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I 2010 leverte EFSA 565 vitenskapelige 
risikovurderinger og uttalelser i en rekke viktige 
saker. Blant annet vurderte EFSA risikoen for dyr 
og mennesker knyttet til Q-feber og infl uensa 
H1N1. Videre vurderte EFSA det vitenskapelige 
grunnlaget for 1224 generelle helsepåstander. EFSA 
foretok også en ny gjennomgang av hvorvidt det er 
trygt å bruke bisfenol A i matkontaktmaterialer.

EFSAs Scientifi c Committee publiserte i 2010 
et veiledningsdokument om nanoteknologi og 
en rapport om endokrine aktive stoff er. Begge 
arbeidene synliggjør EFSAs engasjement innenfor nye 
vitenskapelige områder. Samarbeid med internasjonale 
partnere som WHO, og vitenskapelige uttalelser gjort 
i samarbeid med søsterbyråer i EU var også en viktig 
del av EFSAs arbeid i året som gikk.

I 2010 søkte EFSA etter vitenskapelige eksperter 
til å sitte i panelet for tilsetningsstoff er og 
næringsstoff er tilsatt mat (ANS-panelet) og i panelet 
for matkontaktmaterialer, enzymer, aroma og 
prosesshjelpemidler (CEF-panelet). Samtidig ønsket 
EFSA fl ere eksperter til å stå på reservelisten til de 
øvrige åtte fagpanelene og til Scientifi c Committee.

Nesten to tredjedeler av EFSAs vitenskapelige uttalelser 
i 2010 dreide seg om sikkerhetsvurderinger av ulike 
produkter og stoff er, og vurderinger av vitenskapelig 
dokumentasjon for helsepåstander knyttet til mat og 
matingredienser. EFSA leverte imidlertid også viktige 
bidrag innenfor området miljørisikovurdering av 
regulerte produkter. Blant annet oppdaterte EFSAs 
GMO-panel retningslinjene for miljørisikovurderinger 
av genmodifi serte planter, mens plantehelsepanelet 
publiserte en uttalelse om miljørisikovurderinger av 
plantevernmidler.

Hastevurderinger er også en vesentlig del av arbeidet 
som EFSA gjør for europeiske risikohåndterere. 
I 2010 leverte EFSA slike uttalelser om henholdsvis 
klormekvat i druer og mulig risiko for forurensning 
i matkjeden etter nedfall av vulkansk aske fra vulkanen 
Eyjafj allajökull på Island.

EFSA viet i 2010 stor oppmerksomhet til samarbeidet 
med medlemslandene. Samarbeidet med Advisory 
Forum og de nasjonale kontaktpunktene (National 
Focal Points) ble styrket, og EFSA mottok fl ere søknader 
til sin ekspertdatabase enn i tidligere år. EFSA fordelte 
videre 7,8 millioner euro til spesialiserte nasjonale 
institusjoner som er funnet kvalifi serte til å bistå i EFSA 
i deres arbeid, og i mars lanserte EFSA en omfattende 
database for europeiske kostholdsdata. Databasen 
gjør det mulig for EFSA å gjennomføre mer presise 
eksponeringsberegninger i sine risikovurderinger.

I 2010 godkjente styret i EFSA 
kommunikasjonsstrategien for 2010-2013. Basert 
på omfattende forskning og tilbakemeldinger fra 
EFSAs viktigste samarbeidspartnere og interessenter 
baner strategien vei for en mer virkningsfull og 
eff ektiv kommunikasjon i fremtiden. For øvrig var 
Eurobarometer-undersøkelsen om forbrukernes 
oppfattning av næringsmiddelrelatert risiko 
et viktig og nyttig vitenskapelig bidrag på 
kommunikasjonsområdet. For å bidra til en mer 
enhetlig risikokommunikasjon i EU fortsatte EFSA 
å styrke samarbeidet med medlemslandene gjennom 
Advisory Forum Working Group on Communications. 
EFSAs proaktive tilnærming til dialog med nære 
samarbeidspartnere ble dessuten understreket 
gjennom de offi  sielle Parma-besøkene til president 
José Manuel Barroso i Europakommisjonen og 
medlemmene av komiteen for miljø, helse og 
mattrygghet i Europaparlamentet.

I tillegg til å levere vitenskapelige råd og 
risikovurderinger til europeiske risikovurderere, 
foretok EFSA i 2010 en gjennomgang av sin egen 
organisasjon og sine arbeidsprosesser. Hensikten 
med denne omfattende egenevalueringen er å sette 
EFSA i stand til å arbeide mer eff ektivt, bedre forutse 
endringer i byråets omverden og å utnytte ressursene 
bedre. Arbeidet vil bli fullført i 2011. I tillegg til 
organisasjonsgjennomgangen foretok EFSA også en 
omfattende gjennomgang for ytterligere å styrke sine 
interne prosedyrer knyttet til uavhengighet, noe som er 
kritisk i forhold til å styrke tilliten til EFSAs arbeid.



Januar
• EFSA og ECDC publiserer 2008-rapporten om zoonoser 

og matbårne utbrudd i EU

• Det tyske risikovurderingsinstituttet, German Federal 
Institute for Risk Assessment (BfR), besøker EFSA

• EFSA bekrefter at kyllingkjøtt er hovedårsaken 
til menneskelige tilfeller av sykdommen 
campylobacteriosie

• EFSA gjennomgår inntaksberegninger for lykopen som 
fargestoff  i mat

Februar
• EFSA off entliggjør andre serier med vurderinger av 

generelle helsepåstander

• EU-byråene oppretter dialog med president 
José Manuel Barroso i Europakommisjonen  for 
å diskutere byråenes til utformingen av Europa

• EFSA avvikler felles arrangement sammen med 
det spanske mattilsynet: ”Science supporting Risk 
Surveillance of Imports”

Mars
• EFSA lanserer EFSA Journal

• EFSA lanserer omfattende europeisk database for 
kostholdsdata

• EFSA off entliggjør oversikt over dioksinnivåer i mat og 
fôr i Europa

• EFSA fastsetter europeiske referanseverdier for visse 
næringsstoff er

• EFSA konsulterer europeiske og internasjonale 
eksperter om bisfenol A

• EUs helse- og forbrukerkommisær, John Dalli, besøker 
EFSA

• EFSA off entliggjør undersøkelse om Campylobacter og 
Salmonella i EU

April
• EFSA publiserer hastevurdering om risiko på kort sikt 

dersom dyr og planter utsettes for askefall som følge av 
vulkanutbrudd på Island

• EFSA vurderer mulig risiko knyttet til plantevernmidlet 
klormekvat i druer

• EFSA reduserer akseptabelt inntaksnivå for melamin

• EFSA vurderer helsekonsekvenser av bly i mat

• EFSA vurderer sikkerhet ved bruk av steviolglykosider 
i mat og drikke

• President i Europakommisjonen, José Manuel Barroso, 
besøker EFSA

Mai
• EFSA vurderer fremtidige retningslinjer for innsamling 

av data

• Felles arrangement med DG SANCO: “Can science and 
innovation build a more sustainable food chain?”

• EFSA publiserer vitenskapelige råd for Q-feber

• EFSA deltar i feiringen av Europa-uken – Festa 
dell’Europa

Juni
• EFSAs styre oppnevner syv nye medlemmer

• EFSA tar initiativ til dialog med aktuelle 
interessegrupper for å diskutere vurderinger av 
helsepåstander

• EFSA vurderer faktorer som bidrar til MRSA i gris

• EFSA publiserer uttalelse om utfordringer knyttet til 
mattrygghet i forbindelse med den hittil ukjente H1N1-
infl uensavirusinfeksjonen hos mennesker

• EFSA arrangerer og kringkaster nettmøte 
med medlemslandene i Berlin. Temaet er 
miljørisikovurdering av GMO

• EFSA publiserer en uttalelse om spredning av ambrosia

• EFSA ønsker velkommen til delegasjonen fra 
komiteen for miljø, off entlig helse og mattrygghet 
i Europaparlamentet

• EFSA bidrar i EUs arrangementer under Shanghai World 
Expo 2010
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Juli
• EFSA senker akseptabelt daglig inntak for amarant, 

og fullfører med det sin nye gjennomgang av 
azo-fargestoff er i mat

• EFSA off entliggjør den andre årlige rapporten om 
plantevernmiddelrester i mat

• EFSA off entliggjør ny vitenskapelig uttalelse vurdering 
om allergi og GMO

• EFSA ber om innspilltil utkast til 
kommunikasjonsstrategi for 2010–2013

• EFSA off entliggjør data for nivåer av PCB i mat

• EFSA avslutter fi re års arbeid på marine biotoksiner

• EFSA publiserer veiledningsdokument for 
gjennomføring av nytte- risikovurdeiringer  

August
• EFSA ber om innspill angående praksis med å høste fj ær 

fra levende gjess til bruk i dunproduksjon

• EFSA off entliggjør risikovurdering om fl åttens rolle 
i overføring av dyresykdommer og dens geografi ske 
forekomst i Europa

September
• EFSA oppdaterer råd om bisfenol A

• EFSA gjennomgår ny forskning om kloning av dyr

• EFSA avholder møte med interesseorganisasjoner 
om GMO

• EFSA off entliggjør risikovurdering om bruk av resirkulert 
varmt vann til dekontaminering av slakt

Oktober
• EFSA publiserer vurderinger av 808 helsepåstander

• EFSA arrangerer møte med aktuelle interessegrupper 
om dyrevelferd ved transport av dyr

• EFSA organiserer sitt 15. vitenskapelige kollokvium der 
temaet er ”emerging risks”

• Det danske mattilsynet og Fødevareinstituttet ved 
Danmarks tekniske universitet besøker EFSA

November
• EFSA off entliggjør Eurobarometer-undersøkelse om 

EU-forbrukeres syn på næringsmiddelrelatert risiko

• EFSA off entliggjør veiledningsdokument for 
miljørisikovurdering av genmodifi serte planter

• EFSA fullfører første trinn i en omfattende 
sikkerhetsgjennomgang av aromastoff er

• EFSA og European Centre for Disease Prevention and 
Control fornyer sitt ”Memorandum for Understanding”

Desember
• EFSAs styre godkjenner arbeidsplan og budsjett 

for 2011

• EFSA vurderer mulig helserisiko for barn knyttet til 
inntak av nitrat fra bladgrønnsaker

• EFSA og industrien utveksler synspunkter på 
retningslinjer for vurdering av helsepåstander knyttet til 
fordøyelses- og immunfunksjoner

• EFSA organiserer det første møtet i nettverket for 
risikovurdering av plantehelse
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Nøkkeltall 2010

Vitenskapelige uttalelser 565

Off entlige konsultasjoner 91

Kontrakter og bevilgninger 98

Besøk på nettsiden  3 millioner

Abonnenter på elektroniske nyhetsbrev 26 934

Medieomtale (antall artikler)  8330

Antall ansatte i EFSA per desember 2010  433

Plenumsmøter   98

Arbeidsgruppemøter  994
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Forpliktet til å sørge for at Europas mat er trygg

doi:10.2805/86696

Aktivitet 1: Innhenting av vitenskaplige meninger og råd, 
og risikovurderinger

Aktivitet 2: Vurdering av produkter, stoff er og påstander 
som er gjenstand for godkjennelse

Aktivitet 3: Datainnsamling, vitenskaplig samarbeid og 
nettverksarbeid

Aktivitet 4: Kommunikasjon og dialog

Ledelse 5: Ledelse

 Aktivitetsbasert budsjettering – ABB fordeling av midler

Budsjettutlegg

EFSA FINANS - 2010

Forpliktede bevilgninger

Forpliktede beløp

Utbetalte beløp

Personal

Infrastruktur

Drift

millioner €
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