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Yhteenveto: Kokouksessa EU:n uuden läpinäkyvyysasetuksen soveltamista EFSAssa. EFSA haluaa eri 

tavoin vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuutta jäsenvaltioiden riskinarviointilaitosten kanssa.  Datan 

keruun kehittämiseen on tulossa uusi ohjausryhmä  

 

Kokous alkoi katsauksella läpinäkyvyysasetuksen voimaanpanosta.  Voimaanpano on tarkoitus saada 

päätökseen vuoden 2020 lopussa. Vuonna 2021 järjestetään koulutusta. Uusia dokumentteja ja IT-

järjestelmiä on valmisteilla tukemaan voimaanpanoa.  EFSAn ja jäsenvaltioiden välisen kumppanuuden 

muotojen kehittämisen keskusteluryhmään on ilmoittautunut 8 maata. Tarkoitus on kehittää 

kumppanuutta suuntaan, joka erityisesti hyödyttää jäsenvaltioita.  Tässä katsotaan sekä nykyisiä että 

tulevia yhteistyömuotoja. Artiklan 36:n mukaisille laitoksille on tehty kysely heidän näkemyksistään EFSA-

kumppanuuksista. EFSA tekee kyselyn perusteella kehittämisehdotuslistan seuraavaan AF-kokoukseen.  

EFSA antoi katsauksen datan keruutyöryhmän suositusten toteutumisesta. Ehdotettua data-ekosysteemiä 

pidettiin hyvänä lähtökohtana ja siihen liittyen on tarkoitus tehdä lyhyen ja pitkän ajan strategiat, aloittaa 

pienillä projekteilla ja luonnostella tehtävänkuva datakeruun ohjausryhmälle (Advisory Group on Data). Sen 

tehtävänä tullee olemaan: priorisoida, ohjata ja seurata datankeruuryhmän suositusten toteutusta ja olla 

aivoriihenä uusille ideoille.  

EFSA tekee pilottina yhteistyöhankkeen uuselintarvikkeisiin ja niitä koskevien hakemusten arviointiin 

liittyen. Halukkaat jäsenvaltiot voisivat osallistua hakemusten arviointiin. Samanlainen pilotti on menossa 

entsyymien arviontiin liittyen.  

SPIDO (Science Studies and Project Identification & Development Office) -hankkeelle on saatu tukea myös 

kansainvälisiltä organisaatioilta: OECD, Health Canada, CFSA (China National Centre for Food Safety Risk 

Assessment), ja US Environmental Protection Agency.  EFSA:lla on ollut avoin hakua 3 tiekartan tekemiseen 

koskien ympäristövaikutusten arviointia, uusia riskinarviointimenetelmiä ja monille kemikaaleilla 

altistumista.  

Riskiviestinnän osalta EFSA informoi kokousta aktiviteeteistaan koskien afrikkalaista sikaruttoa, eläinten 

hyvinvointia ja antibioottiresistenssiä.  

Focal point –verkoston toiminnasta annettiin katsaus: näiden budjetti on kasvamassa ja uusia tehtäviä on 

tarjolla, esim. verkostoituminen, kapasiteetin rakennus ja data-keruun tuki.  

Saksa nosti esiin meneillään olevan riskinarviointinsa vanadiumista mineraalivesissä ja pyysi muita maita 

lähettämään asiaa koskevia tietoja, jos niitä on saatavilla.  

EFSA kertoi joistain mielenkiintoisista uusista mandaateista, kuten kierrätetyn muovin käytöstä 

elintarvikekontaktimateriaalina ja kannabidiolin käytöstä uuselintarvikkeena. 

Muut asiat: Luxembourg nosti esiin virallista valvontaa koskevan datan raportoinnin EFSAlle ja komissiolle. 

Osin samaa data raportoidaan molemmille ja määräajat ovat erilaiset. EFSA kertoi pyrkivänsä välttämään 

kaksoisraportointia.  


