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Esitykseni sisältö

• Focal Point toiminta

• EFSAn tiedonvaihtojärjestelmä IEP 
(Information Exhange Platform)

• EFSAn asiantuntijatietokanta EDB (Expert Database)

• EFSAn hakukuulutus tiedekomiteaan ja -lautakuntiin
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Focal Point -toiminta 

Vuonna 2010 Focal Pointit
• välittivät ja vastasivat yli 127 erilaiseen tietopyyntöön
• keräsivät ja päivittivät IEPiin riskinarviointiin liittyviä dokumentteja 
• välittivät tietoa EFSAn apurahahausta ja toimeksiantotarjouksesta
• järjestivät erilaisia tapahtumia ja seminaareja 
• lisäsivät EFSAn ja FP –toiminnan näkyvyyttä kirjallisilla ja suullisilla 

esityksillä  
• osallistuivat BfRn kanssa yhteistyössä EU -Almanakan tekoon

www.bfr.bund.de/cm/255/eu_food_safety_almanac.pdf
• tekivät EFSAn asiantuntijatietokantaa (EDB) tunnetuksi

Focal Point –raportti 2010 
http://www.efsa.europa.eu/en/
supporting/pub/133e.htm?
WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1

http://www.bfr.bund.de/cm/255/eu_food_safety_almanac.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/�supporting/pub/133e.htm?�WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1
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Focal Point –toiminta 2011

• mahdollisuus järjestää yhteisseminaari EFSAn kanssa

• kerätään ehdotuksia tutkimusaiheista EU-puiteohjelmaa varten

EFSA proposals for reseach priorities (2010)

• EFSA lähetti eteenpäin yhteensä 117 ehdotusta (EFSAsta 46%)
– Suomesta 11 aihe-ehdotusta (10 Evirasta)
– Muut ehdotukset: DE (13), ES (11), DK (11), FR (6), BE (4), 

SK (3), HU (3), CYP (1)

Ehdotukset luokiteltu 
• ryhmiin: 1.Horizontal issues, 2. Zoonoses/ microbiology, 3. 

Contaminants, 4. New techonology, 5. Other areas
• puiteohjelman mukaan (activity area, main line)

Ehdotukset arvioitu kriteerien mukaan: 1. High/Unclear risk level, 2. 
Board/Europe wide perspective, 3. Popularity of issue, 4. Limited 
previous research/knowledge, 5. Link to the EU 2002 strategy issues
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Tiedonvaihtojärjestelmä IEP

• EFSAn yhdessä jäsenmaiden kanssa kehittämä järjestelmä tiedon 
vaihtoon

• kokoaa riskinarviointiin liittyvät dokumentit (esim. käynnissä olevat 
ja päättyneet riskinarvioinnit, sekä niihin liittyvät esiselvitykset ja 
tiedonkeruuhankkeet)

Tavoitteet:
– päällekkäinen työ vähenee
– kontaktien löytäminen helpottuu 
– mahdollistaa nopean tiedonvaihdon esim. kriisitilanteissa

• lukuoikeudet järjestelmään uutena myös EFSAn yhteistyö-
organisaatioille ja kaikille EFSAn extranetin käyttäjille

• päivitysoikeudet Advisory Forumin jäsenillä ja Focal Pointeilla
– FPlle voi lähettää aineistoa (dokumentteja, 

tapahtumailmoituksia), jotka haluaa ladattavan järjestelmään: 
efsafocalpoint@evira.fi

• kuukausiraportit tiedonvaihtojärjestelmään ladatuista 
dokumenteista

– FP lähettää EFSAn yhteistyöorganisaatioiden 
kontaktihenkilöille

mailto:efsafocalpoint@evira.fi
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Tiedonvaihtojärjestelmä IEP

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/134e.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=1
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Tiedonvaihtojärjestelmä IEP
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Tiedonvaihtojärjestelmä IEP
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Tiedonvaihtojärjestelmä IEP



23.5.2011 Kirsi-Maarit Siekkinen

Asiantuntijatietokanta EDB

•EFSA kerää tietokantaa elintarviketurvallisuuteen liittyvistä 
asiantuntijoista

•tietokannasta voidaan hakea asiantuntijoita:
- avustamaan EFSAn tieteellisen komitean, tiedelautakuntien  

tai eri työryhmien työtä tai
- eri jäsenmaiden tehtäviin asiantuntijaksi

•lisätietoa: www.evira.fi >Focal Point >Ryhdy kv. asiantuntijaksi
•EFSAn hakemuslomake: 
www.efsa.europa.eu/ >About EFSA >Who we are >Expert Database

http://www.evira.fi/
http://www.efsa.europa.eu/
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Asiantuntijahaku tiedekomiteaan ja –
lautakuntiin 31.3-31.5.2011
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 EFSA seeks independent 

scientists from various 

disciplines to become 

members of EFSA’s

Scientific Committee and 

Panels

 Experts sought to cover:
• Animal health and welfare

• Biological hazards incl. 
TSEs

• Dietetic products, allergies 
and nutrition

• Contaminants in food and 
feed

• Feedstuffs

• GMOs

• Plant health 

• Plant protection products

• Food additives & nutrient 
sources

• Food contact materials, 
enzymes & flavourings

Scientific Committee and Panels:

Background
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EFSA Objectives

• To have highly-qualified independent 

experts to carry out and/or coordinate/review 

risk assessment studies and analyses

• To ensure Europe’s risk managers receive the          

key scientific advice they need for their                  

food safety decisions 

• To help ensure Europe’s food is safe

for consumers
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Selection & Timeline

• Apply online via the EFSA website (including  a declaration of 

interests - to ensure independence of experts): from 31 March                    

to 31 May 2011

– Scientific Committee and Panels appointed for a 3 year mandates.
Mandate for Scientific Committee and all Panels except ANS and 
CEF will run from 2012 to 2015. Mandate for ANS and CEF Panels 
will run from 2014 to 2017.

– Those not appointed, will join EFSA’s reserve list to be used to fill 
future vacancies.

• EFSA (with external support) evaluates candidates and draws up shortlist

• Management Board assesses shortlists and makes final decision about 

candidates 
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Be part of Europe’s network of top food safety 

scientists and…

• Make a difference to European food safety

• Deliver key advice to Europe’s risk managers

• Be at the crossroad between science and policy

• Get first-hand knowledge of current scientific issues

• Gain knowledge and ideas for future research

• EFSA Journal has been accepted for indexation by 

the following bibliographic databases:

- FSTA (Food Science and Technology Abstracts)

- CAB Abstracts (including CABI’s full text repository) 

and

- SciFinder (Chemical Abstracts Service)

EFSA 

JOURNAL

Apply now!

EFSAn hakuilmoitus ja –lomake: 
http://www.efsa.europa.eu/en/spanels/memberscall2011.htm
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EFSAn apuraha- ja hankintaohjelma 2011

• EFSAn vuoden 2011 apurahahaut: 
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/docs/art36efsa2011sci
enceprojectgrants.pdf

• EFSAn vuoden 2011 toimeksiantotarjoukset: 
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/docs/art36efsa2011sci
enceprojectsprocurement.pdf

Mahdollisia EFSAn apurahoja ja sopimuksia 2013 asti

• Scientific Cooperation between EFSA and MS: 
Taking Stock and Looking Ahead: 
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/97e.htm

EFSAn rahoittamat avustukset/sopimukset

http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/docs/art36efsa2011scienceprojectgrants.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/docs/art36efsa2011scienceprojectsprocurement.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/97e.htm

