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Vuonna 2010 Euroopan elintarviketurvallisuus-
viranomainen (EFSA) laati 565 tieteellistä julkaisua 
monista tärkeistä aiheista, joihin kuuluvat muun muassa 
Q-kuumeeseen ja infl uenssaan A(H1N1) liittyvien riskien 
arviointi eläinten ja ihmisten osalta, 1 224 ”yleisluonteisen” 
terveysväitteen tieteellisen perustan oikeaksi 
osoittaminen sekä elintarvikepakkausmateriaalina 
käytetyn bisfenoli A:n turvallisuuden uudelleenarviointi.

EFSA:n osallistumista tieteen uusille ja kehittymässä 
oleville alueille korosti se, että EFSA:n tiedekomitea julkisti 
ohjeasiakirjan nanoteknologiasta ja tieteellisen raportin 
ihmisen hormonijärjestelmään vaikuttavista aineista. 
Merkittävää EFSA:n toiminnassa vuoden 2010 aikana oli 
lisäksi yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kuten 
Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa sekä yhdessä 
EU:n sisarvirastojen kanssa annetut tieteelliset lausunnot. 
EFSA esitti vuonna 2010 julkiset kutsut ANS-lautakunnan 
ja CEF-lautakunnan uudelleenmuodostamiseksi 
sekä tiedekomitean ja kahdeksan tiedelautakunnan 
varallaololuettelon laajentamiseksi.

Lähes kaksi kolmasosaa EFSA:n tieteellisestä tuotannosta 
vuonna 2010 käsitteli tuotteiden ja aineiden 
turvallisuuden arviointia sekä elintarvikkeita koskevien 
terveysväitteiden tieteellisen perustan arviointia. EFSA:n 
panos oli merkittävä myös säänneltyjen tuotteiden 
ekologisen riskinarvioinnin (ERA) alalla. EFSA:n 
geneettisesti muunnettuja organismeja käsittelevä 
lautakunta esimerkiksi päivitti hakijoille tarjottavan 
ohjeistuksen muuntogeenisten kasvien ekologista 
riskinarviointia varten, ja kasvinsuojeluaineita ja 
niiden jäämiä käsittelevä lautakunta julkisti tieteellisen 
lausunnon torjunta-aineiden ekologista riskinarviointia 
varten.

Kiireellinen tieteellinen neuvonta on keskeinen osa 
niitä palveluja, joita EFSA tarjoaa eurooppalaisille 
riskinhallinnasta vastaaville tahoille. Vuonna 2010 EFSA 
antoi kiireellistä neuvontaa syötäväksi tarkoitettujen 
viinirypäleiden sisältämästä klormekvatti-nimisestä 
aineesta ja Islannin Eyjafj allajökull-tulivuoren tuhkasateen 
seurauksena elintarvikeketjuun mahdollisesti joutuneista 
vierasaineista.

EFSA:n painopisteitä vuonna 2010 olivat tieteellinen 
yhteistyö ja verkostoituminen jäsenvaltioiden kanssa. 
Se vahvisti siteitä omaan neuvoa-antavaan ryhmäänsä 

ja kansallisiin yhteystoimistoihin sekä vastaanotti 
asiantuntijatietokantaansa enemmän hakemuksia kuin 
aiempina vuosina. Lisäksi EFSA osoitti 7,8 miljoonaa euroa 
avustuksina ja sopimuksina erikoistuneille kansallisille 
organisaatioille, jotka pystyvät avustamaan EFSA:ta sen 
työssä. Vuonna 2010 EFSA otti lisäksi käyttöön kattavan 
elintarvikkeiden kulutusta koskevan tietokannan. Se 
on arvokas, kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä 
oleva työkalu, joka parantaa EFSA:n altistumisarvioiden 
tarkkuutta.

Vuonna 2010 johtokunta hyväksyi EFSA:n 
viestintästrategian vuosille 2010–2013. Laaja-alaisen 
tutkimuksen ja EFSA:n keskeisten kumppanien ja 
sidosryhmien palautteen pohjalta viestintästrategia 
avaa tietä elintarviketurvallisuusviranomaisen 
tuloksellisemmalle ja tehokkaammalle viestinnälle 
tulevaisuudessa. Vuoden 2010 tärkeimpiä ja sisällöllisesti 
merkittävimpiä tutkimuksia oli Eurobarometri-kysely, 
jossa selvitettiin kuluttajien käsityksiä elintarvikkeisiin 
liittyvistä riskeistä. Lisäksi EFSA vahvisti edelleen 
yhteistyötään jäsenvaltioiden kanssa neuvoa-antavan 
ryhmän viestintää käsittelevän työryhmän välityksellä, 
jotta riskiviestintä pystyttäisiin yhtenäistämään koko 
EU:n alueella. Elintarviketurvallisuusviranomaisen 
ennakoiva lähestymistapa kumppaniorganisaatioiden 
kanssa tehtävään yhteistyöhön korostui myös 
komission puheenjohtajan José Manuel Barroson ja 
Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan Parmaan 
tekemillä virallisilla vierailuilla.

Sen lisäksi, että EFSA tarjosi EU:n riskinhallinnasta 
vastaaville tahoille vankkaa tieteellistä neuvontaa 
ja riskinarviointia, se pohti vuonna 2010 myös omia 
rakenteitaan ja menettelyjään. Tämä laaja-alainen 
itsearviointi saatetaan päätökseen vuonna 2011, ja 
sen tavoitteena on auttaa turvallisuusviranomaista 
toimimaan tehokkaammin, ennakoimaan paremmin 
omassa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia 
ja hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman 
hyvin lisääntyvään työmäärään nähden. 
Turvallisuusviranomainen toteutti myös laaja-alaisen 
arvioinnin, jonka tavoitteena on vahvistaa sisäisten 
menettelyjen riippumattomuutta, mikä on välttämätöntä 
EFSA:n työn nauttiman luottamuksen lisäämiseksi.



Tammikuu
• EFSA ja ECDC julkistavat vuoden 2008 raportin 

zoonooseista ja ruokamyrkytysepidemioista EU:ssa.

• Saksan riskinarviointilaitos (BfR) vierailee EFSA:ssa.

• EFSA vahvistaa kananlihan olevan ihmisen 
kampylobakterioositapausten tärkein lähde.

• EFSA tarkistaa elintarvikevärinä käytettyä lykopeenia 
koskevan altistusarvion.

Helmikuu
•  EFSA julkistaa toisen sarjan ”yleisluonteisia” 

terveysväitteitä käsitteleviä lausuntoja.

• EU:n virastot osallistuvat Euroopan komission 
puheenjohtajan José Manuel Barroson kanssa käytyyn 
vuoropuheluun virastojen panoksesta Euroopan 
muokkaamisessa.

• EFSA:n ja Espanjan elintarviketurvallisuusviraston 
yhteinen tapahtuma: ”Science supporting Risk 
Surveillance of Imports” (Tiede tuontituotteiden 
riskinvalvonnan tukena).

Maaliskuu
• EFSA Journal -julkaisun lanseeraus.

• EFSA ottaa käyttöön kattavan eurooppalaisen 
elintarvikkeiden kulutustietokannan.

• EFSA julkistaa raportin elintarvikkeiden ja rehujen 
dioksiinimääristä Euroopassa.

• EFSA asettaa tietyille ravintoaineille eurooppalaiset 
ravitsemukselliset viitearvot.

• EFSA kuulee eurooppalaisia ja kansainvälisiä 
asiantuntijoita bisfenoli A:sta.

• Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava Euroopan 
komission jäsen John Dalli vierailee EFSA:ssa.

• EFSA julkistaa selvityksen kampylobakteerista ja 
salmonellasta EU:ssa.

Huhtikuu
• EFSA antaa kiireellisen tieteellisen lausunnon 

Islannin tulivuorenpurkauksen EU:n elintarvike- ja 
rehuturvallisuudelle aiheuttamista lyhyen aikavälin 
riskeistä.

• EFSA arvioi viinirypäleissä käytetyn klormekvatti-
nimisen torjunta-aineen mahdollisia riskejä.

• EFSA alentaa melamiinin siedettävän saannin tasoa.

• EFSA arvioi elintarvikkeiden sisältämän lyijyn 
terveysvaikutuksia.

• EFSA arvioi stevian glykosidien turvallisuutta.

• Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel 
Barroso vierailee EFSA:ssa.

Toukokuu
• EFSA arvioi tiedonkeruutoiminnan tulevia suuntauksia.

• EFSA:n ja Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-
asioiden pääosaston yhteinen tapahtuma: ”Can science 
and innovation build a more sustainable food chain?” 
(Voivatko tiede ja innovointi auttaa kestävämmän 
elintarvikeketjun luomisessa?)

• EFSA antaa tieteellisen lausunnon Q-kuumeesta.

• EFSA juhlii Europe Week -tapahtumaa – Festa 
dell’Europa.

Kesäkuu
• EFSA:n johtokunta nimittää seitsemän uutta jäsentä.

• EFSA käy sidosryhmien kanssa vuoropuhelua 
terveysväitteistä.

• EFSA arvioi sikojen MRSA-bakteerin esiintymiseen 
vaikuttavia tekijöitä.

• EFSA julkistaa lausunnon ihmisessä esiintyvän 
uuden infl uenssa A(H1N1) -virusinfektion 
elintarviketurvallisuusnäkökohdista.

• EFSA isännöi jäsenvaltioiden kanssa Berliinissä pidetyn 
kokouksen, jonka aiheena on muuntogeenisten kasvien 
ekologinen riskinarviointi, ja lähettää kokouksen 
internetlähetyksenä.

• EFSA antaa tieteellisen lausunnon marunatuoksukin 
(Ambrosia) leviämisestä.

• EFSA vastaanottaa Euroopan parlamentin ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan (ENVI) valtuuskunnan.

• EFSA osallistuu EU:n tapahtumiin Shanghain 
maailmannäyttelyssä.
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Heinäkuu
• EFSA alentaa amarantin hyväksyttävää päiväsaantia 

osana elintarvikeväriaineina käytettyjen atsovärien 
uudelleenarviointia.

• EFSA julkistaa toisen vuotuisen raportin 
elintarvikkeiden torjunta-ainejäämistä.

• EFSA antaa uuden tieteellisen lausunnon 
muuntogeenisten organismien mahdollisen allergiaa 
aiheuttavan vaikutuksen arvioinnista.

• EFSA järjestää julkisen kuulemistilaisuuden vuosien 
2010–2013 viestintästrategiastaan.

• EFSA julkistaa tietoja elintarvikkeiden PCB-
pitoisuuksista.

• EFSA saattaa päätökseen neljä vuotta kestäneen 
selvityksen merellisistä biotoksiineista.

• EFSA antaa ohjeita elintarvikkeiden ihmisten terveydelle 
aiheuttaman riski-hyötysuhteen arvioinnista.

Elokuu
• EFSA järjestää julkisen kuulemistilaisuuden 

käytännöstä, jossa elävistä hanhista kerätään höyheniä 
untuvatuotantoa varten.

• EFSA antaa tieteelliset lausunnot puutiaisen osuudesta 
eläintautien leviämisessä ja niiden maantieteellisestä 
jakautumisesta Euroopassa.

Syyskuu
• EFSA päivittää bisfenoli A:ta koskevan lausuntonsa.

• EFSA arvioi uusimmat eläinten kloonaamista 
käsittelevät tutkimukset.

• EFSA isännöi kansalaisjärjestöjen kanssa pidetyn 
kokouksen, jossa käsiteltiin muuntogeenisiä 
organismeja (GMO).

• EFSA julkistaa tieteellisen lausunnon ruhojen 
dekontaminaatiossa käytettävän kierrätetyn 
kuumaveden turvallisuudesta ja tehokkuudesta.

Lokakuu
• EFSA antaa lausunnon 808 terveysväitteestä.

• EFSA järjestää sidosryhmien teknisen tapaamisen, jonka 
aiheena on eläinten hyvinvointi kuljetusten aikana.

• EFSA järjestää 15. tieteellisen kollokvion kehittymässä 
olevista riskeistä.

• Tanskan elintarvike- ja eläinlääkintävirasto ja Tanskan 
teknisen korkeakoulun elintarvikeinstituutti vierailevat 
EFSA:ssa.

Marraskuu
• EFSA julkistaa Eurobarometri-kyselyn EU:n kuluttajien 

käsityksistä elintarvikkeisiin liittyvistä riskeistä.

• EFSA julkistaa ohjeasiakirjan muuntogeenisten kasvien 
ympäristövaikutuksista.

• EFSA saattaa päätökseen ensimmäisen osan 
aromiaineiden kattavasta turvallisuusarvioinnista.

• EFSA ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 
vahvistavat uudestaan yhteisymmärryspöytäkirjansa.

Joulukuu
• EFSA:n johtokunta vahvistaa vuoden 2011 

toimintasuunnitelman ja talousarvion.

• EFSA arvioi lehtivihannesten sisältämän nitraatin 
mahdollisia terveyshaittoja lapsille.

• EFSA ja teollisuuden edustajat vaihtavat näkemyksiä 
suoliston toimintaa ja immuunitoimintaa koskevien 
terveysväitteiden ohjeistuksesta.

• EFSA järjestää ensimmäisen tapaamisen kasvien 
terveysvaarojen arvioinnin tutkimusverkostolle.
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Vuoden 2010 keskeiset luvut

Tieteelliset julkaisut 565

Julkiset kuulemiset 91

Sopimukset ja avustukset  98

Käynnit verkkosivustolla 3 miljoonaa

Sähköisen uutislehden tilaukset 26 934

Käsittely mediassa (artikkelit) 8 330

EFSA:n henkilöstö joulukuussa 2010 433

Täysistuntotapaamiset 98

Työryhmien kokoukset  994



15
,1

3%
17,77 66%

2
5

,0
4

%

31,5

3%

10
, 00
6

4
%

35

30

25

20

15

10

5

0

37,57
37,57 36,35

25,60 24,70

18,19

11,53
11,53

7,077,07711,533
11,53

9

25,60
 

TM
-A

C
-11-001-FI-C

Tehtävämme on Euroopan 
ruokaturvallisuuden varmistaminen

doi:10.2805/82189

Toiminta 1: Tieteellisen neuvonnan ja lausuntojen tarjoaminen, 
riskinarvioinnin lähestymistavat

Toiminta 2: Luvanvaraisten tuotteiden, aineiden ja väitteiden 
arviointi

Toiminta 3: Tiedonkeruu, tieteellinen yhteistyö ja 
verkostoituminen

Toiminta 4: Viestintä ja vuoropuhelu

Hallinto 5: Hallinto

Toimintoperusteinen budjetointi (ABB) – toimintoperusteisen talousarvion määrärahat

Talousarvion toteutuminen

EFSA:N TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – 2010

Maksusitoumus-
määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Henkilöstö

Infrastruktuuri

Toiminta

miljoonaa €

ISBN 978-92-9199-365-9
Largo N. Palli 5/A
43121 Parma
ITALIA

P. + 39 0521 036 111
F. + 39 0521 036 110
www.efsa.europa.eu


