Σεπτέμβριος 
• Η EFSA επικαιροποιεί τις συμβουλές της για τη 

δισφαινόλη Α 

• Η EFSA αναθεωρεί την πιο πρόσφατη έρευνα για την 
κλωνοποίηση ζώων 

• Η EFSA φιλοξενεί συνάντηση με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις για τους γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς (ΓΤΟ) 

• Η EFSA δημοσιεύει επιστημονική γνώμη σχετικά με 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης 
ανακυκλωμένου θερμού νερού ως τεχνική απολύμανσης 
σφαγίων κρεάτων

Οκτώβριος 
• Η EFSA παρέχει συμβουλές για 808 ισχυρισμούς υγείας 

• Η EFSA διοργανώνει τεχνική συνάντηση ενδιαφερομένων 
σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη 
μεταφορά 

• Η EFSA διοργανώνει το 15ο Επιστημονικό Συνέδριο σχετικά 
με τους ανακύπτοντες κινδύνους

• Η Δανική Υπηρεσία Κτηνιατρικών Ζητημάτων και 
Τροφίμων και το Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων του Τεχνικού 
Πανεπιστημίου της Δανίας επισκέπτονται την EFSA

Νοέμβριος 
• Η EFSA δημοσιεύει το Ευρωβαρόμετρό της σχετικά με τον 

τρόπο που αντιλαμβάνονται οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
τους κινδύνους που συνδέονται με τα τρόφιμα 

• Η EFSA δημοσιεύει έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων 
φυτών 

• Η EFSA ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο του πλήρους 
ελέγχου ασφάλειας των αρωματικών ουσιών

• Η EFSA και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων ανανεώνουν το μνημόνιο κατανόησής τους

Δεκέμβριος
• Το διοικητικό συμβούλιο της EFSA υιοθετεί το σχέδιο 

εργασίας και τον προϋπολογισμό για το 2011 

• Η EFSA αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για την υγεία 
των παιδιών όσον αφορά το νιτρικό άλας που βρίσκεται 
στα φυλλώδη λαχανικά 

• Η EFSA και η βιομηχανία ανταλλάσσουν απόψεις για τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ισχυρισμούς υγείας 
για τη λειτουργία των εντέρων και του ανοσοποιητικού 
συστήματος 

• Η EFSA διοργανώνει την πρώτη συνάντηση 
του Επιστημονικού Δικτύου για την Εκτίμηση 
του Φυτοϋγειονομικού Κινδύνου 
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Βασικά αριθμητικά στοιχεία 2010

Επιστημονικά αποτελέσματα 565

Δημόσιες διαβουλεύσεις   91

Συμβάσεις και επιχορηγήσεις  98

Επισκέψεις ιστοσελίδας    3 εκατ.

Συνδρομητές ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου 26 934

Κάλυψη από τα ΜΜΕ (άρθρα)  8 330

Προσωπικό της EFSA τον Δεκέμβριο του 2010 433

Συνεδριάσεις ολομέλειας    98

Συνεδριάσεις ομάδων εργασίας 994
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