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Kokous: 28th Meeting of the EFSA Advisory Forum
Paikka: Holiday Inn Hotel Canal de la Villette, Pariisi Ranska
Aika: 18-19.9.2008
Osallistuja: Kirsti Savela (Jaana Husu-Kallion sijainen)
Lisätietoja http://www.efsa.europa.eu
Ranskan elintarviketurvallisuusviraston (AFSSA) pääjohtaja Pascale Briand avasi
kokouksen, jossa aiheina olivat EFSAn strategia, syöntisuositukset, Focal Point
–toiminta, EU:n tutkimusrahoitus sekä jäsenmaiden ja EFSAn ajankohtaiset
aiheet. Tanska raportoi Salmonellaepidemiasta, Suomi Nonimehun
hepatotoksisuustapauksista, Kypros pullotetun juomaveden maku- ja
hajuhaitoista ja Alankomaat bispfenoli A:sta. EFSA päivitti tietoja
terveysväitteistä, kasvinsuojeluaineiden asiakirjoista (Guidance Documents),
arviointiprosessista ja aspartaamista.

Strategisia tavoitteita oli muokattu saatujen kommenttien pohjalta. Strategisina pääkohtina
pidetään jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä tuotettua tietoa elintarvikeketjun osapuolille;
oikea-aikaisia ja korkeatasoisia riskinarviointeja riskinhallitsijoille; eurooppalaisten
tietoaineistojen koordinointia, keräämistä ja analysointia; EFSAn kehittämiä
riskinarviointimenetelmien ja käytäntöjen nostamista malliesimerkiksi Euroopassa ja muualla
maailmassa; EFSAn ja eurooppalaisen elintarviketurvallisuuden vahvistamista tehokkaalla
viestinnällä ja eri toimijoiden välisellä dialogilla sekä EFSAn tehokkuuden ja
toiminnallisuuden varmistamista henkilöresursseineen. Kommentteja strategiaan esitettiin
mm. ravitsemuksen puuttumisesta sekä jäsenvaltioiden strategioiden huomiotta
jättämisestä. Jäsenmaissa kiinnostuksen kohteet ja prioriteetit ovat moninaiset, kuten
erilaiset ruokakulttuurit, eläintautien esiintyminen, väestö ja sen erilaiset alaryhmät, erilaiset
yhteistyötahot ja teollisuudesta saatavien aineistojen käsittely, tai vaikkapa tieteen laatu ja
tulosten tulkinta sekä päätösten läpinäkyvyys. Niiden saaminen mukaan EFSAn strategiaan
huolestutti jäsenmaita. Suomi on kommentoinut strategiaa edellisessä Advisory Forumin
kokouksessa. Strategia on vielä kommentoitavana (myös kirjallisesti) lokakuun loppuun
saakka, jonka jälkeen se hyväksyttäneen joulukuussa. Kirjalliset kommentit tulevat
extranettiin ja Management Board käsittelee strategiaa 2.10. kokouksessa.
Ravitsemussuosituksia (Dietary Reference Values,
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out89.pdf) on valmisteltu NDA -paneelissa ja työryhmissä
liittyen ravintoaineiden energian, makro- ja mikronutrienttien, kuitujen ja veden saantiin.
Tarkoituksena on selvittää jäsenmaiden ravintosuositusten perusteella keskimääräiset
kriteerit eurooppalaiselle ravinnolle eri ikäryhmissä keräämällä aineistoa kyselytutkimuksen
avulla. Ravitsemussuositukset ja periaatteet ovat yleisön kommentoitavana
(http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902049848.htm ja
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902040609.htm ).
Strategia yhteistyöstä ja verkostoitumisesta (Strategy on Cooperation and Networking)
kirjaa periaatteet tiedonvaihdon lisäämisestä, käytäntöjen vaihtamisesta,
riskinarviointimenetelmien harmonisoinnista sekä riskiviestinnästä jäsenmaiden kesken.
Strategian suuntaviivoista keskustellaan marraskuun Advisory Forumin kokouksessa
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jäsenille lähetetyn kyselyn pohjalta (deadline 10.10.) ja lopullinen asiakirja käsitellään
joulukuun Management Boardin kokouksessa.
Biotechnology, Agriculture, Food -direktoraatin edustajat (Daniele Tissot ja Valerie Rolland)
kertoivat yleiskatsauksen EU:n rahoitusohjelmista. Esim. 7. puiteohjelman (v:lle 2007-13)
alla on erilaisia EFSAn toimintaan liittyviä pääteemoja (mm. Collaborative projects,
Networks of excellence, coordination/support actions; Joint technology initiatives;
Coordination of non-community research programmes; International cooperation). Muut
rahoituslähteet ovat mm. ERA-NET ja KBBE, EMIDA, ARD ja ERASysBio. Teemoja pyritään
koordinoimaan jäsenmaiden kansallisten ja kolmansien maiden rahoitustahojen kanssa.
Lisäinformaatiota saa seuraavista nettiosoitteista: http://europa.eu.int/cmm/research,
http://www.cordis.europa.eu/fp7/home.html, http://ec.europa.eu/research/index_en.html,
http://ec.europa.eu/comm/research/rtdinfo/. SAFEFOODERA esiteltiin eräänä
tutkimusrahoituksen mallina, jonka ongelmaksi kuitenkin nähtiin kansallisen rahoituspohjan
epätasaisuus ja virastojen heikko panostus tutkimusrahoitukseen. EFSAn
tutkimusrahoituksen alustavat prioriteetit vuodelle 2009 ovat pestisidit (marketing approval)
1,9 milj. €; GMO, lisäaineet, kontaktimateriaalit 1.3 milj. €; yleiset riskinarvioinnit (mm.
kampylobakteeri, eläinten hyvinvointi) 1.5 milj. €; aineistojen kerääminen 1,8 milj. €, muut
hankkeet (mm. Focal Point, tilastotiede, ESCO työryhmät) 1,3 milj €.
Tanska kysyi AF:in jäsenten mielipiteitä, miten selvittää maassa puhjennut Salmonella
typhimurium U292–epidemia (tautitapauksia >840/elo-syyskuu 2008). Syytä ei ole pystytty
paikallistamaan. Tautiryhmä on perustettu johtamaan epidemiaan liittyviä toimia ja
viestintää. Suomi kertoi kahdesta uudesta Nonimehun käyttöön liittyneistä
hepatotoksisuustapauksista ja kysyi onko muissa maissa esiintynyt vastaavia tapauksia ja
mitä EFSA aikoo tehdä tapausten suhteen. EFSA on tehnyt riskinarvioinnit (v. 2002 ja 2006)
Nonimehusta ja se on hyväksytty EU:n markkinoille uutena elintarvikkeena. NDA -paneeli
käsittelee ja keskustelee uudelleen Suomen tapauksista. Kypros informoi AF -jäseniä
lapsille tarkoitetusta pullotetusta ”petrolille” tuoksuvasta ja maistuvasta vedestä. Vedestä oli
määritetty benzofenoni, haihtuvat yhdisteet (Voc) ja HDPE, jota oli käytetty muovipullon
valmistuksessa ja niitä pidettiin todennäköisenä syynä hajuhaittoihin. Tapauksen
hallintatoimet oli tehty (myös RASFF) ja vesipullot poistettu markkinoilta. Alankomaat kertoi
lyhyesti valmistelun alla olevasta Bisfenoli A -lausunnosta. Mitään suuria erimielisyyksiä ei
ole ilmennyt ja asiaan liittyviä uusia tutkimuksia käsitellään lähiaikoina paneelissa.
EFSA kertoi, että artikla 4 ja 13 liittyviä terveysväittämiä on käsitelty ja niihin on pyydetty
vielä paljon jäsenmailta perustietojen täydennyksiä (mm. tieteellinen näyttö, esim. mitä
kasvin osaa käytetään, riskitekijän puuttumattomuus, dokumentointi ja väitteen täsmällinen
ilmaisu). Plant Protection products and their residues –paneelin (PPR) harmonisointi- ja
menetelmäasiakirjoihin liittyen on EFSAn nettisivuilla kommentoitavana lausunto (Opinion
on the science behind the Guidance Document on risk assessment for birds and mammals)
www-osoite: (http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale1178620753812_1211902021105.htm). Jäsenmaita pyydetään nimeämään edustaja
lähiaikoina Pesticide Steering Committe:n jäseneksi. Komitean tarkoitus on miettiä
kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden arviointiprosessin tehostamista. Aspartaami -lausuntoa
valmistellaan ja kuluttaja-aspekti liitetään mukaan. Kommentteja on pyydetty jäsenmaista ja
lausunto tullaan julkistamaan lokakuun lopussa.
JAKELU: Eviran jory, Kirsi-Maarit Siekkinen, Matti Aho, Veli-Mikko Niemi, Riitta Heinonen,
Sinikka Turunen/Kuluttajaliitto

