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Johtokunta hyväksyi vuoden 2011 vuosikertomuksen ja vuoden 2013 alustavan toimintasuunnitelman
ja budjetin. Se nimitti tiedekomitean ja kahdeksan tiedelautakunnan jäsenet sekä hyväksyi varalla
olijoiden listan. Johtokunta uudisti tiedekomitean, tiedelautakuntien ja työryhmien
menettelytapasääntöjä.
Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtajan katsaus käsitti tammi- ja helmikuun tapahtumat. Muutto uuteen, omaan päärakennukseen
vuoden 2012 vaihteessa ei häirinnyt EFSAn työskentelyä millään tavoin. Kuluva vuosi on viraston 10vuotisjuhlavuosi ja sitä juhlitaan monin tilaisuuksin.
EFSA on käynnistänyt perustamisasiakirjansa artikla 30 mukaisen menettelyn koskien eriäviä tieteellisiä
lausuntoja. Mahdollista eroavuutta on syntynyt EFSAn tiedekomitean ja Euroopan komission (Terveys- ja
kuluttaja-asioiden pääosasto) tiedekomitean välille toksikologisista kynnysarvoista. EFSAn
perustamisasiakirjan mukaan huomattavia tieteellisiä kysymyksiä koskeva eroavuus on tässä tapauksessa
joko ratkaistava yhdessä tai komissiolle on esitettävä yhteinen asiakirja, jossa selvitetään erimielisyyttä
aiheuttavat tieteelliset kysymykset ja osoitetaan tiedossa olevat asiaa koskevat epävarmuudet.
EFSA on sopinut Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa tulevan yhteistyön painopisteistä. Tarkoituksena on
tiivistää tieteellistä ja muuta yhteistyötä varsinkin sellaisissa asioissa, joista EMAlla on enemmän
kokemusta. Lisäksi pyritään välttämään päällekkäistä työtä.
EFSAn neuvoa-antavan sidosryhmän (Stakeholder Consultative Platform) mandaatti päättyy kesäkuussa.
EFSAn kotisivuilla on julkaistu haku keskeisiä sidosryhmäorganisaatioita edustavien jäsenten valitsemiseksi
uuteen ryhmään.
Vuosikertomus 2011
Johtokunta hyväksyi viime vuoden vuosikertomuksen. Vuonna 2011 EFSA antoi 658 tieteellistä lausuntoa,
joista 58 prosenttia koski säänneltyjä tuotteita. EFSA sai myös valmiiksi viimeisen erän ruoan
toiminnallisten terveysväitteiden arvioista. Vuodesta 2008 lähtien EFSA on arvioinut yhteensä 2758
elintarvikkeisiin liittyvää toiminnallista terveysväitettä selvittääkseen perustuvatko ne tieteelliseen näyttöön,
jolloin niitä voidaan käyttää elintarvikkeiden mainonnassa. Toukokuussa EFSA uudisti organisaatiotansa ja
perusti marraskuussa palvelun (Applications Desk), joka neuvoo hakemusten jättämiseen koskevissa
kysymyksissä ja tehostaa koko hakemusprosessia.
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Kertomusvuonna EFSA rakennutti Parmaan uuden ja ympäristömyönteisen toimistorakennuksen. EFSA
julkaisi tiedestrategian vuosille 2012-2016 ja viitoitti edelleen toimintansa riippumattomuutta. Suuren
työpanoksen vei Euroopassa levinnyt EHEC-epidemia. Komissio valmistelee nyt selvitystä tähän
tapahtumaan liittyvästä kriisinhallinnasta ja siitä, miten EFSAn, Euroopan komission, Tautien ehkäisyn ja
valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDC) sekä jäsenvaltioiden tulee toimia vastaavanlaisissa kriiseissä.
Vuoden 2013 toiminta ja budjetti
Johtokunta hyväksyi vuoden 2013 alustavan toimintasuunnitelman ja budjetin. Vuoteen 2016 ulottuva
tiedestrategia tulee olemaan toiminnan perustana. Tieteellisiä lausuntoja tullaan antamaan vajaat 700.
Tiedekomitean tuella etsitään muun muassa tasapainoista priorisointia työskenneltäessä säänneltyjen
tuotteiden, kansanterveyden kysymysten ja uusien uhkien parissa. EU:n laajuisen riskinarvioinnin
yhtenäistäminen on jatkuvaa työtä. Saumaton yhteistyö EU:n jäsenmaiden kanssa on tärkeää sekä EFSAn
oman tuloksellisuuden että eurooppalaisen elintarviketurvallisuuden kannalta.
Vuoden 2013 alustava budjetti on 78,28 milj. euroa. Se on linjassa komission ohjeistuksen kanssa tiukasta
kulukurista. Hallinnollisen henkilöstön määrä vähenee hieman, mutta toisaalta painoa laitetaan tieteellistä
työtä tekevien henkilöiden osaamiseen ja kouluttamiseen. Apurahoihin ja tarjouskilpailuihin osoitettava
summa nousee 10,6 milj. euroon vuonna 2013 kun se vuonna 2012 on 9,2 milj. euroa.
Tiedekomitean ja kahdeksan tiedelautakunnan jäsenten nimittäminen
Johtokunta nimitti jäsenet EFSAn tiedekomiteaan, kahdeksaan tiedelautakuntaan sekä varalla olijoiden
luetteloon. Vuoteen 2009 verrattuna valintakelpoisten hakijoiden määrä kasvoi 8,4 prosenttia. Toisaalta
GMO:ta käsittelevään lautakuntaan oli aikaisempaa vähemmän hakijoita. Kaikkiaan 871hakijasta valittiin
169 tieteellistä asiantuntijaa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. He tulevat EU:n 21 jäsenmaasta. Varalla
olijoiden luetteloon hyväksyttiin 211 tieteentekijää. Valituista henkilöistä 41 prosenttia työskentelee
yliopistoissa, 39 prosenttia julkisissa tutkimuslaitoksissa ja 15 prosenttia on valtion virkamiehiä. Eläkkeellä
olevien osuus on 5 prosenttia. Lähes 50 prosenttia valituista asiantuntijoista on ensikertalaisia.
Valinta suoritettiin tarkoin määriteltyjen valintakriteerien ja toimenpiteiden mukaan. Yksi prosessin
tarkkailijoista edusti johtokuntaa. Valittujen henkilöiden nimet julkaistaan 8.5.2012 sen jälkeen kun kaikkiin
valittuihin on saatu yhteys.
Tiedekomitean, tiedelautakuntien ja työryhmien menettelytapasääntöjen uudistaminen
Yllä mainittuja menettelytapasääntöjä uudistettiin vastaamaan paremmin johtokunnan viime joulukuussa
hyväksymää asiakirjaa Policy on Independence and Scientific Decision Making Process of EFSA. Samalla
laajennettiin ulkopuolisten mahdollisuutta päästä tarkkailijoiksi tiedekomitean, tiedelautakuntien ja
työryhmien kokouksiin.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 14.6.2012.
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