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In 2010 leverde de EFSA 565 wetenschappelijke bijdragen 
over een groot aantal belangrijke onderwerpen waaronder 
de risicobeoordeling voor mens en dier in verband met 
Q-koorts en infl uenza H1N1, de wetenschappelijke 
onderbouwing voor 1 224 „algemeen welzijn”-
gezondheidsclaims, alsook de herziening van de veiligheid 
van het voedselcontactmateriaal bisfenol A.

De betrokkenheid van de EFSA bij nieuwe en 
opkomende wetenschappelijke kernactiviteiten 
werd benadrukt door de uitgave van een richtsnoer 
betreff ende nanotechnologie en een wetenschappelijk 
verslag over hormoonontregelende stoff en. De 
samenwerking met internationale partners, zoals de 
WHO, en wetenschappelijke opinies die samen met 
EU-zusteragentschappen werden uitgebracht, vormden 
ook een belangrijk element in de geleverde prestaties 
dit jaar. De EFSA lanceerde in 2010 een openbare oproep 
om het lidmaatschap van haar ANS- en CEF-panels te 
vernieuwen en om de reservelijsten uit te breiden voor 
haar wetenschappelijke comités en de acht andere 
wetenschappelijke panels.

Bijna twee derde van de wetenschappelijke bijdragen 
van de EFSA in 2010 ging over de veiligheidsbeoordeling 
van producten en stoff en en de evaluatie van de 
wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsclaims 
over voeding. De EFSA leverde ook aanzienlijke bijdragen 
op het gebied van milieurisicobeoordelingen (ERA) van 
gereglementeerde producten. Zo herzag het panel voor 
genetisch gemodifi ceerde organismen (gmo) van de 
autoriteit bijvoorbeeld de richtsnoeren voor aanvragers 
van een ERA voor genetisch gemodifi ceerde planten, 
en het panel voor gewasbeschermingsmiddelen en de 
residuen daarvan (PPR) publiceerde een wetenschappelijke 
opinie voor de ERA van pesticiden.

Het verschaff en van dringend wetenschappelijk 
advies is eveneens een essentieel onderdeel van de 
dienstenverlening van EFSA aan Europese risicobeheerders. 
In 2010 gaf de EFSA dringend advies over chloormequat 
in consumptiedruiven en de mogelijke besmetting van de 
voedselketen als gevolg van de asregen afkomstig van de 
IJslandse vulkaan Eyjafj allajökull.

In 2010 legde de EFSA sterk de nadruk op 
wetenschappelijke samenwerking en het opbouwen van 
netwerken met lidstaten, het versterken van de banden 

met het adviesforum en de nationale focal points, en 
het aantrekken van meer kandidaten voor de databank 
van wetenschappelijke deskundigen in vergelijking 
met de vorige jaren. De autoriteit kende eveneens 
7,8 miljoen EUR in subsidies en contracten toe aan 
gespecialiseerde organisaties op nationaal niveau die de 
EFSA konden bijstaan in haar werk. Bovendien was 2010 
het jaar waarin de EFSA haar uitgebreide databank voor 
voedselconsumptie (Comprehensive Food Consumption 
Database) lanceerde: een waardevolle toepassing die de 
accuratesse van de blootstellingsbeoordelingen van de 
EFSA verhoogt en gedeeld wordt met de lidstaten. 

In 2010 keurde de raad van bestuur de EFSA-
communicatiestrategie voor 2010-2013 goed. Ondersteund 
door uitgebreid onderzoek en feedback van belangrijke 
partners en van de EFSA en andere belanghebbenden, 
zorgt de strategie ervoor dat de communicatie afkomstig 
van de autoriteit voortaan effi  ciënter verloopt en een 
grotere impact kent. Een aanzienlijk onderzoek uit 2010 
dat bijzonder inzichtelijk bleek was de Eurobarometer-
enquête over hoe consumenten aankijken tegen 
voedselgerelateerde risico’s. Met het oog op een grotere 
coherentie in de risicocommunicatie binnen de EU, bleef 
de EFSA haar samenwerking met lidstaten versterken 
door middel van de werkgroep Communicatie van het 
adviesforum. De proactieve aanpak van de autoriteit 
in het betrekken van partnerorganisaties werd verder 
onderstreept door de offi  ciële bezoeken aan Parma door 
de voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso, 
en de Parlementaire Commissie voor milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid.

Naast het verstrekken van degelijk wetenschappelijk advies 
en risicobeoordelingen aan Europese risicobeheerders, 
nam de EFSA in 2010 de gelegenheid te baat om haar 
eigen structuren en processen te evalueren. Deze 
uitgebreide zelfanalyse, die wordt afgerond in 2011, heeft 
tot doel de autoriteit in staat te stellen de effi  ciëntie te 
verhogen, beter in te spelen op de veranderingen in de 
omgeving waarbinnen ze werkt en het meeste te halen 
uit haar middelen in het licht van de steeds stijgende 
werkdruk. De autoriteit voerde eveneens een uitgebreide 
evaluatie uit om de interne procedures te versterken met 
betrekking tot de onafhankelijkheid van de instantie, een 
essentieel element in het opbouwen van meer vertrouwen 
in haar werk.



Januari
• De EFSA en het Europees Centrum voor ziektepreventie 

en -bestrijding (ECDC) publiceren het verslag over 
zoönosen en door voedsel veroorzaakte ziektes in de EU 
voor 2008

• Het Duits rijksinstituut voor risicobeoordeling (BfR) 
bezoekt EFSA

• EFSA bevestigt dat kippenvlees een belangrijke bron 
van menselijke gevallen van campylobacteriose is

• EFSA herziet de blootstellingsbeoordeling voor 
lycopeen als kleurstof in levensmiddelen

Februari
• EFSA publiceert tweede reeks opinies over „algemeen 

welzijn”-gezondheidsclaims

• EU-agentschappen treden in dialoog met EC-voorzitter 
Barroso i.v.m. hun bijdrage tot het vormgeven van 
Europa

• Gezamenlijk evenement EFSA — Spaans agentschap 
voor voedselveiligheid AESAN: „Science supporting Risk 
Surveillance of Imports”

Maart
• Lancering EFSA Journal

• EFSA lanceert uitgebreide Europese databank voor 
voedselconsumptie

• EFSA publiceert Europees overzicht van hoeveelheden 
dioxine in voedsel en veevoer

• EFSA bepaalt Europese referentiewaarden voor 
bepaalde voedingsstoff en

• EFSA raadpleegt Europese en internationale 
deskundigen over bisfenol A

• EU-commissaris voor gezondheid en 
consumentenbescherming John Dalli bezoekt EFSA

• EFSA publiceert onderzoek naar campylobacter en 
salmonella in de EU

April
• EFSA geeft dringend wetenschappelijk advies 

aangaande kortetermijnrisico’s voor voedsel en voer 
in de EU naar aanleiding van de vulkaanuitbarsting in 
IJsland

• EFSA evalueert mogelijke risico’s van de pesticide 
chloormequat in druiven

• EFSA vermindert dagelijks aanvaardbare inname (ADI) 
van melamine 

• EFSA beoordeelt gevolgen voor de gezondheid van 
lood in voedsel

• EFSA evalueert de veiligheid van steviol glycosiden

• Voorzitter van de Europese Commissie (EC) José Manuel 
Barroso bezoekt EFSA 

Mei
• EFSA heroverweegt toekomstige richtlijnen voor 

dataverzamelingsactiviteiten

• Gezamenlijk evenement EFSA — EC-directoraat-
generaal Gezondheid en consumentenbescherming 
(SANCO) „Can science and innovation build a more 
sustainable food chain?”

• EFSA verstrekt wetenschappelijk advies over Q-koorts

• EFSA viert Week van Europa — Festa dell’Europa

Juni
• Raad van bestuur EFSA benoemt zeven nieuwe leden

• EFSA opent dialoog met belanghebbenden over 
gezondheidsclaims

• EFSA evalueert factoren die bijdragen tot MRSA bij 
varkens

• EFSA publiceert verklaring over 
voedselveiligheidsoverwegingen naar aanleiding van 
het nieuwe H1N1 infl uenzavirus bij mensen

• EFSA organiseert vergadering met lidstaten over ERA 
van genetisch gemodifi ceerde planten in Berlijn met 
webcasting

• EFSA verstrekt wetenschappelijk advies over de 
verspreiding van Ambrosia

• EFSA verwelkomt delegatie van de Europese 
Parlementaire Commissie voor milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

• EFSA levert een bijdrage aan EU-evenementen op 
Shanghai-wereldtentoonstelling 2010 
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Juli
• EFSA verlaagt ADI voor amarant en rondt daarmee de 

herziening van azokleurstoff en voor levensmiddelen af

• EFSA publiceert tweede jaarverslag over resten van 
pesticiden in levensmiddelen

• EFSA brengt nieuwe wetenschappelijke opinie uit over 
het evalueren van de allergene eigenschappen van 
gmo’s

• EFSA lanceert openbare raadpleging over de 
communicatiestrategie voor 2010-2013

• EFSA publiceert data over hoeveelheid pcb’s in voedsel

• EFSA beëindigt vierjarig werk over mariene biotoxines

• EFSA verstrekt leidraad over risico-batenanalyse van 
voedingsmiddelen voor de volksgezondheid

Augustus
• EFSA lanceert openbare raadpleging over het oogsten 

van veren van levende ganzen voor donsproductie

• EFSA publiceert wetenschappelijke opinie over de rol 
van teken bij de overdracht van dierziekten en hun 
geografi sche verspreiding in Europa

September
• EFSA brengt nieuw advies uit over bisfenol A

• EFSA evalueert meest recente onderzoek naar het 
klonen van dieren

• EFSA organiseert vergadering met niet-
gouvernementele organisaties over gmo’s

• EFSA publiceert wetenschappelijke opinie over de 
veiligheid en de doeltreff endheid van het gebruik van 
gerecycleerd heet water als een ontsmettingstechniek 
voor rauw vlees

Oktober
• EFSA geeft advies over 808 gezondheidsclaims

• EFSA organiseert technische vergadering voor 
belanghebbenden over dierenwelzijn tijdens transport

• EFSA organiseert haar 15e wetenschappelijk colloquium 
over nieuwe risico’s

• De Deense Veterinary and Food Administration en het 
National Food Institute van de technische universiteit 
van Denemarken bezoeken de EFSA

November
• EFSA publiceert Eurobarometer over hoe consumenten 

in de EU aankijken tegen voedselgerelateerde risico’s

• EFSA publiceert richtsnoer over de impact van gm-
planten op het milieu

• EFSA beëindigt eerste fase van een uitgebreide 
veiligheidsbeoordeling van smaakstoff en

• EFSA en ECDC vernieuwen hun memorandum van 
overeenstemming

December
• Raad van bestuur EFSA keurt werkplan en budget 2011 

goed

• EFSA beoordeelt gezondheidsrisico’s van nitraat in 
bladgroenten voor kinderen

• EFSA en industrie wisselen ideeën uit over een leidraad 
voor gezondheidsclaims met betrekking tot de darm- 
en immuniteitsfunctie

• EFSA organiseert eerste vergadering van het 
wetenschappelijk netwerk voor de risicobeoordeling 
van de gezondheid van gewassen
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Belangrijkste cijfers 2010

Wetenschappelijke bijdragen 565

Openbare raadplegingen  91

Contracten en subsidies 98

Aantal bezoeken aan website   3 miljoen

Abonnees elektronische nieuwsbrief 26 934

Berichtgeving door media (artikels) 8 330

EFSA-personeel in december 2010   433

Plenaire vergaderingen 98

Werkgroepvergaderingen 994
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 Toegewijd om ervoor te zorgen dat Europa’s voedsel veilig is
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Activiteit 1:  Wetenschappelijke opinies, advies en  
risicobeoordelingsmethodes

Activiteit 2:  Beoordeling van vergunningplichtige producten, 
stoff en en claims

Activiteit 3:  Verzameling van gegevens, 
wetenschappelijke samenwerking en netwerken

Activiteit 4:  Communicatie en dialoog

Activiteit 5:  Bestuur en administratie

Begroting per activiteit — ABB-verdeling

Uitvoering begroting

FINANCIËN EFSA 2010

Vastleggingskredieten

Vastgelegd bedrag

Betaald bedrag

Personeel

Infrastructuur
Operationeel

Miljoen euro
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