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2010-ben az EFSA 565 tudományos eredményt 
szolgáltatott számos fontos kérdésben, beleértve 
többek között a Q-láz és a H1N1-infl uenza embereket 
és állatokat érintő kockázatának értékelését, 1224 
„általános funkciójú”, egészségre vonatkozó állítás 
tudományos alapjának bizonyítását, valamint az 
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő biszfenol A anyag 
biztonságosságának újbóli értékelését is. 

Kihangsúlyozva az EFSA közreműködését a tudomány 
új és kialakulóban lévő területein, az EFSA Tudományos 
Bizottsága kidolgozott egy, a nanotechnológiára 
iránymutatásokat tartalmazó dokumentációt és az 
endokrin aktív anyagokról készített tudományos jelentést. 
A nemzetközi partnerekkel (pl. a WHO) folytatott 
együttműködés és az uniós testvérügynökségek 
által szolgáltatott, közösen kialakított tudományos 
szakvélemények is jelentős részét alkották az EFSA éves 
munkájának. 2010-ben az EFSA nyilvános pályázati 
felhívásokat tett közzé annak érdekében, hogy megújítsa 
ANS és CEF testületének tagságát, továbbá Tudományos 
Bizottságának és nyolc további tudományos testületének 
tartaléklistáját.

Az EFSA 2010. évi munkájának csaknem kétharmadát 
a termékek és anyagok biztonságosságának értékelése, 
valamint az élelmiszerekhez kapcsolódó, egészségre 
vonatkozó állítások tudományos alapjának értékelése 
tette ki. Az EFSA jelentős mértékben közreműködött 
a szabályozott termékekhez kapcsolódó környezeti 
kockázatértékelések területén is. Például, a Hatóság 
GMO-testülete frissítette géntechnológiával módosított 
növények környezeti kockázatértékelésére pályázók 
számára érvényes irányelvét, valamint a növényvédelmi 
termékek és szermaradványaik testülete a növényvédő 
szerekre vonatkozó tudományos szakvéleményt tett 
közzé. 

Az európai kockázatkezelők számára nyújtott sürgősségi 
tudományos tanácsadás is az EFSA munkájának lényeges 
része. 2010-ben az EFSA sürgősségi tanácsadást 
nyújtott a csemegeszőlőben levő klórmekvátról és az 
élelmiszerlánc izlandi Eyjafj allajökull tűzhányó által 
kilövellt hamu által okozott lehetséges szennyeződéséről.

2010-ben az EFSA erősen összpontosított a tagállamokkal 
folytatott együttműködésre és hálózatszervezésre, 
szorosabbra fűzve kapcsolatait a Tanácsadó Fórummal és 

a nemzeti kapcsolattartó pontokkal, a korábbi évieknél 
is több kérelmet véve fel a tudományos szakértőket 
tartalmazó adatbázisába. A Hatóság 7,8 millió EUR-t kötött 
le a munkájához segítséget nyújtani képes szakértőknek, 
országos szintű szervezeteknek nyújtott támogatások, 
illetve a velük kötendő szerződések céljára. Ezenkívül, 
2010-ben az EFSA bevezette átfogó élelmiszer-fogyasztási 
adatbázisát, amely értékes eszközként növeli az EFSA által 
végzett kitettségértékelés pontosságát. A Hatóság az 
adatbázist megosztja a tagállamokkal.

2010-ben az Igazgatótanács elfogadta az EFSA 2010–
2013-as időszakra vonatkozó kommunikációs stratégiáját. 
Az EFSA kulcsfontosságú partnerei és az érdekelt felek 
által folytatott széles körű kutatás és az általuk küldött 
visszajelzés kikövezi az utat ahhoz, hogy a Hatóság 
a jövőben hatásosabb és hatékonyabb kommunikációt 
folytathasson. A 2010. évi kutatás egyik igen jelentős része 
volt a fogyasztók élelmiszer-fogyasztáshoz kapcsolódó 
kockázatérzékeléséről az Eurobarométer által készített 
felmérés, amely rendkívül éleslátónak bizonyult. 
A kockázattal kapcsolatos, Unión belüli kommunikáció 
területén nagyobb koherencia előmozdítása érdekében 
tett erőfeszítésként az EFSA tovább erősítette 
együttműködését a tagállamokkal a Tanácsadó Fórum 
Kommunikációs Munkacsoportja révén. A Hatóságnak 
a partnerszervezetekkel folytatott együttműködés iránti 
proaktív megközelítését még jobban kihangsúlyozta, 
hogy José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke és az 
Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottsága hivatalos látogatást tett 
Parmában. 

Azon kívül, hogy az európai kockázatkezelőknek erőteljes 
tudományos tanácsadást és kockázatértékelést nyújtott, 
az EFSA 2010-ben élt annak lehetőségével is, hogy 
felülvizsgálja saját struktúráit és folyamatait. Ennek 
a 2011-ben befejezendő, széles körű önértékelésnek az 
a célja, hogy a Hatóság képes legyen hatékonyabbá válni, 
jobban elébe mehessen a környezetében bekövetkezendő 
változásoknak, és a növekvő munkaterhelés ellenére is 
a legjobban használhassa ki erőforrásait. A Hatóság széles 
körű átvilágítást is végzett annak érdekében, hogy tovább 
erősítse függetlenséggel kapcsolatos belső eljárásait, ami 
kritikus fontosságú ahhoz, hogy munkájához nagyobb 
bizalmat élvezzen.



Január
• Az EFSA és az ECDC kiadják az EU-ban előforduló 

zoonózisról és élelmiszer-eredetű megbetegedésekről 
szóló 2008. évi jelentést. 

• A Német Szövetségi Kockázatbecslő Intézet (BfR) 
látogatást tesz az EFSA-nál. 

• Az EFSA megerősíti, hogy a csirkehús az emberi 
kampilobakteriózis fertőzések legfőbb forrása. 

• Az EFSA felülvizsgálja a likopinnak mint élelmiszer-
színezéknek való kitettség értékelését.

Február
• Az EFSA második szakvéleménysort tesz közzé az 

egészségre vonatkozó „általános funkciójú” állításokról. 

• EU-ügynökségek párbeszédet folytatnak 
José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével 
arról, hogyan működhetnek közre Európa alakításában. 

• Az EFSA és a Spanyol Élelmiszer-biztonsági Ügynökség 
közös rendezvénye: „Az import kockázatfelmérését 
támogató tudomány” 

Március
• Az EFSA Hivatalos Lapjának kiadása 

• Az EFSA elindítja az átfogó európai élelmiszer-
fogyasztási adatbázist. 

• Az EFSA közzéteszi az élelmiszerek és takarmányok 
dioxintartalmának európai áttekintését. 

• Az EFSA bizonyos tápanyagokra táplálkozási 
referenciaértékeket állít fel. 

• Az EFSA konzultációt folytat európai és nemzetközi 
szakértőkkel a biszfenol A témájában. 

• John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos 
látogatást tesz az EFSA-nál. 

• Az EFSA közzéteszi a kampilobaktérium- és 
szalmonellaszennyezettség Európai Unión belüli 
előfordulásáról készített felmérést.

Április
• Az EFSA sürgős tudományos tanácsadással szolgál 

az izlandi tűzhányó kitörését követő élelmiszer- és 
takarmánybiztonságot érintő rövid távú kockázatokról.

• Az EFSA értékeli a szőlő klórmekvát (növényvédő szer) 
-tartalmából eredő lehetséges kockázatokat.

• Az EFSA alacsonyabbra helyezi a melamin tolerálható 
beviteli értékét.

• Az EFSA értékeli az élelmiszerek ólomtartalmának 
egészségügyi vonatkozásait.

• Az EFSA értékeli a szteviol glikozidok biztonságosságát. 

• José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke 
látogatást tesz az EFSA-nál. 

Május
• Az EFSA vizsgálat alá veszi az adatgyűjtő tevékenységek 

jövőbeni irányait.

• Az EFSA és az Egészség- és Fogyasztóügyi 
Főigazgatóság közös rendezvénye: „Képes-e 
a tudomány és az innováció egy fenntarthatóbb 
élelmiszerlánc kiépítésére?”

• Az EFSA a Q-lázra vonatkozó tudományos tanácsadást 
nyújt. 

• Az EFSA megünnepli az Európa-hetet (Festa 
dell’Europa).

Június
• Az EFSA Igazgatótanácsa hét új tagot nevez ki.

• Az EFSA egészségre vonatkozó állításokról folytat 
párbeszédet érdekelt felekkel.

• Az EFSA értékeli a sertések MRSA vírussal való 
megfertőződését elősegítő tényezőket.

• Az EFSA közzéteszi az emberi szervezetek új típusú 
H1N1-infl uenzavírussal való megfertőzésének 
élelmiszer-biztonsági megfontolásait tartalmazó 
nyilatkozatát.

• Az EFSA Berlinben megrendezi és interneten elérhetővé 
teszi a géntechnológiával módosított növények 
környezeti kockázatának értékelése témájában 
a tagállamokkal folytatott értekezletet.

• Az EFSA tudományos tanácsadással szolgál a parlagfű 
(Ambrosia) terjedéséről.

• Az EFSA fogadja az Európai Parlament 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságának (ENVI) küldöttségét. 

• Az EFSA hozzájárul a 2010-es Sanghaji Világkiállítás 
uniós rendezvényeihez. 

Július 
• Az EFSA alacsonyabbra helyezi az amaránt 

megengedhető napi bevitelét, elvégezve az élelmiszer-
azofestékek újbóli értékelését. 

• Az EFSA közzéteszi az élelmiszerekben található 
növényvédőszer-maradékokról szóló második éves 
jelentését.
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• Az EFSA új tudományos szakvéleményt nyilvánít 
a géntechnológiával módosított növények lehetséges 
allergiakeltő hatásának értékeléséről.

• Az EFSA nyilvános konzultációt indít a 2010–2013-as 
időszakra vonatkozó kommunikációs stratégiájának 
témájában.

• Az EFSA az élelmiszerekben lévő PCB-k szintjére 
vonatkozó adatokat tesz közzé. 

• Az EFSA befejezi a tengeri biotoxinokon végzett 
négyévi munkáját.

• Az EFSA az élelmiszerek emberekre vonatkozó 
hasznainak és kockázatainak felméréséhez 
iránymutatást ad ki.

Augusztus 
• Az EFSA nyilvános konzultációt indít az élő ludakról 

toll- és pehelytermékek készítésének céljára történő 
tollszedés gyakorlatáról.

• Az EFSA tudományos szakvéleményeket tesz közzé 
a kullancsoknak az állatbetegségek átvitelében 
betöltött szerepéről, illetve azok Európán belüli földrajzi 
megoszlásáról.

Szeptember 
• Az EFSA frissíti a biszfenol A témájában nyújtott 

tanácsadást. 

• Az EFSA átvizsgálja az állatok klónozása területén 
folytatott legfrissebb kutatást. 

• Az EFSA értekezletet rendez a géntechnológiával 
módosított szervezetekkel (GMO-k) foglalkozó nem 
kormányzati szervezetekkel. 

• Az EFSA tudományos szakvéleményt tesz közzé 
a hasított húsok visszakeringetett meleg vízzel 
történő szennyezésmentesítési technikájának 
biztonságosságáról és hatékonyságáról.

Október 
• Az EFSA 808 egészségre vonatkozó állításhoz nyújt 

tanácsadást. 

• Az EFSA technikai értekezletet szervez az állatok 
szállítása közbeni állatjólét kérdésében érdekelt 
feleknek. 

• Az EFSA megszervezi 15. tudományos kollokviumát 
újonnan felmerülő kockázatok témájában.

• A Dán Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Hatóság és a dániai Műszaki Egyetem Nemzeti 
Élelmiszerügyi Intézete látogatást tesznek az EFSA-nál.

November 
• Az EFSA közzéteszi az uniós fogyasztók élelmiszer-

fogyasztáshoz kapcsolódó kockázatérzékelésének 
az Eurobarométer által készített felmérését. 

• Az EFSA a géntechnológiával módosított növények 
környezeti hatásáról iránymutatást tartalmazó 
dokumentumot tesz közzé. 

• Az EFSA befejezi az aromaanyagok átfogó 
biztonságossági vizsgálatának első szakaszát.

• Az EFSA és az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ megújítják 
szándéknyilatkozatukat.

December
• Az EFSA Igazgatótanácsa jóváhagyja a 2011. évi 

munkatervet és költségvetést. 

• Az EFSA értékeli a leveles zöldségek nitráttartalmának 
gyermekeket érintő lehetséges egészségi kockázatát. 

• Az EFSA és az ipar véleményt cserélnek a bél- és 
immunrendszerrel kapcsolatos egészségügyi állításokra 
vonatkozó iránymutatásokról. 

• Az EFSA megszervezi a Növény-egészségügyi 
Kockázatértékelő Tudományos Hálózat első 
értekezletét. 
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 Főbb számadatok 2010-re

Tudományos eredmények 565

Nyilvános konzultációk 91

Szerződések és támogatások 98

Honlap látogatói 3 millió

Elektronikus hírlevélre feliratkozók 26 934

Médiavisszhang (cikkek)  8 330

Az EFSA személyzete 2010 decemberében  433

Plenáris ülések  98

Munkacsoport-értekezletek 994
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