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Fl-2010, l-EFSA tat 565 riżultat xjentifi ku fuq għadd 
ta’ kwistjonijiet importanti inkluż, fost oħrajn, il-
valutazzjoni tar-riskji għal annimali u bnedmin assoċjati 
mad-deni Q u mal-infl uwenza H1N1, l-appoġġ għall-
bażi xjentifi ka għal 1224 pretensjoni dwar is-saħħa ta’ 
“funzjoni ġenerali”, kif ukoll l-evalwazzjoni mill-ġdid tas-
sikurezza tal-materjal ta’ kuntatt mal-ikel, bisphenol A. 

Huwa u jenfasizza l-involviment tal-EFSA f’oqsma 
ġodda u emerġenti tax-xjenza, il-Kumitat tagħha 
għax-Xjenza, ipproduċa dokument ta’ gwida dwar 
in-nanoteknoloġija u rapport xjentifi ku dwar Sustanzi 
Endokrinali Attivi. Il-kollaborazzjoni mal-imsieħba 
internazzjonali bħall-WHO u opinjonijiet xjentifi ċi 
konġunti mogħtija minn aġenziji pari tal-UE kienu 
wkoll karatteristika evidenti tax-xogħol tagħha matul 
is-sena. Fl-2010, l-EFSA nediet sejħiet pubbliċi għal 
tiġdid tas-sħubija tal-Panils ANS u CEF tagħha u sabiex 
tespandi l-lista ta’ riserva tal-Kumitat Xjentifi ku tagħha 
u t-tmien Panils xjentifi ċi l-oħrajn tagħha.

Kważi żewġ terzi tar-riżultati xjentifi ċi tal-EFSA 
fl -2010, kellhom x’jaqsmu mal-evalwazzjoni tas-
sikurezza ta’ prodotti u sustanzi, u mal-valutazzjoni 
tal-bażi xjentifi ka għal pretensjonijiet relatati 
mas-saħħa magħmula dwar l-ikel. L-EFSA tat ukoll 
kontribuzzjonijiet sinifi kanti fi l-qasam tal-valutazzjoni 
tar-riskji ambjentali (ERA) relatati ma’ prodotti regolati. 
Pereżempju, il-Panil tal-OĠM tal-Awtorità aġġorna 
l-gwida tiegħu għall-applikanti għall-ERA ta’ pjanti ĠM 
u l-Panil dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti u 
r-residwi tagħhom ippubblika opinjoni xjentifi ka għall-
ERA tal-pestiċidi. 

L-għoti ta’ parir xjentifi ku urġenti huwa wkoll 
parti essenzjali mis-servizz, li l-EFSA tipprovdi lill-
amministraturi tar-riskji Ewropej. Fl-2010, l-EFSA tat 
parir urġenti dwar chlormequat f’għeneb tal-mejda 
u dwar kontaminazzjoni possibbli fi l-katina tal-ikel 
dovuta għall-irmied li waqa’ mill-vulkan Eyjafj allajökull 
fl -Islanda.

L-EFSA poġġiet fokus qawwi fuq il-kooperazzjoni 
xjentifi ka u n-netwerking mal-Istati Membri fl -2010, fuq 
it-tisħiħ tar-rabtiet mal-Forum Konsultattiv u mal-Punti 

Fokali nazzjonali, u attirat numru akbar ta’ applikanti 
għad-database tagħha ta’ esperti xjentifi ċi meta 
mqabbel mas-snin preċedenti. L-awtorità assenjat ukoll 
€7.8 miljun f’għotjiet u kuntratti lil organizzazzjonijiet 
speċjalisti fuq livell nazzjonali li kapaċi jgħinuha 
f’xogħolha. Barra minn hekk, is-sena 2010 rat it-
tnedija tad-Database Komprensiva tal-EFSA dwar 
il-Konsum tal-Ikel, għodda siewja li żżid il-preċiżjoni 
tal-valutazzjonijiet tal-espożizzjoni tal-EFSA u hija 
kondiviża mal-Istati Membri. 

Fl-2010, il-Bord Amministrattiv adotta l-Istrateġija tal-
Komunikazzjonijiet tal-EFSA għall-2010–13. Informat 
b’riċerka u b’feedback estensiv mill-imsieħba ewlenin 
tal-EFSA u minn dawk b’interess, huwa jwitti t-triq għal 
komunikazzjonijiet b’aktar impatt u aktar effi  ċjenti 
mill-Awtorità fi l-futur. Biċċa riċerka sostanzjali mill-
2010 li rriżultat li kienet partikolarment ta’ siwi kienet 
l-istħarriġ tal-Eurobarometru dwar il-perċezzjoni tal-
konsumaturi fi r-rigward ta’ riskji relatati mal-ikel. Fi sforz 
biex tħaddam koerenza akbar fi l-komunikazzjonijiet 
dwar ir-riskji madwar l-UE, l-EFSA kompliet issaħħaħ 
il-kollaborazzjoni tagħha mal-Istati Membri permezz 
tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Komunikazzjonijiet tal-
Forum Konsultattiv. L-approċċ proattiv tal-Awtorità biex 
tinvolvi ruħha ma’ organizzazzjonijiet imsieħba, ġie 
enfasizzat aktar biż-żjarat uffi  ċjali f’Parma mill-President 
tal-Kummissjoni, José Manuel Barroso u mill-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
tal-Parlament Ewropew. 

Apparti milli tipprovdi parir xjentifi ku u valutazzjoni tar-
riskji ta’ bażi soda lill-amministraturi tar-riskji Ewropej, 
fl -2010, l-EFSA ħadet l-opportunità sabiex tirrifl etti 
fuq l-istrutturi u l-proċessi tagħha stess. L-objettiv 
ta’ din il-valutazzjoni personali wiesgħa li se titlesta 
fl -2011, huwa li permezz tagħha l-Awtorità ssir aktar 
effi  ċjenti, biex tantiċipa aħjar il-bidliet fl -ambjent fejn 
topera u sabiex tagħmel l-aqwa użu mir-riżorsi tagħha 
quddiem l-ammont ta’ xogħol li dejjem qiegħed 
jiżdied. L-Awtorità tat bidu wkoll għal reviżjoni wiesgħa 
sabiex issaħħaħ il-proċeduri interni tagħha fi r-rigward 
tal-indipendenza, ħaġa li hija importanti ħafna biex 
tinbena fi duċja akbar fi x-xogħol tagħha.



Jannar
• L-EFSA u l-ECDC joħorġu r-rapport tal-2008 dwar iż-

żoonożi u tifqigħat li jinġarru fl -ikel fl -UE 

• L-Istitut Federali Ġermaniż għall-Valutazzjoni tar-
Riskju (BfR) jżur l-EFSA 

• L-EFSA tikkonferma li l-laħam tat-tiġieġ huwa sors 
maġġuri ta’ każijiet umani ta’ campylobacteriosis 

• L-EFSA tirrevedi l-valutazzjoni tal-espożizzjoni għal 
lycopene bħala kolorant tal-ikel

Frar
•  L-EFSA tippubblika serje ta’ opinjonijiet dwar 

pretensjonijiet dwar is-saħħa ta’ “funzjoni ġenerali”

• Aġenziji tal-UE jinvolvu ruħhom fi  djalogu mal-
President tal-KE, Barroso, dwar il-kontribut tagħhom 
għall-iff urmar tal-Ewropa 

• Avveniment Konġunt tal-EFSA u l-Aġenzija Spanjola 
dwar is-Sikurezza tal-Ikel: “Xjenza li tappoġġa 
s-Sorveljanza tar-Riskji tal-Importazzjonijiet”

Marzu
• Tnedija tal-Ġurnal tal-EFSA 

• L-EFSA tniedi d-Database Komprensiva Ewropea 
tagħha dwar il-Konsum tal-Ikel

• L-EFSA tippubblika ħarsa ġenerali Ewropea dwar il-
livelli ta’ diossina fl -ikel u fl -għalf 

• L-EFSA tistabbilixxi valuri ta’ referenza Ewropej relatati 
mad-dieta għal ċerti nutrijenti 

• L-EFSA tikkonsulta esperti Ewropej u internazzjonali 
dwar bisphenol A 

• Il-Kummissarju tal-UE għas-Saħħa u l-Politika tal-
Konsumatur, John Dalli, iżur l-EFSA 

• L-EFSA toħroġ stħarriġ dwar il-Campylobacter u 
s-Salmonella fl -UE

April
• L-EFSA toħroġ parir xjentifi ku urġenti dwar riskji fuq 

perjodu ta’ żmien qasir għas-sikurezza tal-ikel u tal-
għalf fl -UE wara l-iżbruff ar tal-vulkan fl -Islanda

• L-EFSA tevalwa riskji possibbli mill-pestiċida 
chlormequat fl -għeneb

• L-EFSA tnaqqas il-livell ta’ teħid tollerabbli għal 
melamina

• L-EFSA tivvaluta l-implikazzjonijiet għas-saħħa taċ-
ċomb fl -ikel

• L-EFSA tevalwa s-sikurezza ta’ steviol glycosides 

• Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, José Manuel 
Barroso, iżur l-EFSA 

Mejju
• L-EFSA tirrevedi d-direzzjonijiet futuri għal attivitajiet 

ta’ ġbir ta’ dejta

• Avveniment konġunt EFSA-DĠ SANCO tal-KE: “Jistgħu 
x-xjenza u l-innovazzjoni jibnu katina tal-ikel aktar 
sostenibbli?”

• L-EFSA toħroġ parir xjentifi ku dwar id-deni Q 

• L-EFSA tiċċelebra l-Ġimgħa tal-Ewropa — Festa 
dell’Europa 

Ġunju
• Il-Bord Amministrattiv tal-EFSA jaħtar seba’ membri 

ġodda

• L-EFSA tinvolvi ruħha fi  djalogu ma’ dawk b’interess 
fuq pretensjonijiet dwar is-saħħa

• L-EFSA tevalwa fatturi li jikkontribwixxu għall-MRSA 
fi l-majjali

• L-EFSA tippubblika dikjarazzjoni dwar 
kunsiderazzjonijiet tas-sikurezza tal-ikel ta’ infezzjoni 
ta’ virus tal-infl uwenza H1N1 ġdid fi l-bnedmin

• L-EFSA tospita u xxandar permezz ta’ webcasting, 
laqgħa mal-Istati Membri dwar valutazzjoni ta’ riskju 
ambjentali ta’ pjanti ĠM f’Berlin

• L-EFSA tipprovdi parir xjentifi ku fuq it-tixrid tar-
“ragweed” komuni (Ambrosia)

• L-EFSA tilqa’ d-delegazzjoni tal-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
tal-Parlament Ewropew (ENVI) 

• L-EFSA tikkontribwixxi għal avvenimenti tal-UE fl -
Expo Dinji ta’ Shanghai tal-2010 
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PUNTI EWLENIN 
TAL-EFSA 2010



Lulju
• L-EFSA tbaxxi l-ADI fuq amaranth, u ttemm 

l-evalwazzjoni mill-ġdid tagħha ta’ koloranti tal-ikel 
azo 

• L-EFSA tippubblika t-tieni rapport annwali dwar ir-
residwi tal-pestiċidi fl -ikel 

• L-EFSA tagħti opinjoni xjeàntifi ka ġdida dwar il-
valutazzjoni tal-allerġeniċità possibbli ta’ OĠMs

• L-EFSA tniedi konsultazzjoni pubblika dwar 
l-Istrateġija ta’ Komunikazzjoni tagħha għall-2010–13

• L-EFSA tippubblika dejta dwar il-livelli ta’ PCBs fl -ikel 

• L-EFSA tikkonkludi xogħol ta’ erba’ snin fuq il-
bijotossini marini

• L-EFSA toħroġ gwida dwar il-valutazzjonijiet ta’ riskju-
benefi ċċju tal-ikel għas-saħħa tal-bniedem

Awwissu
• L-EFSA tniedi konsultazzjoni pubblika dwar il-prattika 

ta’ ħżin ta’ rix minn wiżżijiet ħajjin għall-mili ta’ kutri, 
mħaded u kuxxinetti

• L-EFSA tippubblika opinjonijiet xjentifi ċi dwar l-irwol 
tal-qurdien fi t-trasmissjoni ta’ mard tal-annimali u 
dwar id-distribuzzjoni ġeografi ka tagħhom fl -Ewropa

Settembru
• L-EFSA taġġorna l-parir dwar bisphenol A 

• L-EFSA tirrevedi l-aktar riċerka riċenti dwar il-
klowning tal-annimali 

• L-EFSA tospita laqgħa ma’ Organizzazzjonijiet 
Mhux Governattivi dwar organiżmi ġenetikament 
modifi kati (OĠM) 

• L-EFSA tippubblika opinjoni xjentifi ka dwar is-
sikurezza u l-effi  kaċja tal-użu ta’ misħun riċiklat bħala 
teknika ta’ dekontaminazzjoni għal karkassi tal-laħam

Ottubru
• L-EFSA tagħti parir fuq 808 pretensjoni tas-saħħa 

• L-EFSA torganizza laqgħa teknika għal dawk kollha 
b’interess dwar il-benesseri tal-annimali waqt it-
trasport 

• L-EFSA torganizza l-15-il Kollokwu Xjentifi ku tagħha 
dwar ir-riskji emerġenti

• L-Amministrazzjoni Veterinarja u tal-Ikel Daniża, u 
l-Istitut Nazzjonali tal-Ikel tal-Università Teknika tad-
Danimarka jżuru l-EFSA

Novembru 
• L-EFSA tippubblika l-Eurobarometru tagħha dwar 

il-perċezzjonijiet tal-konsumaturi tal-UE fi r-rigward 
tar-riskji relatati mal-ikel 

• L-EFSA tippubblika dokument ta’ gwida dwar l-impatt 
ambjentali ta’ pjanti ĠM 

• L-EFSA ttemm l-ewwel fażi ta’ reviżjoni tas-sikurezza 
komprensiva ta’ sustanzi li jagħtu t-togħma

• L-EFSA u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u 
l-Kontroll tal-Mard iġeddu l-Memorandum ta’ Fehim 
tagħhom

Diċembru
• Il-Bord ta’ Ġestjoni tal-EFSA jawtorizza pjan ta’ ħidma 

u l-baġit għall-2011 

• L-EFSA tivvaluta r-riskji tas-saħħa possibbli għat-tfal, 
min-nitrat fi  ħxejjex bil-weraq 

• L-EFSA u l-industrija jiskambjaw opinjonijiet dwar 
gwida fuq il-gotta u pretensjonijiet tas-saħħa relatati 
mal-funzjoni tal-immunità 

• L-EFSA torganizza l-ewwel laqgħa tan-Netwerk 
Xjentifi ku għall-Valutazzjoni tar-Riskji tas-Saħħa tal-
Pjanti
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Ċifri ewlenin 2010

Riżultati xjentifi ċi 565

Konsultazzjonijiet pubbliċi 91

Kuntratti u għotjiet  98

Żjarat fi s-sit elettroniku 3 miljuni

Abbonati fi n-newsletter elettronika 26,934

Koperturi tal-midja (artikoli)  8,330

Persunal tal-EFSA f’Diċembru 2010 433

Laqgħat plenarji 98

Laqgħat tal-grupp ta’ ħidma 994
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