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Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 
2010 poskytol 565 vedeckých výstupov, ktoré sa týkali 
množstva dôležitých otázok, medzi inými aj hodnotenia 
rizík pre zvieratá a ľudí súvisiacich s Q-horúčkou 
a chrípkou typu H1N1, doloženia vedeckého základu 
1224 zdravotných tvrdení týkajúcich sa „všeobecnej 
funkcie“, ako aj opätovného hodnotenia bezpečnosti 
bisfenolu A – materiálu prichádzajúceho do styku 
s potravinami.

Vedecká komisia EFSA na zdôraznenie zapojenia tohto 
úradu do nových a vznikajúcich vedeckých oblastí 
vydala príručku o nanotechnológii a vedeckú správu 
o endokrinných aktívnych látkach. Za povšimnutie tiež 
stojí spolupráca s medzinárodnými partnermi, napr. 
WHO a spoločné vedecké stanoviská so sesterskými 
agentúrami EÚ, ktoré sú dokladom aktívnej činnosti 
úradu za uvedený rok. EFSA v roku 2010 vyhlásil verejné 
obstarávania na obnovenie členstva svojich pracovných 
skupín ANS a CEF a na rozšírenie rezervného zoznamu 
svojej vedeckej komisie a ďalších ôsmich vedeckých 
pracovných skupín.

Takmer dve tretiny vedeckých výstupov EFSA za rok 
2010 tvorili bezpečnostné hodnotenia výrobkov a látok, 
ako aj posúdenie vedeckého základu zdravotných 
tvrdení o potravinách. EFSA významným spôsobom 
prispel aj v oblasti environmentálneho hodnotenia rizika 
(ERA) súvisiaceho s regulovanými výrobkami. Napríklad 
pracovná skupina GMO tohto úradu aktualizovala 
svoju príručku pre žiadateľov o ERA pre geneticky 
modifi kované rastliny. Pracovná skupina pre výrobky 
na ochranu rastlín a ich rezíduá publikovala vedecké 
stanovisko k ERA pesticídov.

Poskytovanie urgentného vedeckého poradenstva je 
tiež kľúčovou súčasťou služieb, ktoré EFSA poskytuje 
európskym manažérom hodnotenia rizika. EFSA v roku 
2010 poskytol urgentné poradenstvo týkajúce sa 
obsahu chlormequatu v hrozne a možnej kontaminácie 
potravinového reťazca z dôvodu chrlenia popola zo 
sopky Eyjafj allajökull na Islande.

EFSA kládol v roku 2010 veľký dôraz na vedeckú 
spoluprácu a tvorbu siete kontaktov s členskými štátmi 

EÚ posilňovaním väzby so svojím poradným fórom 
a národnými centrami, a zvyšovaním počtu žiadostí 
o členstvo v jeho databáze vedeckých expertov 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Úrad tiež 
pridelil 7,8 milióna EUR v grantoch a kontraktoch 
špecializovaným organizáciám na vnútroštátnej úrovni, 
ktoré mu boli schopné asistovať v jeho práci. Okrem 
toho EFSA v roku 2010 spustil komplexnú databázu 
spotreby potravín, dôležitý nástroj zvyšujúci presnosť 
hodnotenia expozície EFSA, ktorý je zdieľaný s členskými 
štátmi EÚ.

V roku 2010 Správna rada EFSA prijala Komunikačnú 
stratégiu pre roky 2010 – 2013. Táto stratégia je 
založená na rozsiahlom výskume a spätnej väzbe od 
kľúčových partnerov a zainteresovaných subjektov 
EFSA, čím dláždi cestu pre zvýšenie dosahu a účinnosti 
komunikácie úradu v budúcnosti. Významnou zložkou 
výskumu z roku 2010, ktorá priniesla špeciálny pohľad 
na problematiku, bol prieskum Eurobarometer 
týkajúci sa spotrebiteľského vnímania rizík súvisiacich 
s potravinami. EFSA v úsilí o vypestovanie väčšej 
konzistentnosti v komunikácii rizík v EÚ pokračoval 
v posilňovaní spolupráce s členskými štátmi EÚ cestou 
komunikačnej pracovnej skupiny jeho poradného 
fóra. Proaktívny prístup úradu k budovaniu vzťahov 
s partnerskými organizáciami bol ďalej podčiarknutý 
ofi ciálnymi návštevami Parmy zo strany prezidenta 
Komisie José Manuela Barrosa a Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Európskeho parlamentu.

Okrem poskytovania významného vedeckého 
poradenstva a hodnotenia rizika európskym manažérom 
úrad EFSA využil rok 2010 aj na zhodnotenie vlastných 
štruktúr a procesov. Cieľom tohto rozsiahleho 
sebahodnotenia, ktoré bude dokončené v roku 2011, je 
zvýšenie efektivity činnosti úradu, jeho lepšia anticipácia 
zmien v prostredí, v ktorom operuje a čo najlepšie 
využitie jeho zdrojov pri čelení zvyšovaniu pracovnej 
záťaže. Úrad tiež vykonal rozsiahlu kontrolu na ďalšie 
posilnenie svojich interných postupov týkajúcich sa 
nezávislosti, ktorá je kritická pri budovaní vyššej úrovne 
dôvery v jeho prácu.



Január
• EFSA a ECDC vydali správu pre rok 2008 o zoonózach 

a chorobách z potravín v EÚ.

• Nemecký spolkový inštitút pre hodnotenie rizík (BfR) 
navštívil EFSA.

• EFSA potvrdil kuracie mäso ako hlavný zdroj ľudských 
prípadov kampylobakteriózy.

• EFSA revidoval hodnotenie expozície pre lykopén ako 
potravinové farbivo.

Február
• EFSA publikoval druhú sériu stanovísk o zdravotných 

tvrdeniach týkajúcich sa „všeobecnej funkcie“.

• Agentúry EÚ vstúpili do dialógu s prezidentom EK 
Barrosom o ich príspevku k formovaniu Európy.

• Spoločné podujatie EFSA a Španielskej agentúry pre 
bezpečnosť potravín: „Veda podporujúca posúdenie 
rizík importu“.

Marec
• Spustenie periodika EFSA Journal.

• EFSA spustil svoju Komplexnú databázu spotreby 
potravín.

• EFSA publikoval európsky prehľad hladín dioxínov 
v potravinách a krmive.

• EFSA stanovil európske potravinové referenčné 
hodnoty pre určité výživové faktory.

• EFSA konzultoval európskych a medzinárodných 
expertov v súvislosti s bisfenolom A.

• Eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John 
Dalli navštívil EFSA.

• EFSA vydal prieskum o baktériách Campylobacter 
a Salmonella v EÚ.

Apríl
• EFSA poskytol urgentné vedecké poradenstvo týkajúce 

sa krátkodobých rizík pre bezpečnosť potravín a krmiva 
po výbuchu sopky na Islande.

• EFSA hodnotil možné riziká pesticídu obsahujúceho 
chlormequat v hrozne.

• EFSA znížil tolerovateľnú úroveň príjmu pre melamín.

• EFSA posudzoval zdravotné riziká olova v potravinách.

• EFSA hodnotil bezpečnosť steviol glykozidov.

• Prezident Európskej komisie José Manuel Barroso 
navštívil EFSA.

Máj
• EFSA prehodnocoval budúce pokyny pre aktivity 

týkajúce sa zberu údajov.

• Spoločné podujatie EFSA a EC DG SANCO: „Dokáže 
veda a inovácie zabezpečiť udržateľnejší potravinový 
reťazec?“

• EFSA poskytol vedecké stanovisko ku Q-horúčke.

• EFSA oslavoval Týždeň Európy – Festa dell’Europa.

Jún
• Správna rada EFSA vymenovala sedem nových členov.

• EFSA sa zapojil do dialógu so zainteresovanými 
subjektmi o zdravotných tvrdeniach.

• EFSA hodnotil faktory prispievajúce k MRSA u prasiat.

• EFSA publikoval vyhlásenie o bezpečnosti potravín 
v súvislosti s infekciou chrípkového vírusu H1N1 u ľudí.

• EFSA bol hostiteľom a vysielateľom webového mítingu 
členských štátov, ktorý sa týkal hodnotenia rizík 
geneticky modifi kovaných (GM) rastlín v Berlíne.

• EFSA poskytol vedecké poradenstvo v súvislosti so 
šírením ambrózie trojklannej (Ambrosia).

• EFSA privítal delegáciu Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskeho 
parlamentu (ENVI).

• EFSA prispel k podujatiam EÚ na výstave World Expo 
2010 v Šanghaji.

E U R Ó P S K Y  Ú R A D  P R E  B E Z P E Č N O S Ť  P O T R A V Í N

HLAVNÉ UDALOSTI EFSA 
V ROKU 2010



Júl
• EFSA znížil tolerovateľný denný príjem (ADI) pre 

amarant po dokončení prehodnocovania potravinových 
azofarbív.

• EFSA publikoval druhú výročnú správu o rezíduách 
pesticídov v potravinách.

• EFSA poskytol nové vedecké stanovisko k hodnoteniu 
možnej alergenicity geneticky modifi kovaných 
organizmov (GMO).

• EFSA spustil verejnú konzultáciu k svojej Komunikačnej 
stratégii pre roky 2010 – 2013.

• EFSA publikoval údaje o úrovniach PCB v potravinách.

• EFSA ukončil štvorročnú prácu na morských 
biotoxínoch.

• EFSA vydal príručku pre hodnotenie rizík/úžitkov 
potravín pre ľudské zdravie.

August
• EFSA spustil verejnú konzultáciu týkajúcu sa postupov 

zberu peria zo živých husí.

• EFSA publikoval vedecké stanoviská k úlohe kliešťov pri 
prenose ochorení zvierat a k ich geografi ckej distribúcii 
v rámci Európy.

September
• EFSA aktualizoval poradenstvo týkajúce sa bisfenolu A.

• EFSA hodnotil najaktuálnejší výskum klonovania zvierat.

• EFSA hostil stretnutie s mimovládnymi organizáciami, 
týkajúce sa geneticky modifi kovaných organizmov 
(GMO).

• EFSA publikoval vedecké stanovisko k bezpečnosti 
a účinnosti používania recyklovanej teplej vody ako 
dekontaminačnej techniky používanej pre mäso 
jatočných tiel.

Október
• EFSA poskytol poradenstvo v súvislosti s 808 

zdravotnými tvrdeniami.

• EFSA zorganizoval technické stretnutie 
zainteresovaných subjektov, týkajúce sa životných 
podmienok zvierat počas ich prepravy.

• EFSA zorganizoval svoje 15. vedecké kolokvium 
o vznikajúcich rizikách.

• Dánsky veterinárny a potravinársky úrad a Národný 
potravinársky inštitút Dánskej technickej univerzity 
navštívili EFSA.

November
• EFSA publikoval svoj Eurobarometer k názorom 

spotrebiteľov v EÚ na riziká súvisiace s potravinami.

• EFSA publikoval príručku o vplyve GM rastlín na životné 
prostredie.

• EFSA dokončil prvé štádium komplexnej bezpečnostnej 
kontroly aromatických látok.

• EFSA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu 
chorôb obnovili svoje Memorandum o porozumení.

December
• Správna rada EFSA podporila pracovný plán a rozpočet 

na rok 2011.

• EFSA hodnotil možné riziká dusičnanov v listovej 
zelenine pre deti.

• EFSA a priemysel si vymenili názory na riadenie 
zdravotných tvrdení týkajúcich sa funkcie čriev 
a imunitného systému.

• EFSA zorganizoval 1. stretnutie vedeckej siete pre 
hodnotenie zdravotných rizík rastlín.
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Kľúčové čísla v roku 2010

Vedecké výstupy 565

Verejné konzultácie   91

Kontrakty a granty  98

Návštevy webovej stránky 3 milióny

Odberatelia elektronického obežníka 26 934

Mediálne pokrytie (články) 8 330

Pracovníci EFSA v decembri 2010 433

Plenárne schôdze 98

Stretnutia pracovných skupín 994
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Aktivita 1: Poskytovanie vedeckých stanovísk, 
poradenstva a prístupov k hodnoteniu rizík

Aktivita 2: Hodnotenie výrobkov, látok a tvrdení 
čakajúcich na autorizáciu

Aktivita 3: Zber údajov, vedecká spolupráca a tvorba 
siete kontaktov

Aktivita 4: Komunikácia a dialóg

Aktivita 5: Riadenie

Rozpočtovanie vo vzťahu k aktivitám (ABB) – rozpočtové položky podľa ABB

Plnenie rozpočtu

FINANCIE EFSA – 2010

Viazané rozpočtové 
prostriedky

Viazaná suma

Zaplatená suma

Personál

Infraštruktúra

Prevádzka

milióny €

ISBN 978-92-9199-376-5
Largo N. Palli 5/A
43121 Parma
TALIANSKO

Tel.  + 39 0521 036 111
Fax + 39 0521 036 110
www.efsa.europa.eu


