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În 2010, EFSA a realizat 565 de producții științifi ce 
referitoare la o serie de chestiuni importante care au 
inclus, printre altele, evaluarea riscurilor pentru animale și 
oameni ale febrei Q și ale gripei A (H1N1), fundamentarea 
temeiului științifi c pentru 1 224 de mențiuni de sănătate 
„funcționale generice”, precum și reevaluarea siguranței 
bisfenolului A ca material care vine în contact cu 
alimentele.

Evidențiind implicarea EFSA în domeniile noi și emergente 
ale științei, Comitetul științifi c al EFSA a elaborat un 
document de orientare cu privire la nanotehnologie și un 
raport științifi c referitor la substanțele endocrine active. 
Colaborarea cu partenerii internaționali, cum este OMS, 
precum și avizele științifi ce comune emise împreună cu 
agențiile omoloage din UE au reprezentat, de asemenea, 
un element important al activității EFSA din 2010. În 2010, 
EFSA a lansat cereri publice pentru reînnoirea calității de 
membru în cadrul grupurilor științifi ce ANS și CEF, precum 
și pentru a extinde lista de rezervă a Comitetului științifi c 
și a încă altor opt grupuri științifi ce.

Aproape două treimi din producțiile științifi ce ale EFSA 
din 2010 s-au referit la evaluarea siguranței produselor 
și a substanțelor, precum și a temeiului științifi c 
pentru mențiunile de sănătate referitoare la alimente. 
De asemenea, EFSA a avut contribuții importante 
în domeniul evaluării riscurilor ecologice (ERA) ale 
produselor reglementate. De exemplu, Grupul științifi c 
GMO al EFSA și-a actualizat orientările pentru solicitanți 
în ceea ce privește ERA pentru plantele modifi cate 
genetic, iar Grupul științifi c pentru produsele fi tosanitare 
și reziduurile acestora (PPR) a publicat un aviz științifi c 
referitor la ERA pentru pesticide. 

Furnizarea de consultanță științifi că de urgență reprezintă, 
de asemenea, o parte esențială a serviciilor oferite de 
EFSA responsabililor cu gestionarea riscurilor din Europa. 
În 2010, EFSA a furnizat consultanță științifi că de urgență 
cu privire la clormequatul din strugurii de masă, precum și 
cu privire la posibila contaminare a lanțului alimentar cu 
cenușă provenită de la vulcanul Eyjafj allajökull din Islanda.

În 2010, EFSA a pus un accent deosebit pe cooperarea 
științifi că și colaborarea în rețea cu statele membre, prin 
consolidarea legăturilor cu forumul său consultativ și cu 

punctele focale naționale, precum și prin atragerea unui 
număr mai mare de cereri pentru includerea în baza de 
date a experților științifi ci, comparativ cu anii anteriori. 
De asemenea, EFSA a atribuit 7,8 milioane EUR în granturi 
și contracte pentru organizațiile de experți de la nivel 
național capabile să o asiste în activitatea sa. În plus, 
anul 2010 a consemnat lansarea Bazei de date complexe 
privind consumul de alimente, un instrument util menit să 
sporească acuratețea evaluărilor EFSA privind expunerile, 
aceasta fi ind partajată cu statele membre. 

În 2010, Consiliul de administrație a adoptat Strategia de 
comunicare a EFSA pentru perioada 2010-2013. Aceasta 
se bazează pe o cercetare extinsă și pe feedbackul 
primit din partea partenerilor-cheie ai EFSA și a părților 
interesate, netezind calea pentru comunicări cu un mai 
mare impact și mai efi ciente ale EFSA în viitor. Un element 
semnifi cativ al cercetării din 2010, care s-a dovedit 
deosebit de revelator, a fost sondajul Eurobarometru 
referitor la percepția consumatorilor asupra riscurilor 
alimentare. Într-un efort de a stimula o mai mare coerență 
a comunicărilor cu privire la riscuri în întreaga UE, EFSA 
a continuat să își consolideze cooperarea cu statele 
membre, prin intermediul Grupului de lucru pentru 
comunicare al Forumului consultativ. Abordarea proactivă 
a EFSA pentru implicarea alături de organizațiile partenere 
a fost evidențiată și mai mult prin vizitele ofi ciale la Parma 
ale președintelui Comisiei, José Manuel Barroso, precum și 
ale membrilor Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară a Parlamentului European. 

Pe lângă furnizarea unei consultanțe științifi ce solide 
și evaluarea riscurilor pentru responsabilii europeni în 
materie de gestionare a riscurilor, EFSA a profi tat de 
ocazie în 2010 pentru a refl ecta cu privire la propriile sale 
structuri și procese. Obiectivul acestei autoevaluări de 
amploare, care va fi  fi nalizată în 2011, este de a permite 
EFSA să devină mai efi cientă, să anticipeze mai bine 
evoluțiile mediului în care funcționează și să valorifi ce 
la maximum resursele de care dispune în contextul 
unui volum de muncă în creștere. De asemenea, EFSA 
s-a angajat să efectueze o revizuire de amploare pentru 
a-și consolida și mai mult procedurile interne privind 
independența, aceasta fi ind esențială pentru o mai mare 
încredere în activitatea EFSA.



Ianuarie
• EFSA și ECDC prezintă raportul 2008 referitor la zoonoze 

și la epidemiile cu transmitere prin alimente în UE

• Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor 
(BfR) vizitează EFSA

• EFSA confi rmă carnea de pui ca sursă majoră a cazurilor 
de campilobacterioză la oameni

• EFSA revizuiește evaluarea expunerii pentru licopen ca 
și colorant alimentar

Februarie
• EFSA publică o a doua serie de avize privind mențiunile 

de sănătate „funcționale generice”

• Agențiile UE se angajează într-un dialog cu președintele 
Comisiei Europene, José Manuel Barroso, cu privire la 
contribuția lor la construcția Europei

• Eveniment comun EFSA – Agenția pentru Siguranță 
Alimentară din Spania:
 „Știința în sprijinul supravegherii riscurilor importurilor”

Martie
• Lansarea EFSA Journal, jurnalul științifi c al EFSA

• EFSA lansează Baza de date complexă privind consumul 
de alimente

• EFSA publică o evaluare europeană a nivelurilor de 
dioxine din alimente și din hrana pentru animale

• EFSA stabilește valori dietetice de referință la nivel 
european pentru anumite substanțe nutritive

• EFSA consultă experții europeni și internaționali cu 
privire la bisfenolul A

• John Dalli, comisarul european pentru sănătate și 
protecția consumatorilor, vizitează EFSA

• EFSA publică un studiu cu privire la Campylobacter și 
Salmonella în UE

Aprilie
• EFSA oferă consultanță științifi că de urgență cu privire 

la riscurile pe termen scurt pentru siguranța alimentelor 
și hrana pentru animale în urma erupției vulcanice din 
Islanda

• EFSA evaluează posibilele riscuri ale prezenței 
pesticidului clormequat în struguri

• EFSA reduce nivelul dozei tolerabile pentru melamină

• EFSA evaluează implicațiile pentru sănătate ale 
prezenței plumbului în alimente

• EFSA evaluează siguranța steviozidei 

• Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, 
vizitează EFSA

Mai
• EFSA revizuiește viitoarele indicații pentru activitățile de 

colectare a datelor

• Eveniment comun EFSA – DG SANCO: 
„Știința și inovarea pot să dezvolte un lanț alimentar 
mai sustenabil?”

• EFSA oferă consultanță științifi că cu privire la febra Q 

• EFSA celebrează Săptămâna Europei (Europe Week – 
Festa dell’Europa) 

Iunie
• Consiliul de administrație al EFSA numește șapte noi 

membri

• EFSA se angajează într-un dialog cu părțile interesate cu 
privire la mențiunile de sănătate

• EFSA evaluează factorii care contribuie la MRSA la 
porcine

• EFSA publică o declarație cu privire la considerațiile 
de siguranță alimentară în cazul infecției cu noul virus 
gripal A (H1N1) la oameni

• EFSA găzduiește la Berlin și transmite prin internet 
o reuniune cu statele membre pe tema evaluării 
riscurilor ecologice ale plantelor modifi cate genetic

• EFSA oferă consultanță științifi că cu privire la 
răspândirea ambroziei comune (Ambrosia)

• EFSA primește delegația Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) 
a Parlamentului European

• EFSA contribuie la evenimentele UE găzduite de 
Expoziția Mondială de la Shanghai 2010 

A U T O R I T A T E A  E U R O P E A N Ă  P E N T R U  S I G U R A N Ț A  A L I M E N T A R Ă

MOMENTE IMPORTANTE ÎN 
AC TIVITATEA EFSA DIN 2010



Iulie 
• EFSA reduce DZA pentru amarant, fi nalizând 

reevaluarea sa cu privire la coloranții alimentari azoici 

• EFSA publică al doilea raport anual referitor la 
reziduurile de pesticide din alimente

•  EFSA emite un nou aviz științifi c cu privire la evaluarea 
posibilei alergenicități a organismelor modifi cate 
genetic (OMG)

• EFSA lansează o consultare publică cu privire la 
strategia sa de comunicare pentru perioada 2010-2013

• EFSA publică date referitoare la nivelurile de PCB din 
alimente 

• EFSA fi nalizează o muncă de patru ani cu privire la 
biotoxinele marine

• EFSA publică orientări cu privire la evaluarea riscuri-
benefi cii asupra sănătății umane a alimentelor

August 
• EFSA lansează o consultare publică cu privire la practica 

recoltării penelor de la gâștele vii pentru producția de 
puf

•  EFSA publică avize științifi ce cu privire la rolul căpușelor 
în transmiterea bolilor la animale și distribuția lor 
geografi că în Europa

Septembrie 
• EFSA actualizează recomandările privind bisfenolul A 

• EFSA examinează cele mai recente studii de cercetare 
privind clonarea animalelor 

• EFSA găzduiește o întâlnire cu organizațiile 
neguvernamentale pe tema OMG-urilor 

• EFSA publică un aviz științifi c cu privire la siguranța și 
efi cacitatea utilizării apei calde reciclate ca tehnică de 
decontaminare a carcaselor de animale

Octombrie 
• EFSA oferă consultanță cu privire la 808 mențiuni de 

sănătate 

• EFSA organizează o reuniune tehnică a părților 
interesate pe tema bunăstării animalelor în timpul 
transportului 

• EFSA organizează cel de al 15-lea Colocviu științifi c al 
său privind riscurile emergente

• Autoritatea Veterinară și Alimentară din Danemarca 
și Institutul Național pentru Alimente al Universității 
Tehnice din Danemarca vizitează EFSA

Noiembrie 
• EFSA publică Eurobarometrul referitor la percepția 

consumatorilor europeni asupra riscurilor alimentare 

• EFSA publică un document de orientare cu privire la 
impactul ecologic al plantelor modifi cate genetic 

• EFSA fi nalizează prima etapă a revizuirii complexe 
a siguranței substanțelor aromatizante

• EFSA și Centrul European de Prevenire și Control al 
Bolilor își reînnoiesc Memorandumul de înțelegere

Decembrie
• Consiliul de administrație al EFSA aprobă planul de 

activitate și bugetul pentru 2011 

• EFSA evaluează posibilele riscuri pentru sănătatea 
copiilor ale nitratului din legumele cu frunze 

• EFSA și industria fac schimb de opinii cu privire la 
orientările pentru mențiunile de sănătate referitoare la 
funcțiile intestinale și imunitare 

• EFSA organizează prima reuniune a Rețelei științifi ce 
pentru evaluarea riscurilor fi tosanitare 
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Cifre-cheie pentru 2010

Producții științifi ce 565

Consultări publice 91

Contracte și granturi 98

Vizite pe site-ul internet al EFSA 3 milioane

Abonați la buletinul informativ electronic 26 934

Mediatizare (articole) 8 330

Personalul EFSA în decembrie 2010 433

Reuniuni plenare 98

Reuniuni ale grupurilor de lucru 994
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Angajați să garantăm siguranța alimentară a Europei

doi:10.2805/85464

Activitatea 1: Furnizarea de avize științifi ce și de consultanță 
și a unor abordări de evaluare a riscurilor

Activitatea 2: Evaluarea produselor, a substanțelor și a mențiunilor 
supuse autorizării

Activitatea 3: Colectarea datelor, cooperarea științifi că și 
colaborarea în rețea

Activitatea 4: Comunicare și dialog

Activitatea 5: Guvernanță

 Întocmirea bugetului pe activități – Credite ABB

Execuția bugetară

FINANȚAREA EFSA ÎN 2010

Credite de angajament

Suma angajată

Suma plătită

Personal

Infrastructură

Operaţiuni

Milioane EUR
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