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V letu 2010 je Evropska agencija za varnost hrane izdala 
565 znanstvenih spoznanj o številnih pomembnih 
zadevah, ki med drugim vključujejo oceno tveganja 
za živali in ljudi, povezano z mrzlico Q in gripo 
H1N1, utemeljitev znanstvene podlage za 1 224 
zdravstvenih trditev glede „splošnega učinka“ in 
ponovno ovrednotenje varnosti materiala bisfenol A, 
namenjenega za stik z živili.

Znanstveni odbor agencije EFSA je pripravil smernice 
v zvezi z nanotehnologijo in znanstveno poročilo 
o aktivnih substancah z učinkom na endokrini 
sistem, kar priča o pomembni vlogi agencije na novih 
in nastajajočih področjih znanosti. Sodelovanje 
z mednarodnimi partnerji, kot je SZO, in skupna 
znanstvena mnenja, ki jih je EFSA izdala v sodelovanju 
s sestrskimi agencijami EU, prav tako spadajo med 
pomembne dejavnosti agencije v tem letu. EFSA je leta 
2010 objavila javne razpise za ponovno imenovanje 
članov svojih svetov ANS in CEF ter razpise za razširitev 
rezervnega seznama članov svojega znanstvenega 
odbora in osmih drugih znanstvenih svetov.

Skoraj dve tretjini znanstvenih spoznanj, ki jih je 
EFSA izdala v letu 2010, je zadevalo ocene varnosti 
izdelkov in snovi ter ocenjevanje znanstvene podlage 
zdravstvenih trditev o živilih. Razen tega je EFSA 
pomembno prispevala k oceni tveganja za okolje 
(OTO) za regulirane izdelke. Svet agencije za gensko 
spremenjene organizme (GMO) je na primer posodobil 
svoje smernice za vložnike zahtevkov za OTO gensko 
spremenjenih rastlin, Svet za fi tofarmacevtska sredstva 
in njihove ostanke pa je objavil znanstveno mnenje 
o OTO za pesticide.

Nujni znanstveni nasveti spadajo med ključne storitve, 
ki jih EFSA zagotavlja odgovornim za obvladovanje 
tveganj v Evropi. Leta 2010 je EFSA izdala nujne nasvete 
o klormekvatu v namiznem grozdju in možnem 
onesnaženju živilske verige zaradi pepela iz islandskega 
ognjenika Eyjafj allajökull.

EFSA je v letu 2010 namenila posebno pozornost 
znanstvenemu sodelovanju in mrežnemu povezovanju 
z državami članicami, krepitvi vezi s svojim 

posvetovalnim forumom in nacionalnimi kontaktnimi 
točkami ter pritegnitvi večjega števila prijav za 
vključitev v njeno zbirko podatkov o znanstvenih 
strokovnjakih v primerjavi s prejšnjimi leti. Agencija je 
poleg tega dodelila 7,8 milijona EUR v obliki subvencij 
in pogodb specializiranim nacionalnim organizacijam, 
ki ji lahko pomagajo pri njenem delu. EFSA je leta 
2010 prav tako vzpostavila celovito zbirko podatkov 
o porabi živil, kar je dragocen pripomoček, ki povečuje 
natančnost ocenjevanja izpostavljenosti. To zbirko 
podatkov uporabljajo tudi države članice. 

Leta 2010 je upravni odbor sprejel strategijo 
komuniciranja agencije EFSA za obdobje od leta 
2010 do 2013. Oblikovana je bila na podlagi obsežnih 
raziskav in povratnih informacij ključnih partnerjev 
ter zainteresiranih strani agencije EFSA ter utira pot 
vplivnejšemu in učinkovitejšemu komuniciranju 
agencije v prihodnosti. Bistvena raziskava iz leta 2010, 
ki se je izkazala za posebej poučno, je bila raziskava 
Eurobarometra o potrošnikovem dojemanju tveganj 
v zvezi s hrano. V svojih prizadevanjih za spodbujanje 
večje skladnosti obveščanja o tveganjih po vsej EU 
je EFSA stalno krepila svoje sodelovanje z državami 
članicami prek delovne skupine posvetovalnega 
foruma za obveščanje. Proaktivni pristop agencije 
k sodelovanju s partnerskimi organizacijami sta 
podkrepila uradna obiska v Parmi, ko sta agencijo 
obiskala predsednik Komisije José Manuel Barroso in 
Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje 
in varnost hrane.

Razen tega, da je zagotavljala trdne znanstvene nasvete 
in ocene tveganja odgovornim za obvladovanje 
tveganj v Evropi, je EFSA leta 2010 izkoristila priložnost 
za preučitev svojih struktur in procesov. Cilj tega 
daljnosežnega samoocenjevanja, ki bo zaključeno leta 
2011, je agenciji omogočiti, da postane učinkovitejša, 
bolje predvidi spremembe v okolju, v katerem deluje, in 
kar najbolje izrabi svoje vire glede na vse večjo delovno 
obremenitev. Agencija je opravila tudi obširno revizijo 
za nadaljnjo krepitev svojih notranjih postopkov v zvezi 
z neodvisnostjo, ki je ključna za povečanje zaupanja 
v njeno delo. 



Januar
• EFSA in ECDC objavita letno poročilo 2008 

o zoonozah in izbruhih bolezni v EU, ki se prenašajo 
s hrano.

• Nemški zvezni inštitut za oceno tveganja (BfR) obišče 
agencijo EFSA.

• EFSA potrdi, da je piščančje meso glavni vir izbruha 
kampilobakterioze pri ljudeh.

• EFSA revidira oceno izpostavljenosti živilskemu 
barvilu likopen.

Februar
• EFSA objavi drugo serijo mnenj o zdravstvenih 

trditvah za splošni namen.

• Agencije EU sodelujejo v dialogu s predsednikom 
Evropske komisije Barrosom o njihovem prispevku 
k oblikovanju Evrope.

• Skupna prireditev agencije EFSA in Španske 
agencije za varnost hrane: „Science supporting Risk 
Surveillance of Imports“ (Uporaba znanosti za pomoč 
pri nadzoru tveganj pri uvozu).

Marec
• Začetek izdajanja publikacije „EFSA Journal“.

• EFSA vzpostavi celovito evropsko zbirko podatkov 
o porabi živil.

• EFSA objavi evropski pregled vrednosti dioksinov 
v živilih in krmi. 

• EFSA določi evropske hranilne referenčne vrednosti 
za vnos nekaterih hranil.

• EFSA se z evropskimi in mednarodnimi strokovnjaki 
posvetuje o bisfenolu A.

• Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov 
John Dalli obišče agencijo EFSA.

• EFSA objavi raziskavo o bakterijah Campylobacter in 
Salmonella v EU.

April
• EFSA izda nujni znanstveni nasvet o kratkoročnih 

tveganjih na področju varnosti živil in krme v EU 
po izbruhu islandskega ognjenika.

• EFSA ovrednoti možna tveganja vsebnosti pesticida 
klormekvat v grozdju.

• EFSA zmanjša sprejemljivo raven vnosa melamina.

• EFSA oceni zdravstvene posledice vsebnosti svinca 
v hrani.

• EFSA ovrednoti varnost steviol glikozidov.
Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso 
obišče agencijo EFSA.

Maj
• EFSA prouči prihodnje usmeritve dejavnosti zbiranja 

podatkov.

• Skupna prireditev agencije EFSA in GD SANCO: „Can 
science and innovation build a more sustainable 
food chain?“ (Ali lahko z znanostjo in inovacijami 
dosežemo bolj trajnostno živilsko verigo?).

• EFSA izda znanstveni nasvet o mrzlici Q.

• EFSA praznuje teden Evrope – Festa dell’Europa.

Junij
• Upravni odbor agencije EFSA imenuje sedem novih 

članov.

• EFSA z zainteresiranimi stranmi sodeluje v dialogu 
o zdravstvenih trditvah.

• EFSA ovrednoti dejavnike, ki prispevajo k okužbi 
z bakterijo MRSA pri prašičih.

• EFSA objavi izjavo o vprašanjih varnosti hrane zaradi 
okužbe z novim virusom gripe H1N1 pri ljudeh.

• EFSA organizira in prek spleta oddaja posnetek 
zasedanja z državami članicami o oceni okoljskega 
tveganja gensko spremenjenih rastlin v Berlinu.

• EFSA poda znanstveni nasvet o širjenju navadnega 
grinta (Ambrosia).

• EFSA se sreča z delegacijo Odbora Evropskega 
parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(ENVI).

• EFSA prispeva k prireditvam na svetovni razstavi 
v Šanghaju.
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POSEBNI DOSEŽKI AGENCIJE 
EFSA V LETU 2010



Julij 
• EFSA zniža vrednosti sprejemljivega dnevnega vnosa 

(ADI) za amarant, s čimer zaključi svoje ponovno 
ovrednotenje azo barvil za obarvanje živil.

• EFSA objavi drugo letno poročilo o ostankih 
pesticidov v hrani.

• EFSA izda novo znanstveno mnenje o oceni možne 
alergenosti GSO.

• EFSA organizira javno posvetovanje o svoji strategiji 
komuniciranja za obdobje od leta 2010 do 2013.

• EFSA objavi podatke o vrednostih polikloriranih 
bifenilov (PCB) v hrani.

• EFSA zaključi štiriletno delo na področju morskih 
biotoksinov.

• EFSA izda smernice o oceni tveganj in koristi živil 
za zdravje ljudi.

Avgust
• EFSA organizira javno posvetovanje o puljenju peres 

z živih gosi za proizvodnjo izdelkov iz puha.

• EFSA objavi znanstvena mnenja o vlogi klopov 
pri prenosu bolezni živali in njihovi geografski 
razširjenosti v Evropi.

September 
• EFSA posodobi nasvet o bisfenolu A.

• EFSA revidira najnovejše raziskave na področju 
kloniranja živali.

• EFSA organizira zasedanje z nevladnimi 
organizacijami o gensko spremenjenih organizmih 
(GSO).

• ESFA objavi znanstveno mnenje o varnosti in 
učinkovitosti uporabe reciklirane vroče vode kot 
tehnike za dekontaminacijo mesa zaklanih živali.

Oktober
• EFSA poda nasvete o 808 zdravstvenih trditvah.

• EFSA organizira tehnično srečanje zainteresiranih 
strani o dobrem počutju živali med prevozom.

• EFSA organizira 15. znanstveni posvet o nastajajočih 
tveganjih.

• Danska uprava za veterino in prehrano in nacionalni 
inštitut za hrano danske tehnične univerze obiščeta 
agencijo EFSA.

November 
• EFSA objavi svojo raziskavo Eurobarometra 

o potrošnikovem dojemanju tveganj v zvezi s hrano 
v EU.

• EFSA objavi smernice o vplivu gensko spremenjenih 
rastlin na okolje.

• EFSA zaključi prvo fazo celovitega pregleda varnosti 
uporabe aromatičnih snovi.

• EFSA in Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni obnovita svoj memorandum 
o soglasju.

December
• Upravni odbor agencije EFSA potrdi delovni načrt in 

proračun za leto 2011.

• EFSA oceni možna zdravstvena tveganja za otroke 
zaradi vsebnosti nitratov v listnati zelenjavi.

• EFSA in industrija izmenjata mnenja glede smernic 
o zdravstvenih trditvah v zvezi z delovanjem črevesja 
in imunskega sistema.

• EFSA organizira prvo srečanje mreže znanstvenih 
ustanov za oceno fi tosanitarnega tveganja.
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Ključni podatki za leto 2010

Znanstvena spoznanja 565

Javna posvetovanja 91

Pogodbe in subvencije  98

Obiski spletišča 3 milijoni

Naročniki elektronskih glasil 26 934

Medijska pokritost (članki) 8 330

Osebje EFSA decembra 2010 433

Plenarna zasedanja 98

Sestanki delovnih skupin 994
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Zavezana zagotavljanju varne hrane v Evropi

doi:10.2805/85568

Dejavnost 1: zagotavljanje znanstvenih mnenj in 
nasvetov ter pristopov k oceni tveganja

Dejavnost 2: vrednotenje izdelkov, snovi in trditev, 
ki jih je treba odobriti

Dejavnost 3: zbiranje podatkov, znanstveno sodelovanje 
in povezovanje v mreže

Dejavnost 4: komunikacija in dialog

Uprava 5: upravljanje

Proračun, osnovan na dejavnostih – odobrena proračunska 
sredstva po dejavnostih (v odstotkih)

Izvrševanje proračuna

FINANČNA SREDST VA EFSA V LETU 2010

Odobritev za prevzem 
obveznosti

Prevzete 
obveznosti

Plačila

Zaposleni 

Infrastruktura 
Operativne 

dejavnosti

Milijoni €
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