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Kokous järjestettiin Bernin vanhassa kaupungissa, jonka keskusta kuuluu UNESCOn
maailmanperintökohteisiin. Isäntämaan edustajana toiminut Michael Beer toivotti
kokoukseen osallistujat tervetulleiksi järjestyksessään neljänteentoista EFSAn Focal Point verkoston kokoukseen, jossa käsiteltiin mm. Euroopan tasolla järjestettävää
riskinarviointikoulutusta, EFSAn riippumattomuuspolitiikkaa ja siihen liittyviä sääntöjä.
Kokouksessa valmisteltiin myös Focal Pointtien ja Advisory Forumin viestintätyöryhmän
jäsenten välistä yhteiskokousta, joka tullaan järjestämään syksyllä. Kokouksessa päivitettiin
myös tietoja mm. EFSAn 10 -vuotisjuhlavuoden tapahtumista.
Jäsenmaat jakoivat tietoa mm. VTEC (AT), Listeria monogytogenes maitotuotteissa (CH),
Serbian elintarviketurvallisuusjärjestelmä (RS), terveysväiteseminaari Kööpenhaminassa
(DK), riskinarviointiseminaari Helsingissä (FI) ja BfRn 10 -vuotisjuhlavuoden tapahtumat (DE).
Kokouksessa kuultiin myös katsaukset Advisory Forumin ja Advisrory Forumin
viestintätyöryhmän edellisistä kokouksista.
Michael Beer FOPHsta (Federal Office of Public Health) aloitti kokouksen esittelemällä Sveitsin
elintarviketurvallisuusjärjestelmää, johon Sveitsi satsaa vuosittain noin. 11 miljoonaa euroa (koko
FOPHn budjetti on noin 167 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 550). Riskinarviointia tehdään
Sveitsissä samassa organisaatiossa riskinhallinnan kanssa, mutta toisistaan riippumattomasti.
Erikoista Sveitsin riskinarvioinnissa oli se, ettei se rajautunut vain elintarviketurvallisuuteen liittyville
alueille vaan riskinarviointeja tehtiin esimerkiksi myös tekstiileistä. Kokouksessa esiteltiin käynnissä
olevia riskinarviointiprojekteja, joista yksityiskohtaisemman esityksen piti René Imhof (FDEA)
Listeria monocytogeneksesta maitotuotteisiin liittyen (pidetyt esitykset on saatavissa kokoukseen
osallistujalta).
Lisätietoja FOPHsta: http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=en
Serbian edustaja Jelena Ščepanovič jatkoi kokousta kertomalla maansa
elintarviketurvallisuusjärjestelmästä. Serbia on EU:n mahdollinen ehdokasmaa ja osallistui FP kokoukseen ensimmäistä kertaa. Heillä on tulevaisuudessa tavoitteena myös alkaa tehdä omaa
riskinarviointia.
Kokouksessa päivitettiin riskinarviointikoulutuksen tilannetta edellisestä kokouksesta.
Koulutuksia tullaan järjestämään Euroopan Komission rahoituksella vuosien 2012−2013 aikana,
jolloin tullaan järjestämään yhteensä 11 koulutusjaksoa mikrobiologisesta ja kemiallisesta
riskinarvioinnista, kasvintuhoojista, ravitsemuksesta ja GMOista (mukaan lukien uudet teknologiat).
BEn ja LUn edustajat (jotka toimivat myös maidensa ”Better Training for Safer Food”;BTSF kontaktihenkilöinä) valottivat koulutuksen taustoja. Tämä on ensimmäinen kerta kun BTSFn kautta
organisoidaan koulutusta riskinarvioitsijoille, minkä johdosta FPt ovat auttaneet maidensa BTSF kontaktihenkilöitä löytämään sopivia valintakriteerit täyttäviä henkilöitä koulutettaviksi.
Henkilöt Suomelle korvamerkityille paikoille (8 kpl) on jo valittu ja he ovat ilmoittautuneet
koulutuksiin. Koulutuksiin osallistuvien toivotaan jakavan tietoa koulutuksen sisällöstä myös muille
maidensa riskinarvioitsijoille (esim. koulutuksessa jaettu materiaali jakeluun).
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Mahdollisena pidettiin, että vastaavia koulutuksia järjestettäisiin myös vuoden 2013 jälkeenkin.
Simone Gabbi EFSAsta piti puhelimen välityksellä esityksen EFSAn riippumattomuuspolitiikasta
ja siihen liittyvästä sääntöjen uudistuksesta. EFSAn riippumattomuuden ja läpinäkyvyyden
parantamiseksi sekä sidonnaisuuksista ilmoittamiseksi otetaan heinäkuun alusta uudet ohjeet
käyttöön. Ilmoituksia varten EFSA ottaa käyttöön uuden sähköisen työkalun, jolla
sidonnaisuusilmoitukset tehdään viiden viimeisen vuoden ajalta ja ne koskevat kaikkia EFSA toiminnassa mukana olevia henkilöitä, (kuten esim. EFSAn henkilökuntaa, eri työryhmien ja
verkostojen jäseniä, lautakuntien ja tiedekomitean jäseniä, sekä apurahojen ja sopimusten saajia).
Kokouksen puheenjohtaja muistutti FPja ilmoittamaan myös kansalaisjärjestöihin liittyvistä
mahdollisista sidonnaisuuksista.
Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/independencepolicy.pdf ja
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/independencerules.pdf
Myös Artikla 36 listan organisaatioiden valintakriteereitä tullaan tarkentamaan, jotta listalla
olevat organisaatiot olisivat niitä jotka konkreettisesti tekevät yhteistyötä EFSAn kanssa. EFSAn
tekemässä kartoituksessa selvisi, että vain 40 % organisaatioista oli aktiivisia.
EFSA järjestää FPlle ja AF -viestintätyöryhmän jäsenille yhteiskokouksen seuraavan FP kokouksen yhteydessä Parmassa, jossa on tarkoitus keskustella mm. näiden ryhmien välisestä
yhteistyöstä. Aiheetta työstettiin kokouksessa ryhmätöinä, joissa vaihdettiin kansallisia kokemuksia
edellä mainittujen ryhmien edustajien välisestä yhteistyöstä. 24 maan edustajat tekevät tiivistä
yhteistyötä, kun taas viiden maan FPt puolestaan hoitivat viestintään liittyviä asioita suoraan
maansa AF -jäsenen kanssa; kahdessa maassa (IT, EE) molempien ryhmien edustaja oli yksi ja
sama henkilö.
Kaikki FPt näkivät ryhmien välisen yhteistyön tärkeäksi ja yhteiskokouksen järjestämistä pidettiin
hyvänä askeleena yhteistyön edelleen kehittämiseen. Keskusteluissa tuli myös esille, että monet
FPt näkivät vaikeaksi tavoittaa viestinnällään sidosryhmäläisiä kuten esim. teollisuuden edustajia ja
tuottajia. Tiedotteisiin liittyen, EFSA toivoi saavansa ennakkotietoja tärkeistä maiden julkaisemista
tiedotteista.
Torben Nilsson EFSAsta päivitti viimeisimpiä EFSAn juhlavuoden kuulumisia. Varsinainen
juhlavuoden päätapahtuma järjestetään marraskuussa Parmassa EFSAn uudessa toimipaikassa,
johon odotetaan noin 500 vierasta. Muut juhlallisuudet on pääosin integroitu muihin vuoden
tapahtumiin sekä Parmassa että jäsenmaissa. Jäsenmaissa pidettäviä EFSAn juhlavuoden
tapahtumia järjestetään Helsingissä (1.10), Kööpenhaminassa (26.6), Roomassa (21.9) ja
Kyproksella (5-6.12). Kerroin kokouksessa, että meillä on suunnitelmissa järjestää kasvinterveyteen
liittyvä kansainvälinen riskinarviointiseminaari Helsingissä järjestettävän EFSAn juhlavuoden
tapahtuman yhteydessä. Lisätietoa: http://www.evira.fi/portal/praseminar
DK puolestaan järjestää EFSAn kanssa terveysväiteseminaarin 26.6.2012 Kööpenhaminassa.
Lisätietoa: http://www.food.dtu.dk/English/News.aspx?guid=%7B79CD20CA-C60D-4D9A-B46090B4409BC05C%7D#.T8oscwA7FGQ.email
Lisätietoja EFSAn juhlavuodesta: http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/10thanniversary.htm.
Yhtenä juhlavuoden tapahtumana EFSA järjestää 7-8.11.2012 Parmassa tieteellisen kongressin
“Challenging Boundaries in risk assessment – sharing experiences” jonne odotetaan jopa 700
riskinarvioinnin asiantuntijaa ja tutkijaa eri puolelta Eurooppaa. Kongressiin ilmoittautuminen on
avattu ja jatkunee 14.9 asti. Lisätietoa: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/121107.htm
On mahdollista, että EFSA tulee järjestämään vastaavanlaisia tiedekongresseja myös jatkossa joka
toinen vuosi.
Muistutin kokouksessa muiden maiden FPteja EHEC -kyselystämme, jonka lähetimme Suomesta
24.5 FP -verkostolle vastattavaksi. Vastauksia kyselyymme olemme tähän mennessä saaneet
kahdeksasta maasta (EE, SK, PL, AT, IS, DK, CY, BE).

Muut asiat
- AT on lähettänyt kysymyksen EFSAlle VTECstä, josta EFSA aloittanee Itävallan pyynnöstä
riskinarvioinnin (kokouksessa pidetty esitys on saatavissa kokoukseen osallistujalta).
- EFSA on julkaissut sivuillaan useita videoita ”Understanding science”-sarjassa, joiden
tavoitteena on kuvata selkokielisesti tieteellisesti haastavia aiheita tavalliselle kuluttajalle. Linkki
videoihin: http://www.efsa.europa.eu/en/news/videos.htm
- EFSAn sivuille on tulossa uusi työkalu ”e -mail allerts” jolla on mahdollista tilata s-postiinsa
ilmoitusviesti kun EFSA julkaisee sivuillaan tiedon esim. uutisesta, tapahtumasta tai rahanhaun
avautumisesta. Tulevista apurahahauista EFSA päivittää jatkuvasti myös dokumenttia “Calls
for proposals planned to be launched under the EFSA 2012 Annual Work Programme for Grants”:
http://www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants.htm
- EFSAn kahdeksan lautakuntaa sekä tiedekomitea aloittaa uuden kolmivuotiskauden
heinäkuussa. Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm ja
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120618.htm
- EFSAsta muistutettiin FPja, ettei se tänä vuonna hyväksy FP -raportin kustannusosiossa muiden
kuin virallisten jäsenten tai varajäsenten palkkakuluja ilman erillistä (hyvää) selostusta.
- FR järjestää 13-14.6.2012 Pariisissa kv -konferenssin “Sharing a vision for environment and
health research in Europe”. Lisätietoja: http://www.ansespro.fr/era-envhealth/
- DE informoi, että BfR järjestää useita 10 -vuotisjuhlavuoden tapahtumia vuoden aikana.
Lisätietoja: http://www.bfr.bund.de/en/events.html
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