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Kokous: 27th Meeting of the EFSA Advisory Forum 
 
Paikka: Radisson SAS, Oslo 
 
Aika: 12.-13.6.2008 
 
Osallistuja: Jaana Husu-Kallio 
 
Lisätietoja: www.efsa.europa.eu 
 

Kokouksen pääteemoina olivat Focal Point toiminnan käynnistyminen ja 
keskustelu vuoden 2009 toimintasuunnitelmasta. Tulevista EFSAn lausunnoista 
eniten keskustelua tulevat herättämään nanoteknologia, jonka julkinen 
konsultaatio ajoittuu syyskuulle ja eläinten kloonaus, joka pyritään 
hyväksymään heinäkuussa. 

 
EFSA tiedotti kahden uuden paneelin toiminnan käynnistymisestä 10.7. alkavassa kokouksessa 
(ANS – food additives & nutrient sources) ja (CEF – food contact materials, enzymes, flavourings & 
processing aids). Paneeleiden 42 jäsenessä ei (valitettavasti) ole suomalaisia. 
 
Focal Point –sopimus on allekirjoitettu 26 jäsenvaltion kanssa. Esittelin Suomen tähänastisen 
toiminnan www-sivuineen. 
 
Terveys- ja kuluttaja-asioiden uusi komissaari vierailee Parmassa 17.-18. heinäkuuta. 
 
EFSA kehui ensimmäisen eläintauti-AF-kokouksen antia. (Suomesta osallistui Tuula Honkanen-
Buzalski). Vastaava kokous tullaan järjestämään kasvinterveyspuolella. Tavoitteena on vuosittaiset 
kokoukset. Keskustelua herätti yhteistyö 16 EU-jäsenmaan laboratorion ns. MedVetNet:n kanssa. 
Ryhmä on kuullun mukaan hyödyntänyt runsaasti EU-rahaa eri projekteissa. Yhteys EFSAan jäi 
kuitenkin irralliseksi. 
 
Strategiatyö on EFSAssakin aktiivisessa vaiheessa. Siitä keskustellaan syyskuun kokouksessa. 
AF:lle luvattiin noin 15 sivun tiivis paketti kesän aikana tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Oma 
osuutensa on uuden yksikönpäällikkö D. Defken johtamalla valmistelulla kansainvälisistä 
aktiviteeteista eli EFSAn roolista EU:n ulkopuolella. Visionsa mukaan se on ”globally recognised”. 
 
Kaikkiaan toimintasuunnitelma ensi vuodelle sai kehuja dokumentin kehittymisestä aiempiin 
vuosiin. Yhteenveto-osio on todella hyvä tiivistäen yhden suurimmista haasteista: priorisoinnin. 
Vuonna 2007 EFSA antoi 201 lausuntoa, vuonna 2009 niitä arvioidaan olevan yli 700! Huomioiden 
samalla lakisääteiset haasteet esim. pestisidien osalta. Strategista otetta todella tarvitaan. Sitä 
tarvitaan myös tilaajilta. Erityisesti komissiolta. Ohjelma sisältää myös kaivattua panostusta laadun 
varmistukseen sekä FP-toimintaan ja sen arviointiin. Jäsenvaltioita pyydettiin vielä kommentoimaan 
dokumenttia kesän aikana, myös omien prioriteettien näkökulmasta. 
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Verkostoitumisesta ja sen strategisesta toteutumisesta tulee MB:n linjausten mukaan tehdä raportti 
vuonna 2009. EFSA tekee asian tiimoilta kyselyn AF-jäsenille heinäkuussa tyyliin : missä on 
onnistuttu? mitä tulee kehittää? onko prioriteetit asetettu oikein? Yhtenä keskeisenä 
tarkastelukohteena on tehdäänkö ja käsitelläänkö asioita oikeissa forumeissa. Milloin sen pitäisi 
olla FP-ryhmä, milloin steering group – ja milloin asiantuntijataso? Asia on keskustelussa 
marraskuun kokouksessa. Samalla käsitellään yhteenvetoa FP-toiminnasta. Kaikki olivat 
yksimielisiä, että ei kannata olla liian kunnianhimoinen, sillä käytännön työ on kaikissa maissa vasta 
alkamassa. 
 
Kesäkuussa EFSA käynnistää Art. 36 mukaisen organisaatioiden päivityksen. Nyt listalla on 244 
laitosta, mutta Suomen tavoin lista ei ole monessa maassa ollenkaan ajan tasalla. Takaraja 
korjausehdotuksille on syyskuu ja MB käsittelee uudistetun listan joulukuussa. Pyyntö päivitykseen 
tulee virallisesti edustuston kautta MMM:lle. 
 
Käytiin vilkas keskustelu EFSAn vuosittain jakamasta noin 2 milj. eurosta projekteille. Viime vuonna 
niitä oli 10. Tänä vuonna 20. Hankkeet ovat siten rahallisesti aika pieniä, mikä rajoittaa varmasti 
kiinnostusta osallistua. Hakujen julkaisemista kannattaa silti seurata tarkkaan, jos Suomen osalta 
on mahdollisuus/kiinnostus osallistua. FP-sivuja kannattaa siis seurata. Näistä hankkeista ja 
tulevaisuuden hankkeiden priorisoinnista keskustellaan marraskuussa. Päätöksiin rahoituksesta AF 
ei luonnollisestikaan osallistu. 
 
EFSA pyrkii saamaan uusimpia jäsenvaltioita aktiivisemmin mukaan toimintaan. Siksi se järjestää 
työkokouksia ja –seminaareja eri puolilla. Baltian maita kehotettiin myös tähän työhön, jossa Suomi 
voisi toimia ”promoottorina”. Se siirtynee kuitenkin ensi vuoden puolelle. Puola ja Kypros järjestävät 
omansa tänä syksynä. 
 
Kokousta edelsi Norjan oman FP-toiminnan käynnistämisseminaari, vaikka virallista sopimusta ei 
juridisista syistä vielä ole solmittukaan. 
 
 
JAKELU Evira jory, Kirsti Savela, Kirsi-Maarit Siekkinen 
 Matti Aho, Veli-Mikko Niemi, Riitta Heinonen 
 Sinikka Turunen/Kuluttajaliitto 


