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Under 2010 sammanställde Efsa 565 vetenskapliga 
resultat på ett visst antal viktiga områden som bland 
annat omfattade bedömning av risker för djur och 
människor i samband med Q-feber och H1N1-infl uensa, 
bevis på den vetenskapliga underbyggnaden för 
hälsopåståenden rörande 1 224 produkters allmänna 
funktion såväl som en omvärdering av säkerheten i 
materialet bisfenol A som är avsett att komma i kontakt 
med livsmedel. 

För att understryka Efsas engagemang i nya och 
framväxande vetenskapsområden utvecklade dess 
vetenskapliga kommitté ett vägledande dokument 
om nanoteknologi och en vetenskaplig rapport 
om endokrinaktiva ämnen. Även samarbete med 
internationella partner såsom WHO samt gemensamma 
vetenskapliga yttranden som lades fram med systerorgan 
inom EU var en anmärkningsvärd del av Efsas arbete 
under det föregående året. Efsa off entliggjorde även 
off entliga inbjudningar under 2010 för att få in nya 
vetenskapliga experter i sina ANS- och  CEF-paneler och 
för att utöka reservlistan till sin vetenskapliga kommitté 
och sina övriga åtta vetenskapliga paneler.

Nästan två tredjedelar av Efsas vetenskapliga resultat 
under 2010 berörde riskvärderingar av produkter och 
ämnen samt bedömningen av den vetenskapliga 
underbyggnaden för hälsopåståenden som lades 
fram om livsmedel. Efsa bidrog även avsevärt till 
arbetet inom miljöriskbedömning (ERA) som hänför 
sig till reglerade produkter. Myndighetens GMO-panel 
uppdaterade till exempel sina riktlinjer för sökanden 
till riskmiljöbedömning (ERA) av genetiskt modifi erade 
växter, och panelen för växtskyddsmedel och dess 
restsubstanser off entliggjorde ett vetenskapligt yttrande 
för miljöriskbedömning av pesticider. 

En annan viktig del av de tjänster som Efsa tillhandahåller 
till riskhanterare i Europa är sammanställningen av 
brådskande vetenskapliga yttranden. Under 2010 
sammanställde Efsa brådskande yttranden om 
klormekvat i bordsdruvor och möjlig kontamination i 
livsmedelskedjan till följd av nedfall av aska från vulkanen 
Eyjafj allajökull på Island.

Efsa fokuserade starkt på vetenskapligt samarbete och 
nätverkande med medlemsstaterna under 2010, på att 
stärka banden till den rådgivande gruppen och dess 
nationella kontaktpunkter samt att dra till sig ett ökat 
antal ansökningar till sin databas över vetenskapliga 
experter jämfört med tidigare år. Myndigheten 
avsatte även 7,8 miljoner euro i bidrag och kontrakt 
till specialistorganisationer på nationell nivå som kan 
hjälpa Efsa i dess arbete. Dessutom såg man under 
2010 lanseringen av Efsas övergripande databas över 
livsmedelskonsumtion, som är ett värdefullt verktyg som 
ökar exaktheten i Efsas exponeringsbedömningar och 
delas med medlemsstaterna.  

Under 2010 antog styrelsen Efsas kommunikationsstrategi 
för 2010  –2013. Då strategin bygger på omfattande 
forskning och feedback från Efsas främsta 
samarbetspartner och intressenter, banar den väg 
för mer infl ytelserika och eff ektiva kommunikationer 
från myndigheten i framtiden. En väsentlig del av 
forskningen under 2010 som visade sig vara särskilt 
insiktsfull var Eurobarometer-enkäten om EU-
konsumenternas uppfattning om livsmedelsrelaterade 
risker. I ett försök att främja större samstämmighet 
i riskkommunikationer i EU fortsatte Efsa att stärka 
sitt samarbete med medlemsstaterna genom den 
rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikationer. 
Myndighetens proaktiva inställning till samarbete med 
partnerorganisationer underströks ytterligare av de 
offi  ciella besöken i Parma av kommissionens ordförande 
José Manuel Barrosos och Europaparlamentets utskott för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. 

Förutom att tillhandahålla väl underbyggd vetenskaplig 
rådgivning och riskbedömning till riskhanterare i Europa, 
tog Efsa tillfället i akt under 2010 att refl ektera över 
sina egna strukturer och processer. Målet med denna 
omfattande utvärdering, som kommer att slutföras under 
2011, är att ge myndigheten möjlighet att bli eff ektivare, 
att bättre kunna förutse förändringar i den miljö där den 
verkar och att använda sina resurser på bästa sätt trots 
ständigt ökande arbetsbelastning. Myndigheten gjorde 
en omfattande granskning för att ytterligare stärka sina 
interna förfaranden med avseende på autonomi, som är 
avgörande för att bygga upp förtroende i dess arbete.



Januari
• Efsa och ECDC publicerar rapporten från 2008 om 

zoonos och livsmedelsburna utbrott i EU. 

• Tyska federala institutet för riskbedömning (BfR) 
besöker Efsa. 

• Efsa bekräftar att kycklingkött är en av de huvudsakliga 
orsakerna till campylobacterinfektion hos människor. 

• Efsa reviderar exponeringsbedömningen för lykopene 
som ett färgämne.

Februari
• Efsa publicerar en andra serie yttranden om 

hälsopåståenden rörande produkters allmänna 
funktion.

• EU-organ inleder en dialog med kommissionens 
ordförande Barroso rörande sina bidrag till att forma 
Europa. 

• Gemensamt evenemang mellan Efsa och spanska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet: ”Vetenskap som 
stöder riskövervakning vid importer”.

Mars
• Lansering av Efsa Journal. 

• Efsa lanserar dess övergripande databas över 
livsmedelskonsumtion i Europa.

• Efsa publicerar en europeisk översikt över dioxinnivåer i 
livsmedel och foder.

• Efsa fastställer europeiska referensvärden för vissa 
näringsämnen.

• Efsa konsulterar europeiska och internationella experter 
angående bisfenol A. 

• John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och 
konsumentpolitik, besöker Efsa. 

• Efsa off entliggör en enkät om Campylobacter och 
Salmonella inom EU.

April
• Efsa publicerar brådskande vetenskaplig rådgivning 

angående kortsiktiga risker för livsmedels- och 
fodersäkerhet i EU efter vulkanutbrottet på Island.

• Efsa utvärderar möjliga risker från förekomst av 
pesticiden klormekvat i vindruvor.

• Efsa minskar den tolerabla intagsnivån av melamin.  

• Efsa bedömer hälsoimplikationerna vid bly i livsmedel.

• Efsa bedömer säkerheten i steviol glykosider.

• Kommissionens ordförande José Manuel Barroso 
besöker Efsa.

Maj
• Efsa granskar framtida riktlinjer för 

datainsamlingsverksamhet.

• Gemensamt evenemang med Efsa och EU:s 
generaldirektorat för Hälso- och konsumentfrågor: 
”Kan vetenskap och innovation bygga en hållbarare 
livsmedelskedja?”.

• Efsa publicerar vetenskaplig rådgivning om Q-feber.

• Efsa fi rar Europaveckan – Festa dell’Europa.

Juni
• Efsas styrelse utnämner sju nya ledamöter.

• Efsa inleder en dialog med intressenter om 
hälsopåståenden.

• Efsa utvärderar faktorer som bidrar till MRSA hos grisar.

• Efsa publicerar yttrande om livsmedelssäkerhetshänsyn 
vid virusinfektion från den nya H1N1-infl uensan hos 
människor.

• Efsa agerar värd för och webbutsänder möte i Berlin 
med medlemsstaterna om miljöriskbedömning av 
genetiskt modifi erade växter.

• Efsa ger vetenskaplig rådgivning om spridningen av 
malörtsambrosia (Ambrosia artemisiifolia).

• Efsa välkomnar delegationen från Europaparlamentets 
utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(ENVI). 

• Efsa bidrar till EU-evenemang vid världsutställningen i 
Shanghai 2010.
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Juli 
• Efsa sänker ADI för amarant och slutför dess 

omvärdering av azofärgämnen.

• Efsa publicerar en andra årsrapport om pesticidrester i 
livsmedel. 

• Efsa sammanställer ett nytt vetenskapligt yttrande 
om bedömning av möjlig allergenicitet i genetiskt 
modifi erade organismer.

• Efsa lanserar off entligt samråd om dess 
kommunikationsstrategi för 2010–2013.

• Efsa publicerar data om nivåer av PCB i livsmedel. 

• Efsa slutför ett fyra år långt arbete om marina 
biotoxiner.

• Efsa publicerar vägledning om risk-/nyttobedömning av 
livsmedel för folkhälsan.

Augusti 
• Efsa lanserar off entligt samråd om praxis för att plocka 

fj ädrar från levande gäss för dunproduktion. 

• Efsa publicerar vetenskapliga yttranden om den roll 
som fästingar spelar i överförandet av djursjukdomar 
och om deras geografi ska distribution i Europa.

September 
• Efsa uppdaterar rådgivning om bisfenol A.

• Efsa granskar den senaste forskningen inom kloning av 
djur.

• Efsa står värd för möte med icke-statliga organisationer 
om genetiskt modifi erade organismer (GMO). 

• Efsa publicerar vetenskapligt yttrande om säkerhet och 
eff ektivitet vid användning av återvunnet varmvatten 
som en dekontaminationsteknik för köttrester.

Oktober 
• Efsa sammanställer yttranden om 808 hälsopåståenden.

• Efsa organiserar tekniskt möte för intressenter om 
djurskydd under transport.

• Efsa organiserar det 15:e vetenskapliga kollokviet om 
framväxande risker.

• Foderstyrelsen i Danmark och nationella 
livsmedelsinstitutet vid Danmarks tekniska universitet 
besöker Efsa.

November 
• Efsa publicerar sin Eurobarometer om EU-

konsumenternas uppfattning om livsmedelsrelaterade 
risker. 

• Efsa publicerar ett vägledande dokument om genetiskt 
modifi erade växters miljöeff ekter. 

• Efsa slutför det första stadiet i den omfattande 
riskgranskningen av aromämnen.

• Efsa och Europeiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar förnyar sitt samförståndsavtal.

December
• Efsas styrelse godkänner arbetsplanen och budgeten 

för 2011. 

• Efsa bedömer möjliga hälsorisker för barn från nitrat i 
bladgrönsaker. 

• Efsa och industrin utbyter synpunkter angående 
vägledning om hälsopåståenden som rör tarm- och 
immunfunktioner. 

• Efsa organiserar det 1:a mötet för det vetenskapliga 
nätverket för växtskyddsrisker. 
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Huvudsiff ror 2010

Vetenskapliga resultat 565

Off entliga samråd   91

Kontrakt och bidrag  98

Besök på webbsidan    3 miljoner

Prenumeranter på elektroniskt nyhetsbrev 26 934

Medietäckning (artiklar)  8 330

Efsa-personal vid december 2010 433

Plenarsammanträden 98

Arbetsgruppsmöten 994
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Aktivitet 1: Tillhandahållande av vetenskapliga yttranden 
och rådgivning samt metoder för riskbedömning

Aktivitet 2: Utvärdering av produkter, ämnen och 
påståenden underkastat auktorisation

Aktivitet 3: Datainsamling, vetenskapligt samarbete och 
nätverkande

Aktivitet 4: Kommunikation och dialog

Förvaltn. 5: Förvaltning

Aktivitetsbaserad budget – ABB-anslag

Budgetens genomförande

EFSAS FINANSER UNDER 2010

Åtagandebemyndiganden

Disponerade belopp

Betalat belopp

Personal

Infrastruktur
Verksamheter

Miljoner euro
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