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Kokous: 5th Meeting between Focal Points and EFSA  
Paikka: Hotel Villa Rica, Lissabon Portugali 
Aika: 13.-14.5.2009  
Osallistuja: Kirsti Savela 
Lisätietoja: www.efsa.europa.eu 

 
Viidennen Focal Point kokouksen aiheita olivat 
asiantuntijatietokannan laajentaminen (EDB) ja ekstranetin 
(IEP) käytön lisääminen. Lisäksi kuultiin tilannekatsaukset 
maaprofiileista ja FP -toiminnan vuosiraportoinnista, 
jäsenmaiden työohjelmien lataamisesta, Advisory Forum- ja 
Aspartaami -kokouksesta. Manuel Barreto Dias avasi 
kokouksen esittelemällä Portugalin 
elintarviketurvallisuusviraston (Autoridada de Seguranca 
Alimentar e Ecomonica; ASAE) toimintaa.  

 
1.  Asiantuntijatietokanta (Expert Database;EDB) 
Sergio Rodeia (EFSA) kertoi, että tietokanta on tasaisesti kasvanut ja 5.4.09 mennessä on EFSAan 
tullut 1439 hakemusta. Esimerkiksi Suomesta on 34 asiantuntijaa, Iso-Britanniasta 184, Saksasta 
156, Italiasta 143, Alankomaista 116. Yhteensä 1355 hakijaa on arvioitu, 9% hakijoista odotetaan 
täydennystä hakemukseen ja 3% on hylätty. Yhteistyötä kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin 
halutaan lisätä ja EFSA pyysikin toimittamaan jäsenmaista henkilölistoja erilaisista 
asiantuntijatietokannoista ja aikoo lähettää esitäytetyn lomakemallin mahdollisille asiantuntijatahoille 
esim. yliopistot. EDB:tä kehitetään edelleen, jotta se palvelisi asiantuntijoiden hakuja paremmin 
myös jäsenmaissa. Asiantuntijatietokantaa ja sen käyttöä tullaan arvioimaan marraskuun Focal 
Point -raportoinnin yhteydessä. Jäsenmaat pitivät EDB:tä hyvänä työkaluna ja käyttökelpoisuus 
lisääntyy sitten, kun siihen saadaan enemmän asiantuntijoita ja tiedot päivitetään.  
 
2. Ekstranet (Information Exhange Plattform; IEP) 
Saadia Noorani (EFSA) kertoi IEP -työryhmän työstä, joka rajasi IEPn riskinarviointien, lausuntojen 
ja teknisten raporttien tallentamiseen sekä kalenteritiedottamiseen erilaisista riskinarviointiin 
liittyvistä tapahtumista, seminaareista ja kansallisista kokouksista. IEP -sivuston aineistot ja raportit 
on järjestetty eri paneelien alle ja EFSA lähettää erillisen kuukausiraportin ladatusta aineistoista. 
Dokumenteista pitää olla englanninkieliset yhteenvedot ja maininta yhteyshenkilön nimestä. EFSA 
ilmoitti tekevänsä päivitykset ja toivoi, että yksittäiset riskinarviointiraportit laitetaan IEPhen. 
Ekstranettiin ei ladata mitään arkaluontoista tietoa eikä artikkeleita (copyright). EFSAn tarkoitus on 
kehittää IEPtä ja sen raportointiominaisuuksia entistä paremmaksi riskinarvioinnin työkaluksi 
jäsenmaiden käyttöön. EFSA myös odottaa, että jäsenmaat laittaisivat IEPhen enemmän 
riskinarviointiraportteja ja riskinarvioinnin työohjeita. Huhtikuussa oli erilaisia dokumentteja laitettu 18 
ja viisi maata oli tallentanut aineistoja. IEPhen on ladattu yhteensä 174 dokumenttia ja siellä on ollut 
84 käyntiä. Advisory Forum keskustelee seuraavassa kokouksessaan IEPstä ja sen käytön 
laajentamisesta. Yleiskeskustelussa jäsenmaat toivoivat tietoa siitä, milloin dokumentti on laitettu 
IEPhen ja toivottiin, että yhteenvetokohtaan voisi laittaa enemmän tietoa.  
 

http://www.efsa.europa.eu/
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3. Maaprofiilit  
Michaela Nurnberg (BfR) esitteli maaprofiilityön tämänhetkistä tilannetta, josta on tietoa myös BfRn 
nettisivuilla. Saksa laatii maaprofiililuonnoksen käyttäen apunaan mm. internetistä ja FAOsta saatua 
tietoa sekä julkaisuja. Tarkoitus on käydä läpi EU -maat ja ne organisaatiot, jotka tekevät 
riskinarviointia. Maaprofiililla esitellään lyhyesti eri maiden riskinarvioinnin, riskinhallinnan ja 
riskiviestinnän toimintaa, kokonaisuutta ja miten riskinarviointi kussakin maassa on järjestetty. 
Maaprofiili on tarkoitettu kuluttajille, viranomaisille sidosryhmille. Kaikkiaan 19 maan luonnosprofiilit 
on tehty ja 11 maata on edelleen työn alla. Viisi maata on kommentoinut ja tehnyt lisäyksiä 
profiiliinsa. Jäljellä olevat maat (Suomi mukaan lukien) tullaan tekemään syyskuun loppuun 
mennessä. Maaprofiilit tullaan julkaisemaan IEPssä. Lisätietoa brf@bfr.bund.de ja www.bfr.bund.de 
 
4. Focl Point -vuosiraportointi 
Focal Point -toiminnasta raportoidaan lokakuu 2008–marrakuu 2009 välinen ajanjakso pääosin 
samanlaisilla lomakkeilla kuin v. 2008. Lisänä on viestintään liittyvä lomake, joka listaa eritasoisen 
informaation välittämisen eri tahoille ja kuinka laajalle tieto EFSAsta on toimitettu. Raportoinnilla 
halutaan nähdä, ovatko resurssit ja tehtävät tasapainossa, sillä vain sopimukseen liittyvistä 
tehtävistä voi EFSAa laskuttaa. Yleiskeskustelussa tuotiin esiin, että FP-työtä joudutaan tekemään 
enemmän kuin EFSA työstä rahallisesti korvaa. EFSA pyysi raportoimaan kaiken työn liittyen FP -
toimintaan, vaikka rahallinen korvaus ei sitä kattaisikaan, jotta saadaan yleiskuva siitä, miten FP -
asioita jäsenmaissa hoidetaan. Lisäksi muistutettiin raportoinnissa tarvittavista kuiteista, jotka pitää 
olla jäsenmaiden FP -toimipisteiden kirjanpidosta todistettavissa. 
 
5. Työohjelma 
Paul Dragon (EFSA) kertoi, että jäsenmaat ovat laittaneet hyvin vaihtelevasti ja hyvin eritasoisia 
työohjelmia IEPhen. Vuosittaisissa työohjelmissa pitäisi kuvata tarkemmin sitä, mitä jäsenmaissa 
elintarviketurvallisuuteen liittyen tehdään. EFSAn ehdotus on, että jäsenmaiden työohjelmat tulisi 
olla käytettävissä ja ne pitäisi yhtenäistää. Ohjeistuksen laatimiseksi perustetaan toukokuun loppuun 
mennessä työryhmä, joka tekee suosituksen työohjelmien formaatin, aikataulun ja sisällön (mm. 
mitä informaatiota jaetaan, työohjelman tarkoituksen, riskiinarviointisuunnitelan, ohjelman ja 
resurssit) yhtenäistämisestä. 
  
6. Advisory Forum’in (AF) 30. kokouksen kuulumiset 
Torben Nilsson (EFSA) kertoi Sloveniassa pidetystä AF -kokouksesta, jossa hyväksyttiin FPn 
budjetti ja keskusteltiin IEPn käyttöoikeuksien laajennuksesta (www.efsa.europa.eu). 

− Tietotekniikkatyöryhmän työ on loppunut ja sen tilalle on perustettu vain teknisiä kysymyksiä 
käsittelevä työryhmä. 

− Tieteellisten kysymysten aineistoa mm. melamiini kerättiin onnistuneesti IEPhen. AF pitää 
tärkeänä, että riskinarviointiin liittyvä tieto jaetaan heti IEPssä.  

− GMO -kokouksia on tulossa toukokuussa ja jäsenmaat esittävät niihin asiantuntijat. Suomen 
edustajiksi kolmeen eri kokoukseen on ehdotettu: Matti Sarvas, THL, Kimmo Peltonen, Evira 
ja Leena Mannonen, MMM 

− Paneelien ja tieteellisen komitean jäsenet tullaan julkaisemaan kesäkuussa.  
− Loppuraportit ovat ilmestyneet seuraavista aiheista: riskinarvioinnin harmonisointi, 

foolihappo, isoflavonit, muovittomat pakkausmateriaalit  

mailto:brf@bfr.bund.de
http://www.bfr.bund.de/
http://www.efsa.europa.eu/
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− AHAW Advisory Forum -kokous oli Latviassa toukokuussa (Suomen edustajana oli Tuula 
Honkanen-Buzalski)  

 
6. Muut asiat 
Viestinnän edustaja Monika Adamova kertoi, että EFSAsta on välitetty 2730 erilaista 
tiedotetta/informaatio/lehtiä ym., joista 8 on ollut lehdistötiedotetta, 7 web story- ja yksi press 
breafing -tiedotteita. Viestintä tekee edelleen tunnetuksi asiantuntijatietokantaa ja julkaisee EFSA 
News ja Focus- lehtiä. 
 
Marica Theiszova (Puola) kertoi aspartaamiin liittyvästä asiantuntijakokouksesta. Katso 
www.efsa.europa.eu. Efsa on perustanut datapankin v. 2002 jälkeen julkaistulle aspartaami- 
aineistolle. Myös v. 2010 ilmestyneet non peer review –julkaisut tullaan keräämään. Aspartaami on 
kuluttajien kannalta tärkeä kysymys ja EFSAn kanta pitäisi olla yhtenäinen kansallisten mielipiteiden 
kanssa. Aspartaamilla on paljon negatiivisia oireita/vaikutuksia ja niitä kaikkia ei ole vielä 
dokumentoitu. EFSA haluaa olla aktiivisena kokoamassa aineistoja. Jäsenmaat keskustelevat 
marraskuussa kansallisesti aspartaamista ja myöhemmin järjestetään kokous jäsenmaille. 
 
Phillippe Prigent (Ranska) kertoi epävirallisesta FP -kokouksesta, jossa käsiteltiin seuraavia asioita; 

− IEPhen perustetaan kansio uusille ajankohtaisille asioille mm. juomavesi; 
− Art 36 organisaatioille suunnatut rahanhaut ja niiden aikataulut ovat liian tiukat ja aika 

reagoida niihin jää liian lyhyeksi. Lisäksi pitää keskustella siitä, kuka käyttää ja omistaa 
analyysitulokset sekä EFSAn palautteen antamisesta hakujen toteuttamisesta ja 
hylättyjen hakemusten perusteluista. 

− FP -Verkostot jäsenmaiden välillä pitäisi käyttää jäsenmaiden toiminnan tehostamiseen 
ja kunkin maan yhtenäisen mielipiteen ilmoittamiseen EFSAlle.  

− Se maa, joka lähettää EFSAn FP-verkostolle kyselyn jostakin aiheesta, on velvollinen 
myös raportoimaan lyhyellä yhteenvedolla kyselyn tuloksista kyselyyn osallistuneille 
jäsenmaille. 

 
Seuraavat FP -kokoukset; 9-10.9.2009 Parma; 27 -28.1.2010 Parma; 5-6.5.2010 (paikka auki);  
6 -7.10.2010 Parma. 
 
 
 
 
 
 
 
JAKELU Evira jory, Matti Aho, Veli-Mikko Niemi, Riitta Heinonen, Sinikka Turunen/Kuluttajaliitto,  
Kirsi-Maarit Siekkinen 
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