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Sheachaid EFSA 565 aschur eolaíoch sa bhliain 2010 
ar roinnt mórcheisteanna tábhachtacha lena n-áirítear 
measúnú ar an riosca d’ainmhithe agus do dhaoine 
ó fhiabhras Q agus ón bhfl iú H1N1, an bunús le 1224 
maíomh sláinte ‘feidhm ghinearálta’ a thabhairt mar aon le 
hathmheasúnú ar a shábháilte atá an t-ábhar teagmhála 
bia bisfeanól-A.

Léiríonn an doiciméad treorach ar nanaitheicneolaíocht 
agus an tuarascáil theicniúil ar Shubstaintí Gníomhacha 
Inchríneacha a tháirg an Coiste Eolaíoch an bhaint atá ag 
EFSA le réimsí nua den eolaíocht le réimsí den eolaíocht 
atá ag teacht chun cinn. Gnéithe eile d’obair EFSA 
i gcaitheamh na bliana nár mhiste a lua ba ea an comhar 
le comhpháirtithe idirnáisiúnta ar nós an EDS (Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte) agus comhthuairimí eolaíocha 
a soláthraíodh le comhghníomhaireachtaí de chuid an AE. 
Sheol EFSA glaonna poiblí sa bhliain 2010 chun comhaltas 
na bPainéal ANS agus CEF a athnuachan agus chun an 
liosta ionadaithe a leathnú i gcás an Choiste Eolaíoch agus 
na n-ocht bpainéal eolaíocha eile atá ag EFSA.

Measúnú ar shábháilteacht bianna agus substaintí agus 
ar an mbonn eolaíoch le maímh shláinte a rinneadh 
mar gheall ar bhianna ab ábhar do dhá thrian nach 
mór d’aschuir eolaíocha EFSA sa bhliain 2010. Rinne 
EFSA a chion féin, leis, i dtaca le measúnú riosca don 
chomhshaol (ERA) i gcás táirgí rialaithe. Sampla amháin 
de sin ba ea an nuashonrú a rinne Painéal OGM (Orgánach 
Géinmhodhnaithe) an Údaráis ar an treoir a sholáthraíonn 
sé d’iarrthóirí ar ERA i gcás plandaí géinathraithe agus 
an tuairim eolaíoch a d’fhoilsigh an Painéal um Tháirgí 
Cosanta Plandaí agus a nIarmhar mar gheall ar ERA i gcás 
lotnaidicídí.

Cuid riachtanach eile den tseirbhís a chuireann EFSA 
ar fáil do bhainisteoirí riosca Eorpacha ná comhairle 
eolaíoch phráinneach a sheachadadh. Sheachaid EFSA 
comhairle phráinneach sa bhliain 2010 ar chlormequat 
i bhfíonchaora boird agus ar éilliú a d’fhéadfadh 
a bheith i gceist sa slabhra bia toisc titim luaithreamháin 
ó bholcáin Eyjafj allajökull san Íoslainn.

Chuir EFSA béim láidir ar chomhar eolaíoch agus ar líonrú 
leis na Ballstáit sa bhliain 2010. Neartaíodh na naisc le 
Fóram Comhairleach agus le Pointí Comhtheagmhála 
náisiúnta EFSA, rud ba chúis leis an méadú ar líon na 
n-iarratas chuig a bhunachar sonraí de shaineolaithe 

eolaíocha i gcomparáid le blianta roimhe sin. Shann 
an tÚdarás €7.8 milliún, leis, i bhfoirm deontas agus 
conarthaí d’eagraíochtaí speisialtóra ar an leibhéal 
náisiúnta a d’fhéadfadh cabhrú leis ina chuid oibre. Lena 
chois sin, seoladh Bunachar Sonraí Cuimsitheach EFSA um 
Chaitheamh Bia sa bhliain 2010. Uirlis mhórluachmar é sin 
a roinntear leis na Ballstáit, agus a mhéadóidh cruinneas 
na measúnuithe a dhéanann EFSA ar nochtadh.

Ghlac an Bord Bainistíochta Straitéis Chumarsáide 
EFSA do na blianta 2010-2013 sa bhliain 2010. Tá an 
straitéis sin bunaithe ar thaighde agus ar aiseolas 
forleathan ó phríomhpháirtithe agus ó gheallsealbhóirí 
EFSA agus réitíonn sé an bealach don Údarás chun dul 
i mbun cumarsáide ar shlí níos éifeachtaí feasta. Mír 
shubstaintiúil taighde ón mbliain 2010 a thug léargas 
dúinn ar bhraistint tomhaltóirí i dtaca leis na rioscaí 
a bhaineann le bia ba ea an suirbhé Eorabharaiméadair. 
Lean EFSA de bheith ag neartú a chomhar leis na Ballstáit 
trí mheán Ghrúpa Oibre an Fhóraim Chomhairligh um 
Chumarsáid féachaint teachtaireachtaí riosca a dhéanamh 
níos comhleanúnaí ar fud an AE. Cruthúnas eile ar chur 
chuige réamhghníomhach an Údaráis maidir le comhar 
le heagraíochtaí comhpháirtíochta ba ea na cuairteanna 
oifi giúla ar Parma a thug Uachtarán an Choimisiúin, José 
Manuel Barroso, agus Coiste Comhshaoil, Sláinte Poiblí 
agus Sábháilteacht Bhia Pharlaimint na hEorpa.

Rud eile a rinne EFSA sa bhliain 2010, le cois comhairle 
eolaíoch urrúnta agus measúnú riosca a sholáthar do 
bhainisteoirí riosca Eorpacha, ná machnamh a dhéanamh 
ar struchtúir agus ar phróisis na heagraíochta. An 
aidhm a bhí leis an bhféinmheasúnú fadréimseach sin, 
féinmheasúnú a thabharfar chun críche sa bhliain 2011, 
ná a chumasú don Údarás a bheith níos éifeachtaí, 
coinne níos fearr a bheith aige le hathruithe ar an 
timpeallacht ina n-oibríonn sé agus an úsáid is fearr is 
féidir a bhaint as acmhainní na heagraíochta i bhfi anaise 
ualach oibre atá ag dul i méid an t-am ar fad. Rinne an 
tÚdarás athbhreithniú fadréimseach, leis, chun a nósanna 
imeachta inmheánacha maidir le neamhspleáchas 
a neartú tuilleadh. Beidh an neamhspleáchas sin 
ríthábhachtach chun muinín a mhéadú in obair na 
heagraíochta.



Eanáir
• Eisíonn EFSA agus ECDC (Comhar Eacnamaíoch idir 

Tíortha atá i mBéal Forbartha) tuarascáil ar zónóisí agus 
ar ráigeanna bia-iompartha san AE

• Tugann Institiúid Chónaidhmeach na Gearmáine um 
Measúnú Riosca (BfR) cuairt ar EFSA

• Deimhníonn EFSA go bhfuil feoil sicín ina mórfhoinse 
campalabaictéaróise i measc daoine

• Leasaíonn EFSA an measúnú ar nochtadh i gcás 
lícipéine mar dhathúchán bia

Feabhra
• Foilsíonn EFSA an dara sraith tuairimí ar mhaímh 

shláinte ‘feidhm ghinearálta’

• Téann gníomhaireachtaí an AE i mbun cainteanna le 
hUachtarán Barroso an CE i dtaobh a bhfuil á dhéanamh 
acu chun an Eoraip a mhúnlú

• Comhócáid idir EFSA agus Gníomhaireacht na Spáinne 
um Shábháilteacht Bia: “An Eolaíocht ag tacú le 
Faireachas ar Riosca i gcás Allmhairí”

Márta
• Seoladh an ESFA Journal

• Seolann EFSA a Bhunachar Sonraí Cuimsitheach um 
Chaitheamh Bia san Eoraip

• Foilsíonn EFSA foramharc Eorpach ar leibhéil dé-ocsainí 
i mbia agus i mbeatha

• Socraíonn EFSA luachanna tagartha cothúcháin 
Eorpacha i gcás cothaitheach áirithe

• Téann EFSA i gcomhairle le saineolaithe Eorpacha agus 
le saineolaithe idirnáisiúnta mar gheall ar bhisfeanól-A

• Tugann Coimisinéir an AE um Shláinte agus Cosaint 
Tomhaltóirí, John Dalli, cuairt ar EFSA

• Eisíonn EFSA suirbhé ar Champalabaictéar agus ar 
Salmonella san AE

Aibreán
• Eisíonn EFSA comhairle eolaíoch phráinneach i dtaobh 

rioscaí do shábháilteacht bia agus beatha san Eoraip sa 
ghearrthéarma tar éis brúchtadh bolcánach san Íoslainn

• Measúnaíonn EFSA an riosca a d’fhéadfadh a bheith 
i gceist ón lotnaidicíd chlormequat i bhfíonchaora

• Laghdaíonn EFSA an leibhéal iontógála infhulaingthe 
i gcás mealaimín

• Measúnaíonn EFSA na himpleachtaí sláinte a bhaineann 
le luaidhe i mbia

• Measúnaíonn ESFA a shábháilte atá gliocóisídí steviol

• Tugann Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, José 
Manuel Barroso, cuairt ar EFSA

Bealtaine
• Athbhreithníonn EFSA roghanna maidir leis an tslí 

a mbaileofar sonraí feasta

• Comhócáid idir EFSA agus Ard-Stiúrthóireacht na 
Sláinte agus na dTomhaltóirí: “An bhféadfadh an 
eolaíocht agus an nuáil slabhra bia níos inbhuanaithe 
a thógáil?”

• Eisíonn EFSA comhairle eolaíoch i dtaobh fi abhras Q

• Ceiliúrann EFSA Seachtain na hEorpa – Festa dell’Europa

Meitheamh
• Ceapann Bord Bainistíochta EFSA seachtar comhalta 

nua

• Téann EFSA i mbun cainteanna le geallsealbhóirí 
i dtaobh maíomh sláinte

• Measúnaíonn EFSA na tosca rannpháirteacha i gcás 
Staphylococcus aureus meiticillinfhriotaíoch (MRSA) 
i muca

• Foilsíonn EFSA ráiteas ar chúrsaí sábháilteacht bia i gcás 
ionfhabhtú i ndaoine ón víreas nua H1N1

• Is é EFSA an t-óstach do chruinniú i mBeirlín leis na 
Ballstáit i dtaobh measúnú riosca don chomhshaol 
ó phlandaí géinathraithe; déantar an cruinniú 
a chraoladh ar an nGréasán

• Cuireann EFSA comhairle eolaíoch ar fáil i dtaobh 
leathadh eimhear sléibhe (Ambroisia)

• Fearann EFSA fáilte roimh thoscaireacht ó Choiste 
Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteacht Bhia 
Pharlaimint na hEorpa (ENVI)

• Rannchuidíonn EFSA le himeachtaí an AE ag Taispeántas 
an Domhain 2010 i Shanghai
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Iúil
• Íslíonn EFSA an iontógáil laethúil atá inghlactha 

d’amarantas, rud a thugann an t-athmheasúnú ar 
dhathúcháin bhia asóruaime chun críche

• Foilsíonn EFSA an dara tuarascáil bhliantúil ar iarmhar 
lotnaidicíde i mbia

• Seachadann EFSA tuairim eolaíoch nua faoin tslí leis 
an ailléirgineacht a d’fhéadfadh a bheith i gceist le 
OGManna a mheasúnú

• Seolann EFSA comhairliúchán poiblí i dtaobh Straitéis 
Chumarsáide 2010-2013

• Foilsíonn EFSA sonraí ar leibhéil PCB i mbia

• Tugann EFSA obair cheithre bliana ar bhiotocsainí muirí 
chun críche

• Eisíonn EFSA treoir maidir leis an tslí le measúnú 
a dhéanamh ar bhianna ó thaobh riosca agus tairbhe do 
shláinte an duine de

Lúnasa
• Seolann EFSA comhairliúchán poiblí ar an gcleachtas 

cleití a bhaint de ghéanna beo chun clúmh a tháirgeadh

• Foilsíonn EFSA tuairimí eolaíocha ar fheidhm sceartán 
ó thaobh galair ainmhí a tharchur agus ar a ndáileadh 
geografach san Eoraip

Meán Fómhair
• Nuashonraíonn EFSA an chomhairle i dtaobh 

bisfeanól-A

• Athbhreithníonn EFSA an taighde is déanaí ar chlónáil 
ainmhithe

• Is é EFSA an t-óstach do chruinniú le hEagraíochtaí 
Neamhrialtasacha ar orgánaigh ghéinmhodhnaithe 
(OGManna)

• Foilsíonn EFSA tuairim eolaíoch ar a shábháilte agus 
a éifeachtaí atá sé uisce te athchúrsáilte a úsáid chun 
conablaigh feola a dhí-éilliú

Deireadh Fómhair
• Seachadann EFSA comhairle ar 808 maíomh sláinte

• Eagraíonn EFSA cruinniú teicniúil de gheallsealbhóirí 
i dtaobh leas ainmhithe le linn iad a bheith á n-iompar

• Eagraíonn EFSA an 15ú Collóiciam Eolaíoch ar rioscaí atá 
ag teacht chun cinn

• Tugann Riarachán Tréidliachta agus Bia na Danmhairge 
agus an Institiúid Náisiúnta Bia in Ollscoil Theicniúil na 
Danmhairge cuairt ar EFSA

Samhain
• Foilsíonn EFSA a shuirbhé Eorabharaiméadair ar 

bhraistintí thomhaltóirí an AE maidir leis na rioscaí 
a bhaineann le bia

• Foilsíonn EFSA doiciméad treorach ar an tionchar atá ag 
plandaí géinathraithe ar an gcomhshaol

• Tugann EFSA chun críche an chéad chéim 
d’athbhreithniú cuimsitheach ar a shábháilte atá 
substaintí blaistithe

• Déanann EFSA agus an Lárionad Eorpach um Ghalair 
a Chosc agus a Rialú an Meabhrán Tuisceana eatarthu 
a athnuachan

Nollaig
• Formhuiníonn Bord Bainistíochta EFSA plean oibre agus 

buiséad na bliana 2011

• Measúnaíonn EFSA an riosca a d’fhéadfadh a bheith ann 
do shláinte leanaí ó níotráit i nglasraí duilleacha

• Malartaíonn EFSA agus lucht tionscail tuairimí ar threoir 
maidir le maímh shláinte a rinneadh mar gheall ar 
shláinte na putóige agus an fheidhm imdhíonachta

• Eagraíonn EFSA an chéad chruinniú den Líonra Eolaíoch 
um Measúnú Riosca do Shláinte Plandaí
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Príomhfhigiúirí 2010

Aschuir eolaíocha 565

Comhairliúcháin phoiblí  91

Conarthaí agus deontais  98

Cuairteanna ar an suíomh Gréasáin  3 milliún

Síntiúsóirí na nuachtlitreach leictreonaí  26,934

Clúdach sna meáin (ailt)  8,330

Foireann EFSA i Nollaig 2010  433

Lánchruinnithe  98

Cruinnithe grúpa oibre  994
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Tiomanta chun cinntiú go bhfuil bia na hEorpa sábháilte

doi:10.2805/86509

Gníomhaíocht 1: Tuairimí agus comhairle eolaíoch a sholáthar mar 
aon le cineálacha cur chuige i leith measúnú

Gníomhaíocht 2: Measúnú ar tháirgí, ar shubstaintí agus ar 
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