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1. EFSAn uusi johtokunta  
 
Komission edustaja päivitti asiasta: nykyinen johtokunnan yhden vapaan paikan täyttö meneillään. Kaksi 
ehdokasta parhaillaan neuvoston arvioitavana.  
Uusi lainsäädäntö tuo 1.7.2022 lähtien EFSA:lle uuden johtokunnan, jossa kaikki jäsenvaltiot edustettuna ja 
lisäksi edustajat komissiosta, EU-parlamentista ja sidosryhmistä. Jäsenvaltiot edustajat tulevat neuvoston 
kautta, jäsenvaltiot ehdottavat ja neuvosto nimittää jäsenet. Määräaika jäsenvaltioille on 31.1.2022. ETA- 
maat myös mukana johtokunnassa. 
 

2. Päivitys uuden läpinäkyvyyslainsäädännön soveltamisesta  
 
EFSAn mukaan soveltaminen meneillään, mm. sisäisiä organisaatiomuutoksia tehty. Aineiden ja tuotteiden 
arviointihakemuksia on jo saapunut uuden IT-järjestelmän kautta (44 kpl). Neuvontaa on annettu hakijoille, 
ja tiedotusta asioista tulossa. DE korosti EFSAn tarvetta reagoida nopeasti kriisitilanteissa.  

 
3. Päivitys SPIDOsta 

 
EFSA: SPIDOn tämän vuoden teemoihin saatu hyviä kommentteja. Haut koskien teemoja koskevaa 
yhteistyötä avattu. Ensi vuoden teemoista toivottaisiin kommentteja ja myös pidemmän ajan tiekartasta. 
BfR, DTU ja NL:n yliopisto (WR) saivat monikemikaaleja koskevan sopimuksen EFSAlta. Vuoden 2022 teemat 
ovat: eläinten hyvinvointi (kvantitatiivinen riskinarviointi ja datan keruu); altistustiede (advancing 
aggregated exposure assessment) ja viestintätiede (evidence-based risk communication). 
 

4. Päivitys koskien “Risk Assessment Research Assembly “ hankkeesta (RARA)  
 

EFSA-research platform on käytössä, ja RARA on mukana horizont 2030 -tutkimushankkeissa.  RARAn 
aktiviteetteja ollaan laajentamassa kestävyysasioihin. Ensi vuonna 7.12.2022 järjestetään konferenssi 
Berliinissä.  

 
5. Focal Point arviointi  

 
Arviointi on valmistunut, ja nyt EFSA haluaa tukea focal point -toiminnan kehittämiseen. Jäsenvaltioille oli 
varsin epäselvää se, mihin tässä kokouksessa piti ottaa kantaa (kyseessä ei ollut valinta eri skenaarioiden 
kesken, vaan yleinen tuki kehittämisen jatkamiseen). Useimmat jäsenvaltiot kannattivat tailor made -
sopimuksia, joissa voi valita haluaako osallistua eri work package-työhön. Monivuotisia focal point-
sopimuksia kannatettiin. Keskustelua jatketaan seuraavissa kokouksissa. Katsottiin myös, että usein 
kansallisella tasolla work package-työhön ei riitä vain focal pointin osallistuminen, vaan myös muita 
asiantuntijoita maasta tarvitaan. Jotkut jäsenvaltiot (NL, DE) halusivat mukaan focal point-suunnitelman 
valmisteluun.  
 

6. EFSA Viestintä “EFSA technical report on the Science of Risk Communication” 
 

EFSA kertoi meneillään olevista aktiviteeteistä. Raportti osoittaa riskikommunikaation monimutkaisuuden, 
tyypillisesti mukana on monia tahoja. Kaivattiin EU-tasolla koordinoitua viestintää, johon jäsenvaltioitkin 
voivat osallistua. Ehdotus on muodostaa pan-eurooppalainen toimintakehys riskiviestinnälle. Yleisön 



segmentointiin pyritään, eri aiheista voidaan tehdä EU-tason viestintäkampanjoita, esimerkkinä ASF. 
Viestintää on tarkoitus vahvistaa myös focal point -verkoston kautta.  
 

7. Sopimukset, apurahat ja haut 
 

EFSAn strategia ohjaa toimintaa näiden osalta. Jäsenvaltioiden osalta pyritään ”partnership”-suhteeseen, 
joka on pitkäaikainen, win-win-tilanteeseen pyrkivä ja johon molemmat osa puolet sitoutuisivat. Useita 
hakuja ja apurahoja on tulossa, näiden vuosisuunnitelma jaetaan jäsenvaltioille. Yhteensä 41,3 milj € 
jaetaan hakujen kautta vuonna 2022. EFSA esitteli hankintojen ja apurahojen prosessejaan sekä digitaalista 
ekosysteemiään.  

 
8. Riskinarvioinnit   

 
EFSA antoi päivityksen koskien glyfosaatin käyttöluvan uudelleenarviointia. Tässä tehdään yhteistyötä 
ECHAn kanssa ja myös ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota. Lisäksi saatiin tietoa uusista EFSAn ja 
jäsenvaltioiden riskinarviointimandaateista.  
 

9. Viestintä  
 
EFSA kertoi viestintähankkeistaan: #EUChooseSafeFood ja #StopASF campaigns.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


