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Úřad EFSA je nyní zkušenou organizací, která funguje ve 

stále složitějším světě. Rok 2008 byl pro úřad EFSA rokem 

významného organizačního růstu a konsolidace, která 

zvýší jeho připravenost a schopnost reagovat v letech 

budoucích.

Díky stále lepší efektivitě a rozšíření zdrojů se počet 

vědeckých výstupů v roce 2008 zdvojnásobil. Bylo 

fi nalizováno 489 vědeckých posudků, zpráv, pomocných 

dokumentů a prohlášení.

EFSA rozšířil své vědecké sítě určené ke sdílení a výměně 

informací. Tyto sítě se skládají z více než 1 200 vědeckých 

odborníků, 30 národních úřadů pro bezpečnost potravin 

a téměř 400 národních vědeckých organizací. Ve všech 

27 členských státech bylo také fi nalizováno zřízení 

kontaktních míst, která napomohou dalšímu posílení 

vědecké spolupráce mezi státními úřady a EFSA.

Úřad EFSA slouží evropským manažerům rizikových 

operací tím, že poskytuje včasná a vysoce kvalitní 

hodnocení rizik. Aby bylo možné dodržet špičkovou 

vědeckou úroveň a transparentnost, byl zahájen 

program kontroly kvality, jehož první fází je interní 

kontrola vědeckého výstupu. Externí kontroly budou 

zahájeny v roce 2009.

Klíčovým prvkem při ochraně veřejného zdraví 

v záležitostech bezpečnosti potravin je schopnost 

včasné reakce. Okamžité postupy stanovené v roce 

2007 byly zavedeny v roce 2008 s cílem rychlého 

poradenství pro manažery rizikových operací při náhlých 

událostech týkajících se bezpečnosti potravin – melamin 

v potravinových přípravcích z Číny, kontaminace 

ukrajinského slunečnicového oleje minerálním olejem 

a dioxin v irském vepřovém mase.

Hlavním hnacím motorem komunikační strategie EFSA 

jsou koherence, jednoduchost a viditelnost. V roce 

2008 mohla širší veřejnosti zaznamenat více aktivních, 

včasných a konsolidovaných komunikačních aktivit. Byl 

to výsledek těsnější spolupráce, například se státními 

úřady pro bezpečnost potravin a zvýšenými kontakty 

s médii, což vedlo k 62% nárůstu mediálního pokrytí.

Aby bylo možné lépe zvládnout stoupající objem práce, 

počet pracovních sil EFSA v minulém roce dále rostl 

a dosáhl 395 zaměstnanců, z nichž 64% se podílelo na 

vědeckých aktivitách. V roce 2008 byly také vytvořeny 

dva nové vědecké týmy, které nahradily jeden dřívější. 

Rok 2008 byl také rokem, kdy byli do správní rady EFSA 

zvoleni dva místopředsedové. Celkem se uskutečnilo 

sedm schůzek věnovaných otázce připojení nových 

členů k sedmi stávajícím členům a k zástupci Komise.

Jednou z hlavních priorit EFSA je a bude společná práce 

v globálním měřítku a současné budování bližších 

vazeb na úřady a mezinárodní organizace. V roce 2008 

podepsal tento orgán memoranda o porozumění 

a spolupráci s Evropským střediskem pro prevenci 

a kontrolu nemocí a Společným výzkumným střediskem. 

Úřad EFSA spojil své síly s organizacemi WHO a FAO 

a společně zorganizovaly seminář věnovaný dopadu 

změny klimatu na zdraví, bezpečnost potravin, vody 

a výživu.

V roce 2008 také dozrál čas na zkoumání a zpracování 

zásadních úkolů. Výsledkem byl Strategický plán pro 

roky 2009–2013, který mapuje budoucí směřování 

úřadu EFSA, priority a organizaci na střední až dlouhou 

dobu. Úřad EFSA je nyní zcela akceschopný, aby mohl 

aktivně čelit budoucnosti a pokračovat ve svém poslání 

s cílem poskytovat nejlepší vědecké poradenství 

k zajištění bezpečnosti potravinového a krmivového 

řetězce v Evropě.
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01 | Leden

EFSA aktualizuje vědecké poradenství EU • 
o riziku listerie v potravinách určených 

k přímé konzumaci 

EFSA spolupracuje s členskými státy na • 
nejlepších přístupech k hodnocení rizik 

GMO

02 | Únor

EFSA poskytuje vědecké poradenství za • 
účelem asistence tvůrcům politiky v otázce 

toho, které potraviny mohou nést tvrzení 

o podpoře výživy a zdraví 

03 | Březen

EFSA hodnotí southamptonskou studii • 
o potravinových přísadách a chování dětí 

04 | Duben

EFSA provádí aktualizace týkající se • 
kontaminace slunečnicového oleje 

z Ukrajiny
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EFSA provádí konzultace o úloze potravin při • 
vystavení člověka bakteriím rezistentním vůči 

antimikrobiálním látkám (posudek přijatý v srpnu)

05 | Květen

EFSA oslavuje v Parmě Týden Evropy• 
EFSA pořádá 11. vědecké kolokvium o karcinogenitě • 
akrylamidu

06 | Červen

Do správní rady EFSA je jmenováno sedm členů • 
EFSA zve přední vědce k zařazení do své nové • 
databáze odborníků 

EFSA porovnává rizika nitrátů v zelenině pro • 
spotřebitele s přínosy vyvážené stravy s vysokým 

obsahem zeleniny a ovoce 

EFSA a Nizozemský úřad pro bezpečnost potravin • 
a spotřebitelských produktů (WVA) organizují 

společnou akci „Budoucí úkoly mikrobiální 

bezpečnosti potravin“ v nizozemském Wolfheze 

07 | Červenec

EFSA přijímá závěrečný vědecký posudek • 
o klonování zvířat 

Evropská komisařka pro zdraví, Androulla • 
Vassiliou, navštěvuje sídlo EFSA v Parmě

EFSA přijímá posudek o vědeckém pozadí • 
pomocného dokumentu o hodnocení rizik 

u ptáků a savců

EFSA aktualizuje poradenství týkající se • 
bisfenolu A
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08 | Srpen

EFSA přijímá první posudky na tvrzení o zdravotních • 
účincích na potravinách ohledně snížení rizika 

chorob a zdraví dětí 

EFSA zahajuje veřejnou konzultaci týkající se jeho • 
navrhovaného obecného přístupu k vytvoření 

výživových referenčních hodnot a dále jeho návrhu 

vědeckého posudku na výživové směrnice na bázi 

potravin. 

EFSA a slovinské ministerstvo zemědělství, lesnictví • 
a potravinářství organizují společně konferenci na 

téma „Bezpečnost potravin, zdraví zvířat a ochrana 

spotřebitele” v rámci slovinského zemědělského 

veletrhu ve slovinském Radenci

EFSA se podílí na International Congress of Plant • 
Pathology v italském Turíně 

09 | Září

EFSA hodnotí možná rizika vztahující se k melaminu • 
v potravinových přípravcích z Číny 

Nový řídící výbor pro pesticidy má za úkol • 
koordinovat hodnocení rizik u pesticidů 

10 | Říjen

EFSA zahajuje výzvu pro vědecké odborníky, aby se • 
přidali k jeho Vědeckému výboru a týmům 

Společná akce EFSA/WHO/FAO ke Světovému • 
dni výživy s cílem diskutovat o vlivu bezpečnosti 

potravin/vody a výživy při změně klimatu na zdraví 

EFSA a francouzská Agentura pro bezpečnost • 
potravin (AFSSA) společně organizují sympózium 

na téma „Hodnocení zdravotních rizik v oblasti 

dovozu potravin, zvířat a rostlin v Evropské unii“ ve 

francouzské Paříži

EFSA se podílí na konferenci Prion2008 ve • 
španělském Madridu

11 | Listopad

EFSA doporučuje nižší hodnoty MRL u několika • 
aktivních látek používaných v pesticidech 

EFSA a Dánský národní potravinový institut (DTU) • 
organizují v Kodani společnou konferenci „EFSA 

z evropské a dánské perspektivy“.

EFSA hostí 4. výroční mezioborovou schůzi • 
zaměřenou na osvědčené postupy hodnocení rizik

EFSA doporučuje revizi maximálních hladin • 
vitaminu A v krmivu pro zvířata nejčastější 

v potravinářské výrobě 

12 | Prosinec

Správní rada EFSA přijímá Strategický plán pro roky • 
2009–2013 

EFSA reaguje na urgentní žádost Komise týkající se • 
dioxinů v irském vepřovém mase 

EFSA zahajuje celoevropský výzkumný projekt • 
o úbytku včel 

EFSA pořádá 12. vědecké kolokvium o hodnocení • 
zdravotních přínosů kontroly tzv. camphylo bakterií 

v potravinovém řetězci

Klíčová čísla roku 2008

Vědecké výstupy 489

Veřejné konzultace 38

Počet zahájených výzev podle článku 36 18

Návštěvy webových stránek 2,1 mil.

Počet odběratelů elektronického zpravodaje 21 140

Pokrytí médií 11 652

Počet zaměstnanců EFSA v prosinci 2008 395

Počet externích vědeckých odborníků 1 200



Finance EFSA odpovídají jeho stálému růstu: S rozpočtem 

66,4 milionu EUR (v porovnání s 52,2 miliony EUR z roku 

2007) vzrostly závazky o 36% oproti roku 2007; celková 

výše je 64,2 milionu EUR (47,4 milionu EUR v roce 

2007). Míra využití rozpočtu vzrostla na 97%. Asi dvě 

třetiny rozpočtu byly přiděleny na vědeckou práci EFSA, 

přičemž největší podíl (49%) byl vyčleněn na aktivity 

poskytující vědecké výstupy a poradenství Evropské 
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Odhodlání zajistit bezpečnost evropských potravin

Realizace ABB v roce 2008

Rozpočet podle aktivit

komisi, Evropskému parlamentu a členským státům. 

EFSA zvýšil svou podporu aktivit hodnocení rizik tím, že 

22% z rozpočtu je vyčleněno na zlepšení metodologií 

hodnocení rizika. Aktivity vztahující se ke komunikaci 

vědeckého poradenství a dialogu se zúčastněnými 

stranami tvořily 12% rozpočtu.

vin

Aktivita 1:  Poskytování vědeckých posudků 

a poradenství Evropské komisi, 

Evropskému parlamentu 

a členským státům

Aktivita 2:  Zlepšení metodologií 

hodnocení rizik v Evropě

Aktivita 3:  Komunikace vědeckého poradenství 

a dialog se zúčastněnými stranami

Aktivita 4:  Vedení a poskytování 

administrativní podpory
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