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Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avaldas 2010. aastal 
565 teaduslikku hinnangut mitmele tähtsale küsimusele, 
sealhulgas Q-palaviku ja H1N1 gripiga seotud riskide 
hindamisele loomadel ja inimestel, 1224 üldise 
tervisealase väite teadusliku aluse põhjendamisele ning 
toiduga kokkupuutuva materjali bisfenool A ohutuse 
ümberhindamisele. 

EFSA kaasatust uutesse ja esilekerkivatesse 
teadusvaldkondadesse rõhutasid selle teaduskomitee 
poolt koostatud nanotehnoloogiaalased suunised ja 
teaduslik aruanne endokriinse toimega preparaatidest. 
Selle töös oli aasta jooksul tähelepanuväärne osa 
ka koostööl rahvusvaheliste partneritega, näiteks 
Maailma Terviseorganisatsiooniga, ja koostöös teiste ELi 
asutustega esitatud teaduslikel arvamustel. EFSA kuulutas 
2010. aastal välja avalikud konkursid oma toidu lisaainete 
ja toidule lisatavate toitaineallikate teaduskomisjoni (ANS) 
ning toiduga kokkupuutuvate ainete, ensüümide, lõhna- 
ja maitseainete ning abiainete teaduskomisjoni (CEF) 
liikmeskonna uuendamiseks ning oma teaduskomitee 
reservnimekirja ja kaheksa ülejäänud teaduskomisjoni 
suurendamiseks.

Peaaegu kahes kolmandikus EFSA 2010. aasta teaduslikest 
väljunditest käsitleti toodete ja ainete ohutuse hindamist 
ning toiduainetega seotud tervisealaste väidete 
teaduslike aluste hindamist. EFSA andis olulise panuse 
ka reguleeritud toodetega seotud keskkonnaohtude 
hindamisse. Ameti geneetiliselt muundatud organismide 
teaduskomisjon uuendas näiteks oma suuniseid 
geneetiliselt muundatud taimede keskkonnaohu 
hindamise taotlejatele ning taimekaitsevahendite ja 
nende jääkide komisjon avaldas teadusliku arvamuse 
pestitsiidide keskkonnaohu kohta. 

Kiireloomuliste teaduslike nõuannete andmine on 
samuti oluline osa teenusest, mida EFSA osutab Euroopa 
riskihalduritele. 2010. aastal andis EFSA kiireloomulisi 
nõuandeid lauaviinamarjades sisalduva kloromekvaadi 
kohta ja toiduahela võimaliku saastumise kohta Islandi 
vulkaanist Eyjafj allajökullist pärineva tuhaga.

EFSA keskendus 2010. aastal tugevalt teaduslikule 
koostööle ja võrgustike loomisele liikmesriikidega, 
tugevdades sidemeid oma nõuandva koguga ning 

teabekeskustega liikmesriikides, mille tulemusena 

kasvas võrreldes eelmiste aastatega selle teaduslike 

ekspertide andmebaasi esitatud taotluste arv. Amet 

eraldas ka 7,8 miljonit eurot grantideks ja lepinguteks 

riikide spetsialiseerunud organisatsioonidele, mis 

on võimelised ametit selle töös abistama. Peale selle 

käivitati 2010. aastal EFSA põhjalik toidutarbimise 

andmebaas – väärtuslik abivahend, mis suurendab EFSA 

ekspositsioonihinnangute täpsust ning mida võivad 

kasutada ka liikmesriigid. 

2010. aastal võttis haldusnõukogu vastu EFSA 

kommunikatsioonistrateegia aastateks 2010–2013. See 

põhineb ulatuslikest uuringutest saadud teabel ja 

EFSA olulistelt partneritelt ja sidusrühmadelt laekunud 

tagasisidel ning sillutab teed ameti kommunikatsiooni 

mõjusamaks ja tõhusamaks muutmiseks tulevikus. 

Üks oluline 2010. aasta uuring, mis andis eriti tähtsat 

teavet, oli Eurobaromeetri uuring tarbijate poolt 

tajutavate riskide kohta seoses toiduainetega. Riskidest 

teavitamise ühtlustamiseks ELi ulatuses jätkas EFSA 

koostöö tugevdamist liikmesriikidega nõuandva kogu 

kommunikatsiooni töörühma kaudu. Ameti aktiivset 

lähenemist partnerorganisatsioonide kaasamisele 

rõhutasid veelgi komisjoni presidendi José Manuel 

Barroso ning Euroopa Parlamendi keskkonna-, 

rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ametlik külaskäik 

Parmasse. 

Lisaks usaldusväärsete teaduslike tõendite ja 

riskihinnangute andmisele Euroopa riskihalduritele 

kasutas EFSA 2010. aastal võimalust vaadata läbi oma 

struktuurid ja protsessid. Selle 2011. aastal lõpule viidava 

ulatusliku enesehindamise eesmärk on võimaldada ametil 

suurendada oma tegevuse efektiivsust, prognoosida 

paremini muutusi oma tegevuse keskkonnas ja 

kasutada töökoormuse suurenedes võimalikult paremini 

oma ressursse. Amet vaatas ka põhjalikult läbi oma 

töökorralduse, et tugevdada seda veelgi sõltumatuse 

osas, mis on kriitiline tegur selle usaldusväärsuse 

tagamiseks.



Jaanuar
• EFSA ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus 

(ECDC) avaldavad 2008. aasta aruande zoonoosidest 
ning toiduainetega edasikanduvatest haigustest ELis 

• EFSA-d külastab Saksamaa Föderaalne Riskihindamiste 
Instituut (BfR) 

• EFSA kinnitab kanaliha inimese kampülobakterioosi 
juhtude peamise allikana 

• EFSA vaatab uuesti läbi hinnangu lükopeenile kui 
toiduvärvile

Veebruar
• EFSA avaldab teise arvamuste seeria üldiste 

terviseväidete kohta 

• ELi asutused peavad Euroopa Komisjoni presidendi 
Barrosoga dialoogi oma panuse üle Euroopa 
kujundamisse 

• EFSA ühisüritus Hispaania Toiduohutusametiga: „Teadus 
toetamas järelevalvet impordiriskide üle” 

Märts
• EFSA ajakirja esimese numbri ilmumine 

• EFSA käivitab oma põhjaliku Euroopa toidutarbimise 
andmebaasi 

• EFSA avaldab Euroopa ülevaate toiduainete ja söötade 
dioksiinitasemetest 

• EFSA kehtestab teatavatele toitainetele Euroopa 
toitumise võrdlusväärtused 

• EFSA konsulteerib Euroopa ja rahvusvaheliste 
ekspertidega bisfenool A osas 

• EFSA-d külastab ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik 
John Dalli 

• EFSA avaldab uuringu tulemused Campylobacter ’i ja 
Salmonella leviku kohta ELis

Aprill
• EFSA annab kiireloomulist teaduslikku nõu Islandi 

vulkaanipurskest tulenevate lühiajaliste toiduainete 
ja söötade ohutusega seotud riskide kohta ELis 

• EFSA hindab pestitsiidi kloromekvaadi sisaldumisest 
viinamarjades tulenevaid võimalikke riske

• EFSA vähendab söödas sisalduvaid lubatud 
melamiinitasemeid 

• EFSA hindab toidu pliisisalduse mõju tervisele 

• EFSA hindab stevioolglükosiidide ohutust 

• EFSA-d külastab Euroopa Komisjoni president José 
Manuel Barroso 

Mai
• EFSA vaatab läbi andmekogumise edasised suunad 

• EFSA ühisüritus Euroopa Komisjoni tervise- ja 
tarbijaküsimuste peadirektoraadiga „Kas teadus 
ja innovatsioon saavad parandada toiduahela 
jätkusuutlikkust?”

• EFSA annab teaduslikke nõuandeid Q-palaviku kohta 

• EFSA pühitseb Euroopa nädalat – Festa dell’Europa 

Juuni
• EFSA haldusnõukogu määrab ametisse seitse uut liiget 

• EFSA peab sidusrühmadega dialoogi terviseväidete üle

• EFSA hindab sigade metitsilliinresistentse 
Staphylococcus aureus’e levikule kaasa aitavaid tegureid

• EFSA avaldab teate inimeste uudsesse gripiviirusesse 
H1N1 nakatumisega seotud toiduohutusküsimuste 
kohta

• EFSA korraldab ja kannab veebis üle Berliinis toimunud 
kohtumise liikmesriikidega geneetiliselt muundatud 
taimedega seotud keskkonnariskide hindamise kohta

• EFSA annab teaduslikku nõu ambroosia leviku kohta

• EFSA võtab vastu Euroopa Parlamendi keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni delegatsiooni

• EFSA annab oma panuse ELi üritustesse Shanghai World 
Expo 2010 raames 
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Juuli 
• EFSA vähendab amarandi lubatavat päevaannust, viies 

sellega lõpule asotoiduvärvide ümberhindamise 

• EFSA avaldab teise aastaaruande pestitsiidijääkide 
kohta toiduainetes

• EFSA avaldab uue teadusliku arvamuse geneetiliselt 
muundatud organismide võimaliku allergeensuse 
hindamise kohta

• EFSA käivitab oma kommunikatsioonistrateegia 
2010–2013 avaliku arutelu

• EFSA avaldab andmed polüklooritud bifenüülide 
tasemete kohta toiduainetes 

• EFSA viib lõpule neli aastat kestnud töö mereliste 
biotoksiinidega

• EFSA avaldab suunised toiduainetega seotud riskide ja 
kasulikkuse hindamiseks inimese tervisele 

August 
• EFSA käivitab avaliku arutelu elusatelt hanedelt 

udusulgede kogumise üle 

• EFSA avaldab teaduslikud arvamused puukide rolli 
kohta loomade haiguste edasikandmisel ja nende 
geograafi lise leviku kohta Euroopas

September 
• EFSA uuendab oma nõuandeid bisfenool A kohta 

• EFSA annab ülevaate uusimatest teadusuuringutest 
loomade kloonimise kohta 

• EFSA korraldab vabaühenduste kohtumise geneetiliselt 
muundatud organismide teemal 

• EFSA avaldab teadusliku arvamuse ringlusse võetud 
kuuma vee kasutamise ohutuse ja efektiivsuse kohta 
lihakehade desinfi tseerimiseks

Oktoober 
• EFSA annab nõu 808 tervisealase väite kohta 

• EFSA korraldab sidusrühmade tehnilise koosoleku 
loomade heaolu kohta transportimisel 

• EFSA korraldab oma 15. teadusliku kollokviumi 
esilekerkivate riskide teemal

• EFSA-d külastavad Taani Veterinaar- ja Toiduamet 
ja Taani Tehnikaülikooli riiklik toiduinstituut 

November 
• EFSA avaldab oma Eurobaromeetri ELi tarbijate poolt 

tajutavate toiduainetega seotud riskide kohta 

• EFSA avaldab suunised geneetiliselt muundatud 
taimede keskkonnamõjude kohta 

• EFSA viib lõpule lõhna- ja maitseainete ohutuse 
põhjaliku läbivaatamise esimese etapi

• EFSA ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskus uuendavad oma vastastikuse mõistmise 
memorandumit

Detsember
• EFSA haldusnõukogu kinnitab 2011. aasta tööplaani 

ja eelarve 

• EFSA hindab lehtköögiviljades sisalduvate nitraatide 
võimalikku terviseriski lastele 

• EFSA ja tööstuse esindajad vahetavad seisukohti 
soolestiku ja immuunfunktsiooni kohta esitatavate 
terviseväidete suuniste osas 

• EFSA korraldab taimeterviseriskide hindamise 
teadusliku võrgustiku 1. kohtumise 

E F S A  2 0 1 0 .   A A S T A  A R U A N D E  K O K K U V Õ T E

Tähtsamad arvud 2010. aastal

Teaduslikke hinnanguid 565

Avalikke arutelusid 91

Lepinguid ja grante 98

Veebilehe külastusi  3 miljonit

Elektroonilise uudiskirja tellijaid  26 934

Meediakajastusi (artikleid) 8330

EFSA töötajaid 2010. aasta detsembris  433

Plenaaristungeid  98

Töörühmade koosolekuid 994
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