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Kokous: 6th Meeting between Focal Points and EFSA
Paikka: Grand Hotel de la Ville, Parma, Italia
Aika: 9-10.9.2009
Osallistuja: Kirsi-Maarit Siekkinen
Lisätietoja: www.efsa.europa.eu
Kokouksessa käsiteltiin mm. artikla 36 listan tilannetta, Saksalaisten työstämää EU –almanakkaa
maaprofiileineen, tiedonkeruuta koskien suunnitteluasteella olevia riskinarviointeja,
riskinarviointikoulutusta, Focal Point –toiminnasta raportointia sekä asiantuntijatietokannan
tilannetta. Kokoukseen osallistui myös ensimmäistä kertaa tarkkailijoina mahdollisten uusien EU –
jäsenmaiden edustajia Kroatiasta, Makedoniasta ja Turkista. Varsinaisen kokouksen jälkeen
pidetyssä koulutusosuudessa käsiteltiin apurahahakemusta EFSAn talous- ja lakiasiantuntijoiden
johdolla sekä esiteltiin artikla 36 organisaatioille perustettavaa Extranet –ympäristöä.
Artikla 36 listan päivityspyyntö ja extranet
Jäsenmaita pyydettiin tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään maansa Artikla 36
organisaatioidensa listaa. Tiedot pyydettiin päivittämään vuoden loppuun mennessä.
EFSA on kehittänyt extranet -ympäristöä myös artikla 36 organisaatioille. Extranetin tavoitteena on
lisätä ja helpottaa Artikla 36 listan organisaatioiden yhteydenpitoa EFSAan, samoin kun esim.
helpottaa apurahahakemuksista poikineiden hankkeiden hallintaa. Tavoitteena on saada testattua ja
avattua extranet -ympäristö vuoden loppuun mennessä. Kokouksen jälkeen pidetyssä
koulutusosuudessa uutta ympäristöä esiteltiin tarkemmin.
Ensi vuonna EFSA avaa saman verran apurahahakuja ja toimeksiantotarjouksia kuin vuonna 2009.
Lisäksi hakuprosessi ja jaossa oleva rahamäärä pysyvät samana. Vuoden 2009 artikla 36
organisaatioille ”korvamerkittyjä” apurahahakuja on avoinna parhaillaan viisi kappaletta (tarkemmin:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_art36_call_for_proposals.htm).
Maaprofiilien tilanne
Saksa (BfR) esitteli EU –almanakan tilannetta (EU -Almanac on Food Safety). Almanakka sisältää
27 EU –maan sekä Islannin, Norjan ja Sveitsin maaprofiilit. Maaprofiilit herättivät kokouksessa
varsin kiivasta keskustelua ja kunkin maan edustaja sai vielä viimeisimmän version maastaan
tarkistettavaksi. Suomen maaprofiilia korjattiin ja lisättiin vielä kerran kommentteja, joita ei aiemmin
oltu otettu huomioon. Almanakan ensimmäinen päivitys toteutetaan puolen vuoden kuluttua sen
ilmestymisestä ja sitä seuraavat päivitykset parin vuoden välein.
Tiedonkeruu koskien suunnitteluasteella olevia riskinarviointeja
EFSAlla on tavoitteena kerätä tietoa suunnitteluasteella olevista riskinarvioinneista, riskinarviointiin
liittyvästä tiedonkeräyksestä ja tutkimuksesta. Tavoitteena on aikaansaada yhteenvetotaulukko, jota
on mahdollista täydentää säännöllisesti. Täten mm. Euroopan tasolla vältetään mahdolliset
päällekkäiset työt ja EFSA ja jäsenmaat saavat tietoa tulevista hankkeista. Pilottivaiheessa tietoa
kerätään vain Focal Point organisaatioista. Kysely aiheesta tulossa lokakuussa.
Focal Point -toiminnan raportointi (2009)
Raportointi vuoden 2009 FP –toiminnasta on tehtävä tänä vuonna 15.11 mennessä.
Raportointipohja ei muuttunut edellisessä kokouksessa esillä olleesta, vaikkakin raportin liitettä
(koskien viestintäaktiviteetteja) vastustettiin useiden maiden osalta. Myönnytyksenä saimme
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kuitenkin täyttää liitteen parhaaksi katsomallamme tavalla. Raportointi toteutetaan toiminnan osalta
1.1─31.12.2009 ja resurssienkäytön osalta kahdessa erässä: I sopimuksen allekirjoituspäivä
─15.11.2009 ja 16.11─31.12.2009. (Suomen sopimuksen allekirjoituspäivä on 27.1.2009).
Ensimmäisen rahanirrotusajanjakson aloitus herätti runsaasti kritiikkiä, sillä kaikilla jäsenmailla
allekirjoituspäivä ei osunut aivan vuoden alkuun. EFSA lupasi ripeyttää toimintaansa sopimusten
osalta ensi vuonna. Seuraavassa Focal Point –kokouksessa EFSA esittää raportoinnin tuloksia.
Asiantuntijatietokannan tilanne
Tietokantaan (Expert Database) on tullut 1 831 hakemusta 5.9.2009 mennessä. Suomesta on 43
asiantuntijaa tietokannassa. Tietokantaan on tullut yhä enenevässä määrin hakemuksia myös EUn
ulkopuolisista maista. Focal Pointtien toivottiin edelleen aktivoivan jäsenmaiden potentiaalisia
hakijoita liittymään tietokantaan. Lähitulevaisuudessa tietokannasta tullaan keräämään
käyttäjäpalautetta ja vuoden lopussa tietokannasta julkaistaan EFSAn laatima raportti.
Information Exchange Plattformin tilanne (IEP)
Focal Pointteja muistutettiin IEP -raporttien olevan ei –julkisia dokumentteja, eikä niitä siten saa
vapaasti jakaa eteenpäin tai julkaista esim. kansallisilla Focal Point –sivuilla. Käyttöoikeuksien
laajentamisesta keskusteltiin jälleen mm. artikla 36 organisaatiolle. Asia otetaan esille seuraavassa
Advisory Forumin kokouksessa.
Viestintäaktiviteetit
EFSAn avaindokumentit tullaan kääntämään kaikille 23lle viralliselle EU-kielelle. Suomeksi tulemme
saamaan vuosiraportin, strategian, yleisesitteen EFSAsta ja työsuunnitelman vuodesta 2010 alkaen.
Kokouksessa esitettiin myös ohjeita ja suosituksia siitä kuinka EFSAn dokumentteja tulee linkittää
kansallisille Focal Point –sivuille. (Suomessa tämä asia on kunnossa).
Riskinarviointikoulutus
EFSA haluaa kartoittaa millaista riskinarviointikoulutusta ja millaisia riskinarviointikoulutustarpeita
alalla on. Tämän johdosta EFSAsta lähetetään kysely koskien Focal Point organisaatioiden
viimeisen kolmen vuoden aikana järjestämää riskinarviointikoulutusta ja tulevaisuuden
koulutustarpeita.
Muut asiat
9 Kokoukseen osallistui tarkkailijoina ensimmäistä kertaa Kroatian, Makedonian ja Turkin
edustajat. He toivoivat saavansa jäsenmaista puhujia tilaisuuksiinsa (erillinen tiedustelu
lähetetään myöhemmin).
9 PRAPerR -yksikkö hakee kansallisia asiantuntijoita avukseen kasvinsuojeluaineiden
arviointityöhön (tästä on tulossa vielä erillinen pyyntö s-postitse).
9 Raskan edustaja esitteli lyhyesti uuden julkaisun ”Afssa´s Journal of Reference”, jota voi
tilata http://www.afssa.fr/cahiersdelareference/ ja johon voi lähettää juttuja
cahiersdelareference@ afssa.fr.
9 EFSAn kollokvio –sarjassa on ilmestynyt julkaisu kampylobakteerista ”Assessing health
benefits of controlling Campylobacter in the food chain”
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902642362.htm.
Seuraava kollokvio käsittelee uuselintarvikkeita (Scientific Colloquium on Novel Foods,
Amsterdam Alankomaat 19-20.11.2009) ja vuoden 2010 kollokvioiden aiheet ovat: “Food
classification” ja “Emerging risks”.
9 Esittelin kokouksessa Evirassa lokakuussa järjestettävää riskinarviointiseminaaria (Expert
knowledge elicitation and advances in health risk modeling and analysis) ja toivoin muiden
maiden Focal Pointtien välittävän tietoa seminaaristamme maidensa riskinarvioitsijoille ja
muille aiheesta kiinnostuneille.
Seuraavat Focal Point –kokoukset; 7th Focal Point meeting 27─28.1.2010 Pariisi (Ranska); 8th
Focal Point meeting 5─6.5.2010 Madrid (Espanja); 9th Focal Point meeting 6─7. 10.2010 Budapest
(Unkari)
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