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Kokous: 10th Meeting between Focal Points and EFSA
Paikka: Grand Hotel de la Ville, Parma (Italia)
Aika: 2-3.2.2011
Osallistuja: Kirsi-Maarit Siekkinen
Lisätietoja: www.efsa.europa.eu
Kymmenennessä Focal Point kokouksessa käsiteltiin mm. EFSAn laatimaa pidemmän
tähtäimen suunnitelmaa (medium-term planning), ensi kuussa EFSAn tiedekomiteaan ja lautakuntiin avautuvia asiantuntijahakuja, viestintäasioita, Focal Point –toimintaraporttia
2010 sekä keskusteltiin tälle vuodelle priorisoiduista tehtävistä. Kokouksessa käytiin läpi
myös IEP työryhmän laatimaa arviointiraporttia sekä keskusteltiin työryhmän ehdottamista
suosituksista.
Medium-term planning
Kokouksessa Hubert Deluyker esitteli Focal Pointeille EFSAn laatimaa pidemmän tähtäimen
toimintasuunnitelmaa, koska tavoitteena on siirtyä vuosittaisesta suunnittelusta useamman vuoden
suunnitelmaan. Aihe on ollut keskustelussa sekä Advisory Forumin että EFSAn johtokunnan
kokouksissa. Parhaillaan UKssa käydään aiheesta keskustelua ja he ovat laatineet itselleen
vastaavan suunnitelman. Keskustelua aiheesta toivottiin käynnistettävän myös muissa jäsenmaissa
Advisory Forumin jäsenen johdolla. Focal Pointtien toivottiin myös levittävän tietoa tästä EFSAn
raportista jäsenmaissaan.
EFSAn raportti ”Scientific Cooperation between EFSA and Member States: Taking Stock and
Looking Ahead” on luettavissa EFSAn www- sivuilla. Raportin liitteenä olevassa taulukossa on
esitelty EFSAn työsuunnitelma vuosille 2010-2013. Linkki raporttiin:
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/97e.htm
EFSAn asiantuntijahaut
EFSA hakee uusia asiantuntijoita tiedekomiteaan ja –lautakuntiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Hakuaika on 31.3─30.6.2011. Avautuva hakukuulutus koskee tiedekomitean ohella seuraavia
tiedelautakuntia: Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta (AHAW); Biologisia vaaroja
käsittelevä lautakunta (BIOHAZ); Elintarvikeketjun vierasaineista käsittelevä lautakunta (CONTAM);
Eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevä lautakunta (FEEDAP);
Geneettisesti muunneltuja organismeja käsittelevä lautakunta (GMO); Erityisruokavaliovalmisteita,
ravitsemusta ja allergioita käsittelevä lautakunta (NDA); Kasvinterveyttä käsittelevä lautakunta (PLH)
sekä Kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevä lautakunta (PPR).
Edellisen lisäksi asiantuntijoita haetaan myös varalle kahteen muuhun tiedelautakuntaan.
Varamieshaku koskee elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita
käsittelevää lautakuntaa (ANS) ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja sekä
entsyymejä, aromiaineita ja valmistuksen apuaineita käsittelevää lautakuntaa (CEF).
”Varamieshaku” avautuu 17.3.2011.
Focal Pointteja pyydettiin levittämään tietoa avautuvista hausta. Lisätietoa aiheesta tullaan
julkaisemaan sekä EFSAn www -sivuilla että kansallisilla Focal Point sivuilla ”Ajankohtaista
EFSAsta” –osiossa: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/efsan_focal_pointtoiminta/ajankohtaista_efsasta/
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Viestintäasioita
Christoph Buller esitteli Eurobarometrin tuloksia. Aiheesta on julkaistu myös kansallinen tiedote:
http://www.evira.fi/portal//fi/evira/ajankohtaista/arkisto/?bid=2269, joka löytyy myös kansallisilta
Focal Point –sivuilta. Barometrin raaka-data annetaan jäsenmaiden käyttöön, jolloin sitä voidaan
hyödyntää esim. väitöskirjatöissä tai muissa tutkimuksissa.
Focal Pointteja oheistettiin myös EFSAn logon käytössä. Käytännössä logon käyttöön on pyydettävä
aina lupa EFSAlta.
Focal Point -toiminta 2010
Kerstin Gross-Helmerrt esitteli kaikkien jäsenmaiden toimittamista raporteista koostettua Focal Point
–toimintaraporttia 2010. Focal Pointit toteuttivat vuodelle 2010 priorisoidut tehtävät suunnitelman
mukaan. Vuonna 2010 Focal Pointit mm. välittivät ja vastasivat 127 erilaiseen tietopyyntöön (vrt. v.
2009 103), joista 32 oli muiden Focal Pointtien lähettämiä tietopyyntöjä/kyselyjä. Tämän lisäksi
Focal Pointit keräsivät ja päivittivät IEPiin riskinarviointiin liittyviä dokumentteja. Vuoden loppuun
mennessä IEPiin on ladattu yhteensä 830 dokumenttia.
Edellä mainittujen lisäksi Focal Pointit tukivat jäsenmaidensa Advisory Forum -jäsenten ohella myös
kansallisia EFSAn yhteistyöorganisaatioita (ns. Artikla 36 lista) mm. kannustamalla näitä
osallistumaan apurahahakuihin sekä toimeksiantotarjouksiin. Vuonna 2010 EFSA avasi 10
apurahahakua ja 72 toimeksiantotarjousta tai vastaavaa; yhteensä 8 milj. euron edestä.
Suurin osa Focal Pointeista (Suomi mukaan lukien) järjestivät vuoden aikana yhteensä 50 tieteellistä
tapahtumaa. Tapahtumien lisäksi Focal Pointit ovat lisänneet myös oman työnsä ja/tai EFSAn
näkyvyyttä yli 100lla suullisella tai kirjallisella esityksellä. Kokouksessa 8 Focal Pointtia (BG, CY,
DE, EL, ES, LU, PL, SK) piti esityksen viime vuonna järjestämistään tapahtumistaan.
Raportti vuoden 2010 Focal Point -toiminnasta tullaan julkaisemaan EFSAn www-sivuilla.
Focal Point -toiminta 2011
EFSA on allekirjoittanut sopimuksen Focal Point toiminnasta kaikkiaan 28 maan kanssa (27
jäsenmaata + Norja). Toiminnassa mukana ovat edellä mainittujen lisäksi myös Sveitsi, Islanti ja
EUn mahdolliset uudet jäsenmaat Kroatia, Turkki ja Makedonia.
Vuonna 2011 Focal Point -toiminnassa keskitytään edelleen vahvistamaan jäsenmaiden ja EFSAn
välistä tieteellistä yhteistyötä. Kokouksessa keskusteltiin EFSAn priorisoimista tehtävistä, joita Focal
Pointtien on tarkoitus tänä vuonna toteuttaa. Focal Pointit kannattivat EFSAn ehdotusta
painopistealueista. Painopistealue-ehdotukset käsitellään seuraavaksi Advisory Foorumin
kokouksessa.
IEPn arviointi
Kokouksessa käytiin läpi IEP -työryhmän arviointiraporttia IEPn käytettävyydestä ja
hyödynnettävyydestä. Osana tätä arviointia työryhmä toteutti kyselytutkimuksen kaikille IEPn
käyttäjille. Kokouksessa Focal Pointit keskustelivat työryhmän ehdottamista suosituksista. Focal
Pointit kannattivat työryhmän suosituksien eteenpäin viemistä Advisory Foorumille.
Arviointiraportti tullaan julkaisemaan EFSAn www -sivuilla.
Lisätietoja IEP -työryhmästä (allekirjoittanut jäsen): http://www.efsa.europa.eu/en/sco/scowgs.htm
EFSAn kollokviot
EFSAn kollokviosta ”Unambiguous ambiguity – the challenge of describing food”
ruoankäyttötietoihin liittyen on julkaistu raportti EFSAn www-sivuilla:
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/colloquiafoodclassification.htm
Samoin kehittymässä olevista riskeistä ”Emerging risks in food: from identification to
communication” on julkaistu tiivistelmäraportti ja esitykset EFSAn www-sivuilla:
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/colloque101012.htm
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EFSAn seuraava kollokvio käsittelee kasvinterveyttä ja se järjestetään 9-10.6.2011 Parmassa.
Lisätietoja EFSA www-sivuilla: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/colloque110609.htm
Muut asiat
9 EFSA on julkaissut www -sivuillaan videon riskinarvioinnista ”Risk Assessment workflow”
josta se on ladattavissa: http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm.
9 EFSA on julkaissut ohjeiston nanomateriaalien riskinarvioinnista, jota on mahdollista
kommentoida 25.2.2011 asti. Ilmoitus kommentointimahdollisuudesta on julkaistu myös
kansallisilla Focal Point –sivuilla:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/efsan_focal_pointtoiminta/ajankohtaista_efsasta/
9 Saksan edustaja esitteli EU -Almanakan tilannetta, jonka päivitystyöhön Focal Pointit ovat
osallistuneet. BfR tulee julkaisemaan kevään aikana päivitetyn toisen painoksen
almanakasta.
9 EFSA toteuttaa helmikuussa asiantuntijakyselyn ”EFSA Scientific Expert Satisfaction Survey”
(n=1 700)
9 Slovenian edustaja informoi 5-7.9.2011 Ljubljanassa pidettävästä kongressista ”Advances in
monitoring and control of viruses in food supply chains”. Lisätietoja: http://www.eurovital.org/
9 EFSAn extranettiin luodaan kansio, johon Focal Poinit voivat päivittää järjestämiensä
tapahtumien materiaalia
Seuraavat Focal Point –kokoukset
9 11th 11-12.5.2011 Kööpenhamina (Tanska)
9 12th 19-20.10.2011 Gdansk (Puola)
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