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Árið 2010 skilaði Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) 
565 vísindalegum niðurstöðum um fj ölmörg mikilvæg 
málefni, meðal annars niðurstöðum um mat á áhættunni 
fyrir dýr og menn vegna Q-hitasóttar og infl úensu 
H1N1, röksemdarfærslu að baki vísindalegu mati á 1 224 
„almennum“ heilsufullyrðingum svo og endurmati 
á öryggi efnisins bisfenól A þegar það kemst í snertingu 
við matvæli.

Sem merki um þátttöku EFSA á nýjum sviðum vísinda 
og fræðasviðum sem eru að koma fram á sjónarsviðið 
gaf Vísindanefnd stofnunarinnar út leiðbeiningar um 
nanótækni og vísindalega skýrslu um efni sem hafa áhrif 
á innkirtlastarfsemi. Stór hluti af starfi  stofnunarinnar 
á árinu var einnig fólginn í samstarfi  við alþjóðlega 
samstarfsaðila eins og Alþjóða Heilbrigðismálastofnunina 
(WHO) og vinnslu sameiginlegra vísindalegra álita sem 
voru gefi n út með systurstofnunum innan ESB. EFSA 
stóð fyrir opnum tilnefningum árið 2010 til að endurnýja 
skipan nefnda um aukefni og bætiefni í matvælum 
(ANS) og um efni og hluti í snertingu við matvæli, 
ensím, bragðefni og tæknileg hjálparefni og til að fj ölga 
aðilum á lista yfi r vísindamenn er geta starfað á vegum 
Vísindanefndarinnar og hinna átta sérfræðinganefnda 
stofnunarinnar.

Næstum tveir þriðju vísindalegra niðurstaðna EFSA árið 
2010 snertu mat á öryggi vara og efnasambanda og 
vísindalegt mat á heilsufullyrðingum sem settar eru fram 
um matvæli. EFSA hefur einnig lagt mikið af mörkum 
til umhverfi slegs áhættumats (ERA) sem tengist þeim 
vörum sem haft er eftirlit með. Til dæmis uppfærði nefnd 
stofnunarinnar um erfðabreytt matvæli leiðbeiningar 
sínar fyrir umsækjendur hvað varðar umhverfi slegt 
áhættumat fyrir erfðabreyttar plöntur og nefndin um 
plöntuvarnarefni og efnaleifar þeirra gaf út vísindalegt álit 
um ERA fyrir varnarefni.

Að veita aðkallandi vísindalega ráðgjöf er einnig 
grundvallarþáttur í þeirri þjónustu sem EFSA veitir 
evrópskum áhættustjórnendum. Árið 2010 veitti EFSA 
aðkallandi ráðgjöf um efnið klórmequat í vínberjum 
til almennrar neyslu og um hugsanlega mengun 
í fæðukeðjunni vegna öskufalls frá eldfj allinu Eyjafj allajökli 
á Íslandi.

EFSA lagði mikla áherslu á vísindalegt samstarf og 
samskipti við aðildarríki ESB árið 2010 og styrkti tengslin 

við ráðgjafarhóp sinn og tengiliði í hverju landi fyrir sig, 
auk þess sem fl eiri sérfræðingar skiluðu inn umsóknum 
í gagnagrunn stofnunarinnar samanborið við fyrri ár. 
Stofnunin útdeildi einnig 7,8 milljónum evra í styrki og 
samninga við sérfræðinga, og samtök á landsgrundvelli 
sem eru fær um að aðstoða stofnunina við starf sitt. Að 
auki var á árinu 2010 hleypt af stað Altækum gagnagrunni 
um fæðuneyslu (CFCD) hjá EFSA, sem er dýrmætt 
tæki til að auka nákvæmni mats EFSA á váhrifum, en 
gagnagrunnurinn er sameiginlegur með aðildarríkjum 
ESB.

Árið 2010 tók stjórn EFSA upp stefnu í samskiptum 
fyrir árabilið 2010-2013. Stefnan, sem er mótuð með 
umfangsmiklum rannsóknum og endurgjöf frá helstu 
samstarfsaðilum EFSA og hagsmunaaðilum, varðar leiðina 
til áhrifaríkari og skilvirkari samskipta stofnunarinnar 
í framtíðinni. Ein rannsókn frá 2010 sem hefur reynst 
sérstaklega gagnleg er rannsókn Evrópsku loftvogarinnar, 
sem er könnun á hugmyndum neytenda um þær hættur 
sem tengjast matvælum. Í viðleitni sinni til að auka frekara 
samræmi í samskiptum um áhættu innan ESB hefur EFSA 
haldið áfram að styrkja samstarf sitt við aðildarríki ESB 
gegnum vinnuhóp ráðgjafarhóps EFSA um samskipti. 
Virk nálgun stofnunarinnar við að fá til liðs við sig aðrar 
stofnanir var enn frekar styrkt með opinberri heimsókn 
forseta framkvæmdastjórnarinnar, José Manuel Barroso, 
og nefndar Evrópuþingsins um umhverfi smál, lýðheilsu 
og matvælaöryggi til Parma.

Til viðbótar við að veita trygga vísindalega ráðgjöf 
og framkvæma áhættumat fyrir áhættustjórnendur 
í Evrópu, notaði EFSA tækifærið árið 2010 til að fara yfi r 
sína eigin uppbyggingu og verkferla. Markmið þessa 
umfangsmikla sjálfsmats, sem lýkur árið 2011, er að 
gera stofnuninni kleift að verða skilvirkari, að geta frekar 
séð fyrir breytingar sem verða á starfsumhverfi  hennar 
og að nýta auðlindir og mannauð stofnunarinnar sem 
best í ljósi aukins vinnuálags. Stofnunin tókst einnig 
á hendur umfangsmikla endurskoðun til að styrkja enn 
frekar innri verkferli er snerta sjálfstæði stofnunarinnar, 
sem skiptir sköpum við að byggja upp traust á starfsemi 
stofnunarinnar.



Janúar
• EFSA og Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins (ECDC) 

gefa út skýrslu fyrir árið 2008 um súnur og sýkingar af 
völdum matvæla innan ESB.

• Þýska alríkisáhættumatsstofnunin(BfR) heimsækir EFSA.

• EFSA staðfestir að kjúklingakjöt er aðaluppspretta 
campylobacter-sýkingar hjá mönnum.

• EFSA endurskoðar mat á váhrifum lykopens þegar það 
er notað sem litarefni í matvælum.

Febrúar
• EFSA gefur út aðra röð álita um almennar 

heilsufullyrðingar.

• Stofnanir á vegum ESB eiga í samskiptum við forseta 
framkvæmdastjórnar ESB, José Manuel Barroso, um 
hvernig þær geta lagt sitt af mörkum til að móta Evrópu.

• Sameiginlegur viðburður hjá EFSA og spænsku 
matvælastofnuninni: „Vísindin styðja við áhættueftirlit 
með innfl utningi“.

Mars
• EFSA tímaritið er sett á laggirnar.

• EFSA setur af stað Altækan gagnagrunn fyrir 
fæðuneyslu í Evrópu (CEFCD).

• EFSA gefur út yfi rlit yfi r magn díoxíns í matvælum og 
fóðri í Evrópu.

• EFSA skilgreinir evrópsk viðmiðunargildi fyrir viss 
næringarefni í fæðu.

• EFSA ráðfærir sig við evrópska og alþjóðlega 
sérfræðinga um bisfenól A.

• ESB framkvæmdastjóri fyrir stefnumörkun í heilbrigðis- 
og neytendamálum, John Dalli, heimsækir EFSA.

• EFSA gefur út niðurstöður könnunar á Campylobacter 
og Salmonellu innan ESB.

Apríl
• EFSA gefur aðkallandi vísindalega ráðgjöf í tengslum við 

skammtímaáhættu fyrir matvæla- og fóðuröryggi í ESB 
eftir eldgosið á Íslandi.

• EFSA metur hugsanlega hættu vegna varnarefnisins 
klórmequat í vínberjum.

• EFSA lækkar ásættanleg viðmiðunarmörk fyrir inntöku 
melamíns.

• EFSA metur heilsufarleg áhrif blýs í matvælum.

• EFSA metur öryggi stevíól glýkósíða.

• Forseti framkvæmdastjórnar ESB, José Manuel Barroso, 
heimsækir EFSA.

Maí
• EFSA endurskoðar framtíðarstefnu um gagnasöfnun.

• Sameiginlegur viðburður á vegum EFSA-EC DG SANCO: 
„Geta vísindi og nýsköpun byggt upp sjálfbærari 
fæðukeðju?“.

• EFSA gefur út vísindalegar ráðleggingar um Q-hitasótt.

• EFSA heldur upp á Evrópuviku - Festa dell’Europa.

Júní
• Stjórn EFSA skipar sjö nýja meðlimi.

• EFSA ræðir við hagsmunaaðila um heilsufullyrðingar.

• EFSA metur þætti sem stuðla að MRSA sýkingu í svínum.

• EFSA gefur út yfi rlýsingu um hvað þarf að hafa í huga 
vegna matvælaöryggis með tilliti til nýrrar sýkingar 
í mönnum af völdum H1N1 infl úensuvíruss.

• EFSA heldur og sendir út á netinu fundi með 
aðildarríkjunum um umhverfi slegt áhættumat 
á erfðabreyttum plöntum í Berlín.

• EFSA veitir vísindalega ráðgjöf vegna útbreiðslu 
illgresisins Ambrosia.

• EFSA tekur á móti sendinefnd Evrópuþingsins um 
umhverfi smál, lýðheilsu og matvælaöryggi (ENVI).

• EFSA leggur sitt af mörkum til ESB viðburða í tengslum 
við heimssýninguna í Shanghai 2010.
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• Júlí
• EFSA lækkar ADI mörk sín fyrir litarefnið amaranth, 

og lauk þar með endurmati stofnunarinnar á azo-
litarefnum í matvælum.

• EFSA gefur út aðra ársskýrslu sína um leifar varnarefna í 
matvælum.

• EFSA leggur fram nýtt vísindalegt álit sem leggur mat á 
hugsanlegt ofnæmi af völdum erfðabreyttra matvæla.

• EFSA leitar umsagnar almennings vegna 
samskiptastefnu sinnar fyrir árin 2010-2013.

• EFSA gefur út gögn um magn PCB efna í matvælum.

• EFSA lýkur fj ögurra ára vinnu um þörungaeitur.

• EFSA gefur út leiðbeiningar um mat á sambandi 
heilsufarslegrar áhættu og ávinnings vegna neyslu 
matvæla.

Ágúst
• EFSA leitar umsagnar almennings um þá iðju að taka 

fi ður af lifandi gæsum til að framleiða dún.

• EFSA gefur út vísindaleg álit um hlutverk blóðmítla í 
því að bera á milli dýrasjúkdóma og um landfræðilega 
dreifi ngu blóðmítla um Evrópu.

September
• EFSA uppfærir ráðleggingar um bisfenól A.

• EFSA skoðar nýjustu rannsóknarniðurstöður um klónun 
dýra.

• EFSA heldur fund með frjálsum félagasamtökum um 
erfðabreyttar lífverur (GMO).

• EFSA gefur út vísindalegt álit um öryggi og 
skilvirkni þess að nota endurunnið heitt vatn sem 
sótthreinsunaraðferð fyrir kjötskrokka.

Október
• EFSA veitir ráðleggingar um 808 heilsufullyrðingar.

• EFSA skipuleggur tæknilegan fund með 
hagsmunaaðilum um velferð dýra við dýrafl utninga.

• EFSA skipuleggur 15. vísindaráðstefnu sína um hættur 
sem eru að koma fram á sjónarsviðið.

• Danska dýraheilbrigðis- og matvælastofnunin og 
matvæladeild Tækniháskóla Danmerkur heimsækja 
EFSA.

Nóvember
• EFSA gefur út evrópsku loftvogina, niðurstöður 

könnunar um hugmyndir neytenda innan ESB um 
hættur er tengjast matvælum.

• EFSA gefur út leiðbeiningar um umhverfi sáhrif 
erfðabreyttra plantna.

• EFSA lýkur fyrsta stigi yfi rgripsmikillar endurskoðunar 
á öryggi bragðefna.

• EFSA og ECDC endurnýja viljayfi rlýsingu sína.

Desember
• Stjórn EFSA samþykkir vinnuáætlun og fj árhagsáætlun 

fyrir árið 2011.

• EFSA metur hugsanlega heilsufarslega áhættu fyrir börn 
vegna neyslu nítrats í blaðríku grænmeti.

• EFSA og iðnaðurinn skiptast á skoðunum um 
leiðbeiningar um heilsufullyrðingar er snerta 
meltingarveg og ónæmiskerfi .

• EFSA skipuleggur fyrsta fundinn hjá Vísindaneti fyrir 
áhættumat á plöntuheilbrigði.
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Lykiltölur 2010

Vísindalegar niðurstöður og greinar 565

Ráðgjöf til almennings 91

Samningar og styrkir 98

Heimsóknir á heimasíðu 3 milljónir

Áskrifendur að rafrænu fréttabréfi  26 934

Umfj öllun í fj ölmiðlum (greinar) 8 330

Starfsfólk EFSA í desember 2010 433

Aðalfundir 98

Fundir vinnuhópa 994

TOFNUNAR E VRÓPU2010
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