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2010 m. EMST pateikė 565 mokslinius darbus įvairiais 
svarbiais klausimais, įskaitant, be daugelio kitų, su Kū 
karštlige ir H1N1 gripu susijusių gyvūnams ir žmonėms 
gresiančių rizikų įvertinimą, 1 244 „bendrosios 
funkcijos“ sveikatos klausimų mokslinį pagrindimą, 
taip pat naująjį bisfenolio A lietimosi su maistu saugos 
įvertinimą.

Siekiant pabrėžti EMST įsitraukimą į naujas ir pažangias 
mokslo sritis, tarnybos Mokslinis komitetas pateikė 
gairių rinkinį apie nanotechnologijas ir parengė 
mokslinę ataskaitą „Aktyviosios maistinės medžiagos“. 
Dėl bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais, 
tokiais kaip PSO, ir dėl bendrų mokslinių nuomonių, 
parengtų kartu su giminingomis ES agentūromis, per 
šiuos metus buvo pasiekta svarbių rezultatų. EMST 
pateikė kvietimą teikti paraiškas narystei Maisto priedų 
ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų 
grupėje (ANS) ir Medžiagų, kurios liečiasi su maistu, 
fermentų, kvapiųjų medžiagų ir perdirbimo priemonių 
specialistų grupėje (CEF) atnaujinti, kad išplėstų savo 
Mokslinio komiteto ir kitų aštuonių jo mokslinių grupių 
rezervinį sąrašą.

Beveik du trečdaliai 2010 m. EMST pateiktų mokslinių 
darbų buvo susiję su produktų ir medžiagų saugumo 
įvertinimu bei maisto sveikatai keliamos rizikos 
moksliniu pagrindimu. EMST taip pat pasiekė svarbių 
rezultatų su reguliuojamaisiais produktais susijusioje 
aplinkos saugos vertinimo (ASV) srityje. Pavyzdžiui, 
Genetiškai modifi kuotų organizmų grupė pateikė 
atnaujintas gaires ASV ir genetiškai modifi kuotų augalų 
paraiškų teikėjams, o Augalų apsaugos produktų ir jų 
likučių grupė išleido mokslinę nuomonę apie pesticidų 
ASV.

EMST taip pat pasižymėjo teikdama skubias mokslines 
rekomendacijas Europos rizikos valdytojams. 2010 m. 
EMST pateikė skubių rekomendacijų apie chlormekvatą 
valgomosiose vynuogėse ir galimą Islandijos 
Ejafj adlajokudlio ugnikalnio pelenų sukeltą užterštumą 
maisto grandinėje.

2010 m. EMST skyrė ypatingą dėmesį moksliniam 
bendradarbiavimui ir ryšių tarp šalių narių užmezgimui, 
ryšių su tarnybos Patariamuoju susirinkimu ir 
nacionaliniais centrais stiprinimui, taip pat, palyginti 
su praėjusiais metais, mokslinių specialistų teikiamų 
paraiškų skaičiaus didinimui. Tarnyba skyrė 7,8 milijono 
eurų subsidijoms ir sutartims su nacionalinėmis 
specialistų organizacijomis, kurios gali įnešti svarų 
indėlį į jos darbą. Be to, 2010 m. buvo pristatyta EMST 
Išsami maisto vartojimo duomenų bazė, kuria šalys 
narės dalijasi ir kuri padidina EMST atliekamų poveikio 
vertinimų tikslumą.

2010 m. Valdančioji taryba pritarė EMST 2010–2013 m. 
Komunikacijos strategijai. Dėl išsamių tyrimų ir EMST 
pagrindinių partnerių ir akcininkų pateiktų pastabų šis 
dokumentas padės ateityje užtikrinti veiksmingesnį 
ir efektyvesnį tarnybos bendradarbiavimą. Viena 
svarbiausių 2010 m. atliktų tyrimų dalių, kurioje 
pateiktos ypač reikšmingos įžvalgos, – „Eurobarometro“ 
vartotojų nuomonės apie su maistu susijusią riziką 
apklausa. Siekdama skatinti rizikos komunikacijos 
dialogą ES, EMST toliau stiprino Patariamojo 
susirinkimo Ryšių darbo grupės bendradarbiavimą 
su šalimis narėmis. Tarnybos ir partnerių organizacijų 
bendradarbiavimo iniciatyvai ypatingą postūmį suteikė 
Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso ir Europos 
Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto narių ofi cialieji vizitai Parmoje.

Be svarių mokslinių rekomendacijų ir rizikos vertinimų, 
teikiamų Europos rizikos valdytojams, 2010 m. EMST 
taip pat skyrė dėmesio savo struktūros ir procesų 
įvertinimui. Šio 2011 m. baigiamo išsamaus savęs 
įvertinimo tikslas yra suteikti tarnybai galimybę tapti 
dar efektyvesnei, geriau numatyti aplinkos, kurioje ji 
veikia, pokyčius ir, darbo krūviui didėjant, tinkamiausiai 
panaudoti turimus išteklius. Be to, tarnyba atliko 
išsamų tyrimą, siekdama dar labiau sustiprinti vidines 
procedūras, susijusias su nepriklausomybe, turinčia 
lemiamos svarbos norint užtikrinti didesnį pasitikėjimą 
tarnybos darbo kompetencija.



Sausis
• EMST ir ECDC pateikia 2008 m. ataskaitą apie zoonozių 

ir per maistą plintančių ligų protrūkius ES

• Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto (BfR) 
atstovai apsilanko EMST

• EMST patvirtina, kad broilerių mėsa yra pagrindinis 
žmonių užsikrėtimo kampilobakterioze šaltinis

• EMST peržiūri informaciją apie likopeno, kaip maisto 
dažiklio, naudojimą

Vasaris
• EMST paskelbia antrą nuomonių rinkinį apie „bendrosios 

funkcijos“ sveikatos klausimus

• ES agentūros pradeda dialogą su EK Pirmininku 
J. M. Barroso apie jų indėlį į Europos vystymąsi

• Bendras EMST ir Ispanijos maisto saugos agentūros 
renginys: „Mokslo parama importo rizikos stebėsenai“

Kovas
• EMST leidinio pristatymas

• EMST pristato savo Išsamią maisto vartojimo duomenų 
bazę

• EMST išleidžia Europos ataskaitą apie dioksino kiekį 
maiste ir pašaruose

• EMST nustato Europos pamatines vertes tam tikroms 
maistinėms medžiagoms

• Europos ir tarptautiniams specialistams EMST teikia 
konsultacijas apie bisfenolį A

• ES sveikatos ir vartotojų politikos komisaras Johnas Dalli 
apsilanko EMST

• EMST pristato tyrimą apie kampilobakterijos ir 
salmonelės paplitimą ES

Balandis
• EMST išleidžia skubias mokslines rekomendacijas dėl 

Islandijos ugnikalnio išsiveržimo keliamos trumpalaikės 
rizikos maistui ir pašarams ES

• EMST įvertina galimą vynuogėse esančio pesticido 
chlormekvato riziką

• EMST sumažina didžiausią leistiną melamino 
koncentracijos kiekį

• EMST įvertina maiste esančio švino riziką sveikatai

• EMST įvertina steviozido saugumą

• Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso 
apsilanko EMST

Gegužė
• EMST peržiūri būsimas duomenų rinkimo veiklos gaires

• Bendras EMST ir EK Sveikatos ir vartotojų reikalų 
generalinio direktorato (DG SANCO) renginys: „Ar gali 
mokslas ir naujovės sukurti tvaresnę maisto grandinę?“

• EMST išleidžia mokslines rekomendacijas dėl Kū 
karštligės

• EMST pažymi Europos savaitę – „Festa dell’Europa“

Birželis
• EMST Valdančioji taryba paskiria septynis naujus narius

• EMST su akcininkais užmezga dialogą sveikatos 
klausimais

• EMST įvertina MRSA paplitimo tarp kiaulių rizikos 
veiksnius

• EMST išleidžia maisto saugos rekomendacijas dėl naujo 
H1N1 gripo viruso užkrato paplitimo tarp žmonių

• EMST surengia ir transliuoja internetu susitikimą su 
šalių narių atstovais apie genetiškai modifi kuotų augalų 
Berlyne aplinkos saugos vertinimą

• EMST pateikia mokslines rekomendacijas apie kietinės 
ambrozijos (Ambrosia) paplitimą

• EMST priima Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto narių delegaciją

• EMST prisideda organizuojant ES renginius Šanchajaus 
pasaulinėje parodoje „Expo 2010“
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Liepa
• EMST sumažina burnočių leistiną paros normą (LPN) ir 

užbaigia naują azo grupės maistinių dažų vertinimą

• EMST išleidžia antrą metinę ataskaitą apie pesticidų 
likučius maiste

• EMST pateikia naują mokslinę nuomonę apie galimą 
genetiškai modifi kuotų organizmų keliamos alergijos 
vertinimą

• EMST pradeda viešąsias konsultacijas apie 
Komunikacijos strategiją 2010–2013 m.

• EMST pateikia duomenis apie polichlorintų bifenilų 
leistiną kiekį maiste

• EMST užbaigia keturių metų darbą apie jūros 
biotoksinus

• EMST išleidžia gairių rinkinį apie žmogaus sveikatos 
rizikos-naudos vertinimą maiste

Rugpjūtis
• EMST pradeda viešąsias konsultacijas dėl gyvų žąsų 

plunksnų pešiojimo

• EMST išleidžia mokslines nuomones apie erkių įtaką 
gyvulių ligų paplitimui ir erkių rūšių geografi nį 
pasiskirstymą Europoje

Rugsėjis
• EMST atnaujina rekomendacijas apie bisfenolį A

• EMST peržiūri naujausius gyvulių klonavimo tyrimus

• EMST surengia susitikimą su nevyriausybinėmis 
organizacijomis apie genetiškai modifi kuotus 
organizmus (GMO)

• EMST išleidžia mokslinę nuomonę apie panaudoto 
karšto vandens naudojimo skerdienos nukenksminimui 
saugumą ir efektyvumą

Spalis
• EMST pateikia rekomendacijas 808 sveikatos klausimais

• EMST organizuoja akcininkų techninį susirinkimą dėl 
gyvūnų gerovės transportavimo metu

• EMST organizuoja 15-ąjį Mokslinį kolokviumą apie 
kylančias rizikas

• Danijos veterinarijos ir maisto administracijos bei 
Danijos techninio universiteto nacionalinio maisto 
instituto atstovai lankosi EMST

Lapkritis
• EMST išleidžia „Eurobarometro“ apklausą apie ES 

vartotojų nuomonę dėl su maistu susijusios rizikos

• EMST išleidžia gairių dokumentą apie genetiškai 
modifi kuotų augalų įtaką aplinkai

• EMST užbaigia išsamaus dažomųjų medžiagų saugumo 
tyrimo pirmąjį etapą

• EMST ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 
atnaujina susitarimo memorandumą

Gruodis
• EMST Valdančioji taryba patvirtina darbo planą ir 

biudžetą 2011 m.

• EMST įvertina galimą nitratų lapinėse daržovėse 
sveikatos riziką vaikams

• EMST ir pramonės atstovai apsikeičia nuomonėmis 
virškinimo ir imuninės funkcijos klausimais

• EMST organizuoja pirmąjį Augalų sveikatos mokslo 
grupės susitikimą
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 Pagrindiniai 2010 m. duomenys

Moksliniai darbai 565

Viešosios konsultacijos 91

Sutartys ir subsidijos 98

Svetainės lankytojų skaičius 3 mln.

Elektroninio naujienlaiškio prenumeratoriai 26 934

Nušvietimas žiniasklaidoje (straipsniai)  8 330

EMST darbuotojų skaičius 2010 m. gruodį 433

Plenariniai posėdžiai  98

Darbo grupių posėdžiai 994
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Activity 1: Mokslinių rekomendacijų ir nuomonių 
teikimas

Activity 2: Produktų, medžiagų ir paraiškų gauti 
leidimus vertinimas

Activity 3: Duomenų rinkimas, mokslinis 
bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas

Activity 4: Komunikacija ir dialogas

Govem 5: Valdymas
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