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W 2010 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) przygotował 565 opracowań naukowych 
dotyczących wielu istotnych zagadnień, w tym między 
innymi oceny zagrożeń ludzi i zwierząt gorączką Q 
i grypą H1N1, uzasadnienia podstaw naukowych 
1224 oświadczeń zdrowotnych czy ponownej ewaluacji 
bezpieczeństwa bisfenolu A jako materiału do kontaktu 
z żywnością.

Komitet Naukowy EFSA przygotował wytyczne 
dotyczące nanotechnologii oraz raport naukowy na 
temat aktywnych substancji endokrynologicznych – 
podkreślając w ten sposób zaangażowanie Urzędu 
w nowe obszary nauki. Istotny element prac stanowiła 
także współpraca z partnerami międzynarodowymi, 
takimi jak WHO, oraz wydawanie opinii naukowych 
wspólnie z pokrewnymi agencjami unijnymi. W 2010 r. 
EFSA ogłosiła otwarte zaproszenia do odnowienia składu 
członkowskiego swoich paneli ANS i CEF oraz rozszerzenia 
listy rezerwowej Komitetu Naukowego i ośmiu innych 
paneli naukowych.

Niemal dwie trzecie opracowań naukowych EFSA w 2010 r. 
dotyczyły oceny bezpieczeństwa produktów i substancji 
oraz oceny podstaw naukowych oświadczeń zdrowotnych 
dotyczących żywności. EFSA wniosła również znaczący 
wkład w dziedzinie oceny ryzyka środowiskowego 
związanego z regulowanymi produktami. Na przykład 
panel GMO zaktualizował wytyczne dla wnioskodawców 
zwracających się o ocenę ryzyka środowiskowego 
związanego z roślinami genetycznie modyfi kowanymi, 
a panel do spraw produktów ochrony roślin i ich 
pozostałości opublikował opinię naukową o ryzyku 
środowiskowym w związku z pestycydami.

Doradztwo naukowe w trybie pilnym również 
stanowi istotną część usług EFSA świadczonych na 
rzecz europejskich menedżerów ryzyka. W 2010 r. 
EFSA zapewniła poradę w trybie pilnym na temat 
chlormekwatu w winogronach stołowych i możliwym 
skażeniu żywności w łańcuchu spożywczym przez pyły 
opadające z islandzkiego wulkanu Eyjafj allajökull.

Szczególny nacisk w 2010 r. kładziono na współpracę 
naukową i sieciowanie z państwami członkowskimi, 
zacieśnianie więzów z forum doradczym Urzędu oraz 
krajowymi punktami kontaktowymi i na przyciągnięcie 

większej niż dotąd liczby zgłoszeń ekspertów naukowych 
do bazy danych EFSA. Urząd rozdysponował również 
kwotę 7,8 mln euro w formie grantów i kontraktów 
przyznanych specjalistycznym organizacjom krajowym 
zdolnym do wspierania go w jego pracach. Ponadto 
w 2010 r. uruchomiona została „Pełna europejska 
baza danych z zakresu konsumpcji żywności”  EFSA – 
cenne narzędzie podnoszące precyzję ocen narażenia 
wydawanych przez EFSA, wykorzystywane wspólnie 
z państwami członkowskimi.

Zarząd EFSA przyjął w 2010 r.  „Strategię komunikacji 
na lata 2010–2013”. Dokument ten, oparty na szeroko 
zakrojonych badaniach naukowych oraz opiniach 
kluczowych partnerów i zainteresowanych stron, otwiera 
drogę do silniej oddziałujących i skuteczniejszych 
komunikatów Urzędu w przyszłości. Jednym ze 
znaczących elementów badań w 2010 r., który okazał się 
szczególnie informatywny, był sondaż Eurobarometru 
na temat percepcji zagrożeń związanych z żywnością 
przez konsumentów. W ramach działań na rzecz 
większej spójności komunikatów na temat zagrożeń 
w całej UE, EFSA kontynuowała zacieśnianie współpracy 
z państwami członkowskimi za pośrednictwem grupy 
roboczej w zakresie komunikacji forum doradczego. 
Aktywne podejście Urzędu do podejmowania działań 
z organizacjami partnerskimi zostało jeszcze bardziej 
podkreślone dzięki ofi cjalnej wizycie przewodniczącego 
Komisji José Manuela Barroso i przedstawicieli Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.

Oprócz zapewniania europejskim menedżerom 
ryzyka skutecznego doradztwa naukowego i pomocy 
w ocenie ryzyka EFSA skorzystała w 2010 r. z okazji do 
zastanowienia się nad swoimi strukturami i procesami. 
Celem tej szeroko zakrojonej autooceny, która zostanie 
zakończona w 2011 r., jest stworzenie odpowiednich 
warunków do zwiększenia efektywności Urzędu, lepszego 
przewidywania zmian w środowisku, w którym działa, i jak 
najlepszego wykorzystania zasobów w obliczu rosnącego 
obciążenia pracą. Urząd rozpoczął również przekrojowy 
przegląd, aby jeszcze bardziej umocnić swoje procedury 
wewnętrzne wpływające na niezależność, które mają 
zasadnicze znaczenie dla budowania zaufania do jego 
pracy.



Styczeń
• EFSA i ECDC publikują raport za 2008 r. na temat zoonoz 

i chorób przenoszonych przez żywność w UE;

• Przedstawiciele niemieckiego Federalnego Instytutu 
Oceny Ryzyka (BfR) składają wizytę w EFSA;

• EFSA potwierdza, że mięso kurcząt jest głównym 
źródłem przypadków kampylobakteriozy u ludzi;

• EFSA przeprowadza przegląd oceny narażenia na 
likopen jako barwnik spożywczy.

Luty
• EFSA publikuje drugą serię opinii na temat oświadczeń 

zdrowotnych;

• Agencje UE podejmują dialog z przewodniczącym 
Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso dotyczący 
ich wkładu w kształtowanie Europy;

• Wspólne wydarzenie EFSA i Hiszpańskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Science supporting 
Risk Surveillance of Imports” (Nauka wspierająca 
nadzorowanie ryzyka w imporcie).

Marzec
• Pierwsza publikacja „EFSA Journal”;

• EFSA uruchamia swoją „Pełną europejską bazę danych 
z zakresu konsumpcji żywności”;

• EFSA publikuje europejski przegląd poziomu dioksyn 
w żywności i paszach;

• EFSA ustala europejskie wartości referencyjne spożycia 
niektórych substancji odżywczych;

• EFSA przeprowadza konsultacje z ekspertami 
europejskimi i światowymi na temat bisfenolu A;

• Komisarz UE ds. zdrowia i polityki konsumenckiej 
John Dalli składa wizytę w EFSA;

• EFSA publikuje sondaż nt. Campylobacter i Salmonella 
w UE.

Kwiecień
• EFSA publikuje poradę naukową w trybie pilnym 

nt. krótkoterminowych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
żywności i pasz w UE w następstwie erupcji wulkanu na 
Islandii;

• EFSA ocenia możliwe zagrożenia ze strony pestycydu 
chlormekwat w winogronach;

• EFSA obniża tolerowany poziom spożycia melaminy;

• EFSA ocenia konsekwencje zdrowotne obecności 
ołowiu w żywności;

• EFSA ocenia bezpieczeństwo glikozydów stewiolowych;

• Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel 
Barroso składa wizytę w EFSA.

Maj
• EFSA przeprowadza przegląd przyszłego 

ukierunkowania działań związanych z gromadzeniem 
danych;

• Wspólne wydarzenie EFSA i DG SANCO KE: „Can science 
and innovation build a more sustainable food chain?” 
(Czy nauka i innowacje mogą zbudować bardziej 
zrównoważony łańcuch spożywczy?);

• EFSA publikuje poradę naukową w sprawie gorączki Q;

• EFSA świętuje Tydzień Europy – Festa dell’Europa.

Czerwiec
• Zarząd EFSA mianuje siedmiu nowych członków;

• EFSA podejmuje dialog z zainteresowanymi stronami na 
temat oświadczeń zdrowotnych;

• EFSA ocenia czynniki w pojawianiu się MRSA u świń;

• EFSA publikuje oświadczenie nt. analizy 
bezpieczeństwa żywności w kontekście zakażenia ludzi 
nowym wirusem grypy H1N1;

• EFSA organizuje w Berlinie i transmituje przez internet 
spotkanie z przedstawicielami państw członkowskich 
poświęcone ocenie ryzyka środowiskowego roślin GM;

• EFSA publikuje poradę naukową nt. rozprzestrzeniania 
się ambrozji (Ambrosia);

• EFSA przyjmuje delegację Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego;

• EFSA wnosi wkład w wydarzenia organizowane przez UE 
na Światowej Wystawie Expo 2010 w Szanghaju.

E U R O P E J S K I  U R Z Ą D  D S .  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  Ż Y W N O Ś C I

NA JWAŻNIE JSZE 
WYDARZENIA EFSA 2010



Lipiec
• EFSA obniża dopuszczalne dzienne spożycie amarantu, 

kończąc ponowną ocenę spożywczych barwników 
azowych;

• EFSA publikuje drugi raport roczny nt. pozostałości 
pestycydów w żywności;

• EFSA wydaje nową opinię naukową nt. oceny możliwej 
alergenności GMO;

• EFSA rozpoczyna konsultacje publiczne nt. „Strategii 
komunikacji na lata 2010–2013”;

• EFSA publikuje dane nt. zawartości PCB w żywności;

• EFSA kończy czteroletnie prace nad biotoksynami 
morskimi;

• EFSA publikuje wytyczne nt. oceny zagrożeń i korzyści 
żywności w kontekście zdrowia człowieka.

Sierpień
• EFSA rozpoczyna publiczne konsultacje nt. praktyki 

zbierania piór żywych gęsi do produkcji puchu;

• EFSA publikuje opinie naukowe nt. roli kleszczy 
w przenoszeniu chorób zwierzęcych i ich 
rozmieszczenia w Europie.

Wrzesień
• EFSA aktualizuje poradę nt. bisfenolu A;

• EFSA przeprowadza przegląd najnowszych wyników 
badań nad klonowaniem zwierząt;

• EFSA organizuje spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi nt. organizmów zmodyfi kowanych 
genetycznie (GMO);

• EFSA publikuje opinię naukową nt. bezpieczeństwa 
i skuteczności wykorzystywania gorącej wody 
powrotnej jako techniki odkażania tusz mięsnych.

Październik
• EFSA wypowiada się nt. 808 oświadczeń zdrowotnych;

• EFSA organizuje spotkanie techniczne 
zainteresowanych stron nt. dobrostanu zwierząt 
w czasie transportu;

• EFSA organizuje 15. kolokwium naukowe 
nt. pojawiających się zagrożeń;

• Przedstawiciele Duńskiej Administracji ds. Weterynarii 
i Żywności oraz Krajowego Instytutu Żywności 
Politechniki Duńskiej składają wizytę w EFSA.

Listopad
• EFSA publikuje wyniki sondażu Eurobarometru 

nt. percepcji zagrożeń związanych z żywnością przez 
konsumentów;

• EFSA publikuje wytyczne nt. oddziaływania 
środowiskowego roślin GM;

• EFSA kończy pierwszy etap kompleksowego przeglądu 
bezpieczeństwa substancji aromatycznych;

• EFSA i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli 
Chorób odnawiają protokół ustaleń.

Grudzień
• Zarząd EFSA zatwierdza plan prac i budżet na 2011 r.;

• EFSA ocenia możliwe zagrożenia dla zdrowia dzieci ze 
strony azotanu w warzywach liściastych;

• EFSA i przedstawiciele branżowi wymieniają 
się poglądami nt. wytycznych dot. oświadczeń 
zdrowotnych o funkcji jelit i funkcji immunologicznej;

• EFSA organizuje 1. spotkanie sieci naukowej ds. oceny 
ryzyka dla zdrowia roślin.
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Najważniejsze dane za 2010 r.

Opracowania naukowe 565

Konsultacje społeczne  91

Kontrakty i granty  98

Liczba odwiedzin witryny  3 mln

Subskrybenci biuletynu elektronicznego  26 934

Relacje w mediach (artykuły)  8330

Personel EFSA w grudniu 2010 r.  433

Spotkania plenarne  98

Spotkania grup roboczych  994
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