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E S I P U H E

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen aloittaessa kuudennen toimintavuotensa minulla on ilo esi-

tellä sen johtokunnan 18. joulukuuta 2008 hyväksymä strateginen suunnitelma viisivuotisjaksoksi 2009–

2013. Kuten suunnitelman nimestä käy ilmi, sen tavoitteena on luoda strategista suuntaa viranomaisen 

keskipitkän ja pitkän aikavälin toiminnalle sekä luoda muuttuvan toimintaympäristön prioriteetit. 

Suunnitelmassa pyritään tunnistamaan muutosta aiheuttavat tekijät sekä analysoimaan niiden merkitystä 

viranomaisen tulevaisuudelle. Strategisen suunnitelman valmisteluvaiheessa suoritetussa laajassa 

kuulemismenettelyssä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kumppaneilla, sidosryhmillä ja muilla 

asianosaisilla on ollut mahdollisuus ottaa osaa viranomaisen tulevaa suuntaa koskevien suunnitelmien 

laatimiseen. Euroopan unionin toimielimiltä ja virastoilta, kansallisilta elintarviketurvallisuusvirastoilta, kan-

sainvälisiltä järjestöiltä, sidosryhmiltä, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstöltä ja johto-

kunnalta sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen verkkosivuilla olleen julkisen kuulemisen 

kautta saamamme palaute on korvaamattoman arvokkaalla tavalla tarjonnut monia erilaisia näkökulmia ja 

kokemuksia, joiden avulla olemme voineet muodostaa selkeämmän kuvan niistä haasteista, joita seuraavi-

en viiden vuoden aikana kohtaamme, sekä niistä lähestymistavoista, joita tarvitsemme näihin 

haasteisiin vastatessamme.      

Tämä strateginen suunnitelma paitsi kertoo visiostamme, myös toimii perustana vuotuisille hallintosuunni-

telmille. Sen avulla varmistetaan yhtenäisyys ja jatkuvuus suunnittelussamme. EFSA on Euroopan elintar-

vikkeiden, rehun ja niihin liittyvien alojen riskinarviointien tekijä. Siksi viranomaisen prioriteetteja kehitetään 

koko tämän suunnitelman kattaman ajanjakson ajan. Tästä syystä strateginen suunnitelma on tarkoitettu 

jatkuvasti eläväksi ja dynaamiseksi asiakirjaksi, johon palataan säännöllisin väliajoin uudestaan.      

Odotamme pääsevämme toteuttamaan strategiaamme täysimääräisesti.

 

Parmassa 18. päivänä tammikuuta vuonna 2009

3

Catherine Geslain-Lanéelle, 

toiminnanjohtaja
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Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tavoitteena on olla 

yleismaailmallisesti tunnustettu Euroopan asiantuntijakeskus, 

joka arvioi elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen, eläinten 

terveyteen ja hyvinvointiin, ravitsemukseen, kasvinsuojeluun sekä 

kasvien terveyteen liittyviä riskejä. Sen tärkein tehtävä on suojella 

kansanterveyttä ja vahvistaa kuluttajien eurooppalaista 

elintarviketuotantoa kohtaan tuntemaa luottamusta. 

Se pyrkii olemaan riippumaton, nopeasti reagoiva ja luotettava 

kumppani riskinhallinnasta vastaaville tahoille ja myötävaikuttamaan 

ennakoivasti Euroopan unionin korkeatasoiseen kuluttajansuojaan. 

1.
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Euroopan elintarviketur-
vallisuusviranomainen: 
suunnitelmista totta

2.

≥



1  
Valkoinen kirja elintarvikkeiden 

turvallisuudesta, Euroopan komissio, 

tammikuu 2000. Katso http://

ec.europa.eu/food/food/intro/

white_paper_en.htm.  

2  
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 178/2002, 

annettu 28 päivänä tammikuuta 

2002, elintarvikelainsäädäntöä 

koskevista yleisistä periaatteista 

ja vaatimuksista, Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

perustamisesta sekä elintarvikkeiden 

turvallisuuteen liittyvistä 

menettelyistä.                               

3  
Euroopan komission, EFSAn sekä 

puheenjohtajavaltiona toimineen 

Portugalin yhdessä EFSAn 

viisivuotisjuhlan kunniaksi järjestämä 

Euroopan elintarviketurvallisuutta 

käsittelevä huippukokous, katso 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/

EventsMeetings/efsa_locale-

1178620753812_1178621168192.htm
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2.1 | Miksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on perustettu?

Neuvosto ja Euroopan parlamentti perustivat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomai-

sen (EFSA) vuonna 2002 sen jälkeen, kun useiden elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien 

uhkaavien tilanteiden myötä tarve uudistaa kokonaisvaltaisesti eurooppalaisen elintarvike-

lainsäädännön kehittämisestä vastaavaa järjestelmää oli käynyt ilmeiseksi.  Valkoisessa kir-

jassa elintarvikkeiden turvallisuudesta1 todettiin, että yleiseurooppalainen viranomainen, 

joka vastaisi elintarvikeketjussa piilevien riskien tieteellisestä arvioinnista sekä tiedottaisi 

riippumattomasti näistä riskeistä, muodostaisi pohjan elintarvikelainsäädäntöjärjestelmäs-

sä tehtäville parannuksille sekä auttaisi vahvistamaan luottamusta eurooppalaiseen elintar-

viketuotantoon, sisämarkkinoihin ja kansainväliseen kauppaan.

EFSAn perustamisasetuksessa2 määritetään riskianalyysin periaatteet ja asetetaan ne eu-

rooppalaiseen viitekehykseen yleisen elintarvikelainsäädännön kehittämisen kautta sekä 

luovutetaan EFSAlle vastuu koko Euroopan tasolla tapahtuvasta riippumattomasta riskinar-

vioinnista. Asetuksessa elintarviketurvallisuusviranomaiselle määritelty vastuualue on 

kahtalainen. Ensinnäkin se antaa riippumattomia, korkealaatuisia ja ajankohtaisia tieteelli-

siä lausuntoja pellolta pöytään -elintarvikeketjun riskeistä kokonaisvaltaisesti. Toiseksi se 

tiedottaa näistä riskeistä avoimesti kaikille asianosaisille sekä suurelle yleisölle. Eräs elintar-

viketurvallisuusviranomaisen perustamisen keskeisiä periaatteita oli se, että vastuu riskin-

arvioinnista ja toisaalta riskinhallinnasta tuli erottaa toisistaan toiminnallisesti. Euroopan 

elintarviketurvallisuutta käsitelleen huippukokouksen3 keskeisenä ajatuksena oli, että 

EFSAn perustamisasetuksen on tarjottava tehokkaat puitteet viranomaisen tehtävän 

toteuttamista varten sekä joustavuutta muuttuvaa poliittista ympäristöä varten.

Vuonna 2003 alkoi EFSAn tieteellinen toiminta. Viisi vuotta sen jälkeen EFSAn organisaatio 

on kasvanut paitsi voimavarojen, myös järjestelmien, verkostojen, työkalujen, hallintome-

nettelyjen sekä niiden muiden toimintojen osalta, joita sille on vastuualueensa hoitamisek-

si luotu. Työssään viranomaista ohjaavat avoimuuden, tieteellisen huippuosaamisen, 

riippumattomuuden sekä tarpeisiin vastaavuuden kaltaiset keskeiset arvot. Viranomaisen 

antamista tieteellisistä lausunnoista riskinhallinnasta vastaavat tahot saavat todistusaineis-

toa, jota tarvitaan kuluttajien suojelemisessa sekä muissa toimenpiteissä, joiden avulla 

varmistetaan yhteisön päättämän korkean terveydensuojelun tason toteutuminen sekä 

pidetään yllä sisämarkkinoita ja kansainvälistä kauppaa. 
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4  
EFSAn kysymysrekisteri, katso 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/

efsa_locale-1178620753812_

RegisterOfQuestions.htm. 

5  
EFSAn WWW-sivujen «How we work» 

-osio, katso http://www.efsa.europa.

eu/EFSA/AboutEfsa/efsa_locale-

1178620753812_HowWeWork.htm. 

  6  
EFSAn WWW-sivujen heinäkuussa 

2007 päivitetty «Approaches to 

enhance EFSA’s responsiveness 

to urgent questions» -osio, 

katso http://www.efsa.

europa.eu/EFSA/efsa_locale-

1178620753812_1178623591901.

htm.  

7     
EFSAn WWW-sivujen Declarations 

of Interest -osio, katso http://

www.efsa.europa.eu/EFSA/

AboutEfsa/WhoWeAre/

efsa_locale-1178620753812_

DeclarationsInterest.htm. 

2.2 | Miten viranomaisen tieteelliset lausunnot valmistellaan?

Tiedekomitea ja kymmenen tiedelautakuntaa laativat EFSAn tieteelliset lausunnot ja muut 

ohjeet EFSAn henkilöstön avustuksella. Lautakunnissa ja komiteassa on asiantuntijoita 

Euroopasta ja muualta, ja heidät on valittu avoimen valintamenettelyn kautta osoitetun 

tieteellisen asiantuntemuksen ja riippumattoman aseman perusteella. Viranomainen käsit-

telee riskejä kokonaisvaltaisesti. Sen monitieteellisessä lähestymistavassa kiinnitetään 

huomiota koko elintarvikeketjun jatkumoon. Tarvittaessa annetaan tieteellistä tietoa 

eduista sekä riskien vertailuista, jotta riskinhallinnasta vastaavat tahot voivat tehdä 

päätöksensä kattavien tietojen perusteella.

Suurin osa EFSAn työstä – noin yhdeksänkymmentä prosenttia – on Euroopan komission 

esittämiin pyyntöihin4 vastaamista. Loppuosa pyynnöistä tulee jäsenvaltioilta sekä 

Euroopan parlamentilta. Tämän lisäksi EFSA on myös itse aloitteellinen, sillä perustamisase-

tuksessa sille annetaan mahdollisuus käynnistää tutkimuksia myös itse (oma toimeksianto). 

Tätä kirjoitettaessa (kesäkuussa 2008) EFSA on käynnistänyt tutkimuksen omasta aloittees-

taan 87 tapauksessa. Tämä on mahdollistanut erityisesti perustoimintamallien ja ohjeasia-

kirjojen kehittämisen.

Tieteellisten lausuntojen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Viiden toimintavuotensa aikana EFSA 

on antanut yli 680 lausuntoa, ja pelkästään vuonna 2007 lausuntoja annettiin yli 200. Määrä 

sinänsä on yhdentekevä, elleivät lausunnot vastaa riskinhallinnasta vastaavien tahojen laa-

tuun ja hyödynnettävyyteen liittyviä odotuksia. Tästä syystä EFSA on ottanut vuosien 2007–

2008 aikana käyttöön laadunvarmistusohjelman5, jonka avulla sen tieteellisen toiminnan 

laatua voidaan jatkuvasti arvioida ja parantaa. Ohjelmaan kuuluu myös sisäinen arviointijär-

jestelmä, jonka avulla varmistetaan, että kaikki tieteellisten lausuntojen ja muun tieteellisen 

aineiston tuottamisessa olennaiset vaiheet on otettu huomioon johdonmukaisella tavalla. 

Toiminnan arviointia vahvistetaan edelleen vuonna 2009, jolloin EFSAssa toteutetaan 

riippumattoman ulkoisen tarkastusryhmän suorittama ulkopuolinen arviointi. EFSAssa 

suunnitellaan myös muita sen arviointimenetelmien ja -tulosten laadun tunnustamista 

tukevia hankkeita. Tärkeää on myös kyky reagoida nopeasti. Siksi EFSAlla on kiireellisille 

elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuskysymyksille nopeutettuja menettelyjä6, joiden avulla 

riskinhallinnasta vastaavia tahoja autetaan ryhtymään oikea-aikaisesti riskejä vähentäviin 

toimiin.

Tieteellisen ja muun työn riippumattomuuden takaamiseksi EFSAssa on kehitetty toiminta-

malleja ja menettelyjä etunäkökohtia koskevia ilmoituksia7 varten. Kaikki EFSAn tuottamat 

tieteelliset lausunnot ja niihin liittyvät asiakirjat ovat julkisesti saatavilla sen WWW-sivuilla. 

Näin varmistetaan EFSAn tutkimustulosten avoimuus. 

8
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8     
Kaksikymmentäseitsemän 

jäsenvaltiota sekä naapurimaita.

9   
Asetuksen 178/2002 27 artikla.

10  
EFSAn WWW-sivujen «Strategy 

for cooperation and networking 

between the EU Member States 

and EFSA» -osio joulukuulta 2006, 

katso http://www.efsa.europa.

eu/EFSA/DocumentSet/mb_

strategy_28thmeet_en_6a,1.pdf.  

11  
EFSAn ja ECDC:n yhteinen yhteisön 

yhteenvetoraportti «The Community 

Summary Report on Trends and 

Sources of Zoonoses, Zoonotic 

Agents, Antimicrobial resistance 

and Foodborne outbreaks in the 

European Union in 2006».
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2.3 | Yhteistyötä elintarviketurvallisuuden puolesta

Yhteistyössä jäsenvaltioiden, eurooppalaisten elinten sekä kansainvälisten ja kolmansien 

maiden järjestöjen kanssa EFSA jakaa tietoa, data-aineistoa ja parhaita toimintatapoja, 

tunnistaa kehittymässä olevia riskejä sekä kehittää yhtenäistä tiedottamista elintarvikeket-

juun sisältyvistä riskeistä. Tätä varten EFSA on luonut tehokkaita verkostoja, jotka koostuvat 

yli tuhannesta asiantuntijasta, 30 kansallisesta virastosta8 sekä 200 tieteellisestä järjestöstä, 

jotka kaikki voivat perustamisasetuksen 36 artiklan mukaan avustaa EFSAn tehtävien 

suorittamisessa. Kehittymässä olevien riskien tunnistaminen on ollut ja on edelleen eräs 

tärkeimmistä painopisteistä. Tällä alalla EFSA on lisännyt asiantuntemustaan, jotta se voi 

toimia tiiviissä yhteistyössä kansallisten virastojen, kolmansien maiden sekä kansainvälis-

ten järjestöjen kanssa ja kerätä järjestelmällisesti tutkimustietoa sekä muuta ajanmukaista 

tietoa, jonka avulla kehittymässä olevia riskejä voidaan tunnistaa ja analysoida.       

Neuvoa-antavassa ryhmässä9 on kaikkien 27 jäsenvaltion sekä naapurivaltioiden kansallis-

ten viranomaisten edustajia. Se toimii jäsenvaltioiden ja EFSAn välisen sekä jäsenvaltioiden 

keskinäisen yhteistyön foorumina. Neuvoa-antavan ryhmän avustamana EFSA on laatinut 

yhteistyö- ja verkostoitumisstrategian10, jossa esitellään pääpiirteittäin EFSAn ja jäsenvalti-

oiden välisen yhteistyön puitteet ja painopisteet. Vuosina 2007–2008 yhteistyötä vahvistet-

tiin perustamalla jäsenvaltioihin yhteystoimistoja, jotka toimivat rajapintana EFSAn sekä 

kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden kansallisten 

sidosryhmien välillä. Tieteellisiä kysymyksiä koskevan tiedon vaihtaminen on näiden 

yhteystoimistojen ensisijainen tehtävä. 

Euroopan laajuisen tieteelliset voimavarat on saatu käyttöön vuonna 2006 perustettujen 

tieteellisten yhteistyöhankkeiden (ESCO) kautta. Näissä keskitytään sekä kansallisesti että 

Euroopan unionin tasolla mielenkiintoa herättäviin elintarvikkeiden ja rehun turvallisuu-

den erityiskysymyksiin, esimerkiksi uusien riskien tunnistamiseen.

EFSAn yhteistyökumppaneita ovat toiset EU-virastot (EMEA, EYK, ECDC ja ECHA), YTK sekä 

muihin kuin elintarvikekysymyksiin keskittyvät Euroopan komission tiedekomiteat. Näiden 

kanssa EFSA jakaa tietoa ja käytäntöjä. Esimerkiksi yhdessä ECDC:n kanssa EFSA on tutkinut 

zoonooseja11 ja lintuinfl uenssaa. Luodakseen yhteistyön vahvistamiselle vahvan pohjan 

EFSA on tehnyt ECDC:n ja YTK:n kanssa viralliset sopimukset.   

9
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Elintarviketurvallisuusviranomaisen vastuulla on tiedonkeruumenetelmien yhtenäistäminen 

sekä Euroopan laajuisten tietojen kerääminen ja niiden saataville asettaminen niin EFSAn 

omaan käyttöön kuin riskinhallinnasta vastaavien tahojen ja kansallisten riskinarviointielinten 

käyttöön. Zoonoosien kohdalla tämä käytäntö on jo kantanut hedelmää12. Muut aloitteet, 

kuten tietojen kerääminen kemikaalien esiintymisestä sekä jäsenvaltioiden tiedot yhdistävä 

suppea elintarvikkeiden kulutustietokanta, helpottavat koko Euroopan kattavaa riskinarvi-

ointia.

Nykyään monet elintarvikkeisiin liittyvät riskit ovat luonteeltaan yleismaailmallisia, minkä 

vuoksi EFSAn on tärkeää ottaa vahva rooli kansainvälisessä riskinarvioinnissa ja pysyä näin 

jatkuvasti kehittyvien riskitilanteiden tasalla sekä edistää osaltaan maailmanlaajuisten riskien 

arvioimisessa tarvittavaa tieteellistä työtä. Vuonna 200713 EFSA teki virallisen salassapitosopi-

muksen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston kanssa, ja samanlaisista järjestelyistä neuvo-

tellaan tällä hetkellä muiden järjestöjen kanssa. Kansainvälisellä tasolla EFSA on WHO:n/

FAO:n14 ja muiden kansainvälisten elinten tukemana vaikuttanut aktiivisesti riskinarviointiin 

ja riskinarviointimenetelmien kehittämiseen sekä muodostanut yhteyksiä alueellisiin elimiin, 

esimerkiksi Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestöön EPPO:hon. 

Euroopan unionin laajentuessa EFSA tekee ehdokasvaltioiden ja liittymistä valmistelevien 

valtioiden kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää elintarviketurvallisuusviranomai-

sen työn tuntemusta, jakaa asiantuntemusta, luoda tiedonvaihtojärjestelmiä ja saada kansal-

liset viranomaiset sekä Euroopan komissio mukaan kriisiyhteistyötä edistäviin hankkeisiin. 

2.4 | Yhteydenpito sidosryhmien edustajien kanssa

Avoimuus on elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnan tärkeimpiä periaatteita15. 

EFSAn perustamisasetuksessa sekä työskentelymenetelmissä hallinnon periaatteet vastaa-

vat eurooppalaista hallintotapaa käsittelevässä vuonna 2001 annetussa valkoisessa kirjas-

sa16 tai komission uudemmissa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan17 liittyvissä toimissa 

kehitettyjä periaatteita. EFSA noudattaa politiikkaa, jossa sidosryhmät osallistuvat aktiivi-

sesti tärkeimmistä asiakirjoista järjestettävien kuulemismenettelyjen kautta. Tällaisia asia-

kirjoja ovat olleet esimerkiksi eläinten kloonausta koskeva lausuntoehdotus sekä 

muuntogeenisiä organismeja ja rehun lisäaineita koskevien soveltamisohjeiden luonnok-

set. EFSA tapaa sidosryhmien edustajia säännöllisesti, ja sidosryhmien kuulemiseen 

tarkoitetun fooruminsa18 kautta se pitää yhteyttä kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen sekä 

kuluttajien ja elintarvikeketjun edustajiin. 

10

12 
Direktiivi 2003/99/EY.

13  
EFSAn WWW-sivujen «EFSA and 

FDA Strengthen Cooperation in 

Food Safety» -osio heinäkuulta 

2007, katso http://www.efsa.

europa.eu/EFSA/efsa_locale-

1178620753812_1178621165446.

htm. 

14 
GMO – Codex Biotech -työryhmä.  

15 
Asetuksen 178/2002 38 artikla.

16  
Komission 25.7.2001 hyväksymä 

Eurooppalainen hallintotapa – 

Valkoinen kirja, KOM(2001) 428 

lopullinen.

17  
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1904/2006/EY, tehty 

12 päivänä joulukuuta 2006, 

aktiivisen Euroopan kansalaisuuden 

edistämiseksi vuosina 2007–2013 

toteutettavasta Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelmasta.

18  
EFSA Stakeholder Consultative 

Platformin ohjesäännöt, katso http://

www.efsa.europa.eu/EFSA/General/

iai_stakeholder_platform_tor_

september2006_en,2.pdf.

2.
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19  
EFSAn riskiviestintästrategiaa ja 

-suunnitelmia käsittelevä Risk 

Communications Strategy and Plans, 

katso http://www.efsa.europa.eu/

EFSA/General/mb_commstrategy_

fi nal_20061108.pdf.

20  
Asetuksen (EY) N:o 178/2002 56 ja 

57 artikla.

E U R O O P A N  E L I N T A R V I K E T U R V A L L I S U U S V I R A N O M A I N E N :  S U U N N I T E L M I S T A  T O T T A

Vuonna 2008 EFSA teetti ulkopuolisen arvioinnin sidosryhmätoimistaan. Näin haluttiin 

varmistaa, että yhteydenpito sidosryhmiin on toimivaa ja molempia osapuolia hyödyttävää 

ja täyttää yleisesti odotukset. Yhteydenpitoa sidosryhmien ja erityisesti kuluttajien 

suuntaan tarkastellaan EFSAssa tarkemmin lähivuosina.               

  

2.5 | 2.5 Yhtenäistä riskiviestintää Euroopassa

EFSA on alusta saakka tiedottanut työstään aktiivisesti. Viestintästrategiassaan19 muodos-

tamansa yleisen lähestymistavan avulla elintarviketurvallisuusviranomainen on pyrkinyt 

varmistamaan, että se välittää tiiviisti ja selkeästi täsmällistä tietoa riskeistä ja toisaalta 

omasta roolistaan ja tavoitteistaan eurooppalaisen järjestelmän sisällä. Tiedottaminen vai-

keista tieteellisistä kysymyksistä Euroopan unionin viisisataamiljoonaiselle kulttuurisesti ja 

kielellisesti monimuotoiselle väestölle on erittäin haastavaa, eikä EFSA pysty siihen yksin. 

Tästä syystä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tekeekin neuvoa-antavan 

ryhmänsä viestintätyöryhmän kautta tiivistä yhteistyötä kansallisten elintarviketurvalli-

suusviranomaisten kanssa varmistaakseen, että kuluttajat saavat mielekkäitä, tärkeitä, 

ymmärrettäviä ja yhdenmukaisia viestejä, jotka perustuvat riippumattomaan ja oikeaksi 

osoitettuun tietoon. Yleisölle suunnatun riskiviestinnän yleisen yhtenäisyyden saavuttami-

seksi EFSA koordinoi riskiviestintäänsä myös riskinhallinnasta vastaavien tahojen, 

erityisesti Euroopan komission kanssa. Erityisen tärkeää tämä on kriisitilanteissa20.                

Riskiviestinnästä vastaavan neuvoa-antavan ryhmänsä ohjaamana elintarviketurvallisuus-

viranomainen pyrkii seuraamaan ja arvioimaan kuluttajien käsitystä ruokaan liittyvistä 

riskeistä ja hyödyistä sekä riskiviestinnän vaikutusta kuluttajien tietämykseen, asenteisiin ja 

lopulta käytökseen. 

 

11
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Muuttuvat olot 
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21 
Terveys- ja kuluttaja-asioiden 

pääosaston vuosien 2009–2014 

haasteita käsittelevä Future Challenges 

Paper: 2009-2014; katso http://

ec.europa.eu/dgs/health_consumer/

events/future_challenges_en.htm.  

M U U T T U V A T  O L O T 

13

EFSAn työhön liittyvät toimintapolitiikan alueet ovat EFSAn perustamisen jälkeen 

kehittyneet ja kehittyvät edelleen. Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, jonka 

kanssa EFSAn yhteistyö on läheisintä, on tunnistanut omassa toimintaympäristössään 

lähivuosien keskeisiksi muutostekijöiksi kuluttajien luottamuksen, yhteiskunnallisen 

muutoksen, hallinnon sekä globalisaation21. EFSA pitää todennäköisenä, että näillä on 

merkittävä vaikutus myös sen omaan pitkän aikavälin työhön. EFSAanhan vaikuttavat 

luonnollisesti samat tekijät kuin riskinhallinnasta vastaaviin tahoihin, mutta organisaa-

tiotasolla seuraukset, tavoitteet ja pitkän aikavälin ratkaisut saattavat olla erilaisia. 

Seuraavassa luetellaan tekijät, jotka EFSA on pohdinnoissaan tunnistanut ja jotka 

vaikuttavat lähimmän viiden vuoden aikana järjestöön merkittävimmin. 

3.
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22  
Kuudes ympäristöä koskeva 

yhteisön toimintaohjelma vuosiksi 

2002–2012, katso http://ec.europa.

eu/environment/newprg/strategies_

en.htm.

23  
YMP:n «terveystarkastus» lokakuussa 

2007.

24  
Uudistettu Euroopan unionin 

kestävän kehityksen strategia 2006 

– Euroopan unionin neuvosto 15. ja 

16. kesäkuuta 2006.

25  
Maatalouden pääosasto, http://

ec.europa.eu/agriculture/foodqual/

index_en.htm#sustainability. 

26 
Lissabonin sopimus, joulukuu 2007. 

27  
Uusi eläinten terveyttä koskeva 

strategia (2007–2013): Mieluummin 

ennaltaehkäisy kuin hoito. Terveys- ja 

kuluttaja-asioiden pääosasto, 2007.  

28  
Miten Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

edistää eläinten terveyden 

kohentumista Euroopassa 

(valmisteltavana) http://www.

efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-

1178620753812_1211902168979.

htm.

29  
Hallitustenvälisen 

ilmastonmuutospaneelin raportit.

30  
Komission tiedonanto - EU:n 

biopolttoainestrategia, helmikuu 

2006.  

31 
Yhdistyneiden Kansakuntien arviot.

32  
Nousevien elintarvikehintojen 

haasteeseen vastaaminen: 

suunta EU:n toimille. Komission 

tiedonanto Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle, 20.5.2008. 
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3.1 | Kestävyys  

Suuressa osassa Eurooppaa maanviljelys perustuu intensiivisiin menetelmiin, ja kehityksen 

suunta suosii tuottoisia, taudittomia raaka-aineita sekä maatalouden kemikaalien käyttöä. 

Maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, veden saatavuuteen sekä ympäristön likaantu-

miseen kohdistuvat vaikutukset, elintarvike- ja rehuviljojen sadon saastumisen mahdolli-

suus sekä vaikutukset elintarviketuotannossa käytettäviin eläimiin ovat tekijöitä, jotka 

tekevät EFSAn arviointiin liittyvistä haasteista entistä monitahoisempia. Ympäristöriskien 

arviointi on joillakin alueilla jo osa riskinarviointia, ja siihen kohdistuvan kysynnän odote-

taan kasvavan22. 

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistukset23 sekä ympäristöpolitiikan soveltaminen yhä ene-

nevässä määrin elintarvikkeiden tuotantoon ja kestävään kehitykseen24,25 ovat keskeisiä 

muutostekijöitä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi keskittyminen yhteisön tasolla entistä enem-

män eläinten terveyteen ja hyvinvointiin26,27 vaikuttaa myös EFSAn työhön ja toiminnan 

suuntaan28. Eläinten terveys ja hyvinvointi liittyvät toisiinsa erottamattomasti, ja kun mukana 

on zoonooseihin liittyviä näkökohtia, riskeillä on vaikutuksensa myös kansanterveyteen.

Ilmastonmuutoksen uskotaan vaikuttavan elintarvikkeiden ja viljelykasvien tuotannossa nou-

datettaviin käytäntöihin ja tapoihin, ja muutoksia odotetaan tapahtuvan myös kasvi- ja eläin-

tautien sekä tartunnanlevittäjien jakaumassa29. Voidaan olettaa, että tämä aiheuttaa 

muutoksia myös maatalouden kemikaalien käyttötavoissa, kasvattaa maailmanlaajuisten 

pandemioiden, kuten lintuinfl uenssan, riskiä sekä saattaa tuottaa EFSAlle uusia haasteita 

useilla sen työhön liittyvillä aloilla. Bluetongue- eli sinikielitaudin esiintyminen Pohjois-

Euroopassa saattaa olla varhainen merkki siitä, mitä tulevaisuudessa on ehkä odotettavissa. 

Myös muiden tekijöiden odotetaan kasvavassa määrin vaikuttavan eurooppalaiseen elin-

tarviketuotantoon. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi kehittyvien talouksien kysynnän kasvu ja 

kulutustapojen muutos, energian hinta, eteläisen pallonpuoliskon kuivuus sekä vuodesta 

2004 saakka vuosittain lisääntynyt maan käyttö biopolttoaineita varten30. Samanaikaisesti 

maailmanlaajuinen elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, ja odotettavissa on, että vuoteen 2030 

mennessä maapallon täytyy tuottaa ruokaa 50 prosenttia enemmän kuin nykyään, jotta 

ennakoitu tarve täyttyisi31. Nämä kehityssuunnat heijastuvat äskettäin koetussa dramaatti-

sessa elintarvikkeiden hintapiikissä32, mutta pidemmällä aikavälillä on vaikea arvioida, 

millaista erityistä vaikutusta niillä on EFSAn työhön.

3.
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 33 
EU:n kahdenväliset kauppasuhteet, 

kauppapolitiikan pääosaston 

kesäkuussa 2006 julkaisemat 

tilastot; katso http://trade.ec.europa.

eu/doclib/docs/2006/june/

tradoc_129093.pdf.  

34  
Tuonti ja vienti vauhdittuivat vuonna 

2006, kun molemmat kasvoivat 11 

prosenttia, mikä on selvästi suurin 

vuosittainen kasvu vuoden 2000 

jälkeen. Yhdysvaltojen osuus koko 

EU:n viennistä on 22 prosenttia, 

mikä tekee siitä eurooppalaisen 

elintarvike- ja juomateollisuuden 

suurimman asiakkaan. Vienti 

Venäjälle kasvaa nopeasti, ja vuonna 

2006 kasvu oli huomattavat 24 

prosenttia. Ensimmäistä kertaa 

myös Kiina on mukana kymmenen 

tärkeimmän vientikohteen joukossa, 

ja sinne viedään tuotteita lähes 

miljardin euron arvosta. Tuonti 

Brasiliasta ja Argentiinasta vastaa 

yhtä viidesosaa kaikesta EU:n 

elintarvike- ja juomatuonnista. 

Tilastot osoittavat, että tuonnin 

kasvu on ollut huomattavaa myös 

Välimeren maista (+21 prosenttia), 

Venäjältä (+25 prosenttia), Kiinasta 

(+25 prosenttia) sekä eräistä ASEAN-

maista (Thaimaa +22 prosenttia, 

Vietnam +60 prosenttia). Tuonti 

kehittyvistä maista kasvoi selvästi 

kuuden viime vuoden aikana, mutta 

viennissä EU:n elintarvikkeiden ja 

juomien tulokset ovat vaihtelevia. 

Lähde: Euroopan elintarvike- ja 

juomateollisuuden keskusliiton 

(CIAA) vuoden 2006 data-aineisto ja 

kehityssuunnat.

35 
Asetuksen N:o 178/2002 50 artiklan 

3 kohta, katso http://ec.europa.eu/

food/food/rapidalert/index_en.htm. 

M U U T T U V A T  O L O T 

3.2 | Globalisaatio

Elintarvikkeita ja raaka-aineita tulee kaikkialta maailmasta33. Kuluttajat vaativat yhä useammin 

aiemmin kausituotteina pidettyjen elintarvikkeiden ympärivuotista saatavuutta, ja useissa jä-

senvaltioissa kauppojen valmisruokatarjonta on runsas. Maailmanlaajuisessa elintarvikekaupas-

sa sekä tuonnin että viennin kehityssuunta on nouseva34. Elintarviketurvallisuuteen liittyvät 

riskit eivät kunnioita kansainvälisiä rajoja, ja elintarvikkeiden ja rehun nopeassa hälytysjärjes-

telmässä35 käsiteltiin vuonna 2007 noin 7 300 ilmoitusta yhteisön alueelle tuoduista elintar-

vikkeista ja rehuista. Tämä kuvaa riskien yleismaailmallista luonnetta sekä korostaa, miten 

tärkeää on valppaus uusien EU:n alueelle saapuvien sekä alueellamme jo kohdattujen uhkien, 

esimerkiksi BSE:n, varalta. Ongelmat, jotka ennen olivat alueellisia tai kansallisia, saattavat 

muodostua Euroopan tai jopa maailmanlaajuisiksi, jos niitä on yleisesti myydyssä tai käytetys-

sä elintarvikkeessa tai raaka-aineessa. Useista eri lähteistä peräisin olevia tietoja on arvioitava, 

jotta kuluttajia voidaan suojata asianmukaisin toimin. 

Viime kädessä suuri osa elintarviketurvallisuusviranomaisen työstä vaikuttaa niihin normei-

hin, joita EU soveltaa niin sisämarkkinoilla kuin kansainvälisestikin myytävissä elintarvikkeissa, 

kun se toteuttaa päättämäänsä korkeaa terveydensuojelun tasoa. Tämän seurauksena kaup-

pakumppanit ja mahdollisesti myös Maailman kauppajärjestö saattavat ryhtyä tarkastele-

maan EFSAn työtä entistä tarkemmin. Odotettavissa on, että kansainvälisten komiteoiden ja 

elinten suorittamia riskinarviointeja ja muita tarkasteluja käytetään jatkossakin lähteinä kan-

sainvälisissä yhteyksissä. Koska EFSA on merkittävä Euroopan tason riskinarviointijärjestö, sen 

on harkittava, missä puitteissa se ottaa osaa tällaisiin neuvotteluihin.  
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36  
Lissabonin strategia: Kilpailukykyinen 

elintarviketeollisuus – innovaatioita, 

tutkimusta ja kehitystä.

37  
Euroopan elintarvike- ja 

juomateollisuuden keskusliitto 

(CIAA): Tietoa ja kehityssuuntia 

Euroopan elintarvike- ja 

juomateollisuudesta vuodelta 2007.

38   
OECD:n Structural Analysis Indicators 

(STAN) -tietokanta.

39  
Genomiikka: geenien rakenteen ja 

toiminnan tutkimus; proteomiikka: 

kaikkien genomin tuottamien 

proteiinien ja niiden toiminnan sekä 

vuorovaikutuksen tutkimus.

16

3.3 | Tiede ja innovaatiot

Lissabonin strategiassa tiedettä ja innovaatioita pidetään EU:n taloudellisen kilpailukyvyn 

tärkeimpinä tekijöinä36. Elintarvike- ja rehualat, jotka sisältyvät EFSAn toiminta-alaan, 

vaikuttavat merkittävällä tavalla EU:n talouteen, ja elintarvikkeista ja juomista saatava tuot-

to on vuositasolla noin 870 miljardia euroa37. Kiinan, Intian, Venäjän ja Brasilian kehittyvät 

taloudet panostavat elintarvike- ja juomasektoriin voimakkaasti38, ja EU:n osuus pienenee. 

Maatalous- ja elintarvikealaa rohkaistaan sijoittamaan enemmän tutkimukseen, kehityk-

seen ja innovaatioihin. Sekä Euroopan teollisuudesta peräisin olevien että tuotujen innova-

tiivisten elintarvikkeiden ja rehujen määrän voidaan olettaa kasvavan. 

Uudet teknologiat sekä elintarvikkeiden ja rehujen tuotantoon sisältyvät innovaatiot tuot-

tavat EFSAlle monitahoisia haasteita sekä tieteellisen toiminnan että tiedottamisen kannal-

ta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen on pysyttävä mukana uudessa elintarvike- ja 

rehuteknologian kehityksessä erityisesti siksi, että tämän kehityksen aiheuttamat riskinarvi-

ointiin liittyvät vaikutukset voidaan ottaa huomioon. Innovaatioista aiheutuvien riskien 

arviointi voi herättää epävarmuuteen, tietovajeeseen sekä kokonaisvaltaisen riskinarvioin-

nin kehittämisessä tarvittavaan näyttöön liittyviä kysymyksiä. Viestinnän osalta innovaatioi-

den ja tieteen kehitys aiheuttaa erityisiä ongelmia. Näihin kysymyksiin tarttuessaan EFSA 

joutuu kuromaan umpeen tieteen, innovaatioiden ja kansalaisten käsityskyvyn välistä 

kuilua. Elintarviketurvallisuusviranomainen kohtaa haasteita määrittäessään rooliaan 

uusien teknologioiden arvioinnissa, pyrkiessään hahmottamaan kuluttajien riskikäsityksiä 

sekä kehittäessään sidosryhmien kanssa käytävää mielekästä vuoropuhelua.

Analyysi- ja jäljitysmenetelmien kehitys tuottaa haasteita myös riskinarvioinnista vastaavil-

le tahoille, kun saadaan uutta tietoa sellaisista elintarvikkeissa ja rehuissa tavattavien aines-

osien pitoisuuksista, jotka olisivat aiemmin olleet mahdottomia jäljittää. Näin on käynyt 

esimerkiksi elintarvikkeissa tavattavalle akryyliamidille. Samoin esimerkiksi genomiikan, 

proteomiikan39, systeemibiologian ja bioinformatiikan aloilla tapahtuva edistys vaikuttaa 

merkittävällä tavalla EFSAn riskinarviointityöhön, ja EFSAn onkin tutkittava muun muassa 

näitä edistysaskelia, jotta se voi varmasti olla edelleen riskinarviointitekniikoiden ja -mene-

telmien eturivissä.      

3.



40  
Komission yksiköiden 

valmisteluasiakirja Euroopan 

väestökehitys: tietoja ja lukuja, 

toukokuu 2007. 

41  
Yli kolmasosa EU-kansalaisista on 

ylipainoisia (25 < painoindeksi < 

29,9), ja yksi kymmenestä on lihava 

(painoindeksi > 30). Tutkimuksen 

pääosasto, Combating obesity in 

Europe, 2007.

42  
Lissabonin sopimus, joulukuu 2007, 

katso http://europa.eu/lisbon_

treaty/index_fi .htm. 

43 
Erityiseurobarometri 238: Risk 

Issues, helmikuu 2006; lisäksi muut 

Eurobarometri-tutkimukset, katso 

http://ec.europa.eu/public_opinion/

index_en.htm.
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 3.4 | Muuttuva yhteiskunta: sosiaalis-väestölliset ja kulutukseen liittyvät 
muutokset  

Euroopan unionin demografi sia kehityssuuntia ovat väestön ikääntyminen, laskeva 

syntyvyys, lisääntyvä maahanmuutto ja kaupungistuminen, elämäntapojen muutoksista 

aiheutuvat erilaiset kulutustottumukset sekä pidempi elinajanodote40. Jo itsessään nämä 

muutokset tuottavat tulevina vuosina uusia terveyteen, ravitsemukseen ja erityisruokavali-

oihin liittyviä haasteita EFSAn työlle, ja ne muuttavat aiempia käsityksiä esimerkiksi väestön 

riski-, saanti- ja altistusherkkyydestä sekä näistä tekijöistä johtuvasta terveydentilasta. 

Lisääntynyt lihavuus41 erityisesti lapsilla on merkittävä kansanterveyteen liittyvä huolenai-

he, jota pahentavat siihen liittyvät sairaudet, kuten diabetes, sydänsairaudet ja syövät.  On 

siis odotettavissa, että ravitsemus ja ruokavalio sekä näiden yhteys terveyteen on myös tu-

levina vuosina merkittävässä osassa EFSAn työssä, kun yhteisön terveyskysymyksiin liittyvä 

asiantuntemus saa enemmän painoarvoa42. Riskinhallinnasta vastaavia tahoja tukeakseen 

EFSA pyrkii jatkossakin antamaan tieteellisiä lausuntoja ja tiedottamaan ravitsemuksesta 

sekä kuluttajia kiinnostavista kysymyksistä ruokavalion ja terveyden suhteesta, esimerkiksi 

väittämistä ja lähestymistavoista, jotka liittyvät ruokavalio-ohjeiden kehittämiseen. 

Erityisruokavaliovalmisteiden, uuselintarvikkeiden sekä elintarvikeallergioiden arviointi on 

tärkeä osa elintarviketurvallisuusviranomaisen työtä tällä saralla.   

Kuluttajien odotukset ympäristökysymysten sekä eläinten hyvinvointiin liittyvien kysymys-

ten suhteen lisääntyvät43. Nykyiset kuluttajat ovat aiempaa valveutuneempia ja kykene-

vämpiä vaikuttamaan asioihinsa. Tätä kehitystä on merkittävästi vauhdittanut parantunut 

tiedon saatavuus, jonka on saanut aikaan vaatimus tiedon vapaudesta sekä internetin 

vertaansa vailla oleva kasvu viestintävälineenä, sekä parempi ymmärrys henkilökohtaisen 

vastuun merkityksestä terveyskysymyksissä. 

  

3.
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3.

 *  Vuosilta 2002–2008 esitetään toteutuneet määrät ja summat. Vuosien 2009–2013 tiedot on saatu 

talousarviosta.    

44  
EFSAn vuotuiset 

hallintosuunnitelmat vuosilta 2008 ja 

2009, osio Rahoitusnäkymät.
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3.5 | Organisaation, toimielinten ja toimintapolitiikan kehykset

EFSAn toimintakyky saavuttaa täyden mittansa vasta vuosina 2009–2010, kuten tämänhet-

kisen tilikauden alussa ennakoitiin44 (kuva 1). Tästä huolimatta EFSAn työmäärä on lisäänty-

nyt tasaisesti alusta saakka, kuten kuvasta 2 käy ilmi, ja tämän kehityssuunnan ennustetaan 

jatkuvan. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että EFSA kasvaessaan jatkaa hallintojärjes-

telmiensä kehittämistä, jotta näihin vaatimuksiin kyetään vastaamaan ja jotta sen voima-

varojen ja muuttuvien painopisteiden vastaavuus voidaan taata. Erityisen tärkeää on, että 

elintarviketurvallisuusviranomainen kykenee saamaan palvelukseensa parasta tieteellistä 

ja muuta henkilökuntaa ja tarjoamaan kannustavan työskentely-ympäristön, jotta laadukas 

henkilökunta myös pysyy talossa.  

 
Kuva 1.   EFSAn henkilöstö ja taloudelliset resurssit vuosina 2002–2013*
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Key strategic areas
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Kuva  2.    EFSAn työmäärä verrattuna tieteellisiin lausuntoihin vuosina 2002–2013*
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3.
 

Myös muilla tekijöillä voi olla vaikutusta EFSAn työhön. Vuonna 2009 muodostetaan uusi 

Euroopan komissio ja parlamentti. Ehdotetussa sääntelyvirastoja koskevassa tarkastuksessa 

arvioidaan virastojen hallintoa sekä tarkastellaan komission sisäisiä järjestelmiä, jotka 

ohjaavat komission ja virastojen välisiä suhteita. Komissio saattaa ottaa uudelleen 

tarkasteltavaksi eräistä EFSAn toiminnoista perittävät maksut45, ja elintarvikeviranomaiselle 

suoritetaan ulkopuolinen arviointi vuonna 201146.  

Viimeaikaiset laajentumiset sekä muiden ehdokasvaltioiden mahdollinen liittyminen 

Euroopan unioniin tuovat mukanaan omat haasteensa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun 

halutaan varmistaa, että näissä valtioissa ymmärretään ja tunnetaan EFSAn vastuualue ja 

tehtävät ja että myös näiden valtioiden tutkijat voivat osallistua täysimääräisesti EFSAn 

toimintaan. 

45 
Asetuksen N:o 178/2002 45 artikla.

46 
Asetuksen N:o 178/2002 61 artikla.



Johtopäätöksenä voidaan todeta, että EFSAn ja koko elintarviketurvallisuu-

den viitekehyksen muuttuminen on tunnustettava ja siihen on vastattava 

asianmukaisesti, jotta kansanterveyden täysimääräinen suojelu ja vahvistu-

va kuluttajien luottamus voidaan taata. Elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tärkeimmät haasteet voidaan tiivistää seuraavasti:  

  >  Globalisaatio lisää eurooppalaiseen elintarviketuotantoon kohdistu-
vien uusien tai uudelleen kehittyvien riskien todennäköisyyttä.

  >  EFSA joutuu tekemisiin innovatiivisten tekniikoiden, kehittyvien 
riskinarviointikäytäntöjen ja uuden tieteellisen kehityksen kanssa.

  >  Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos korostavat kokonaisvaltaisen 
riskinarviointinäkemyksen tärkeyttä.  

  >  Sosiodemografi seen rakenteeseen liittyvät yhteiskunnan muutokset, 
erityis ruokavaliot ja kuluttajien käyttäytyminen vaikuttavat EFSAn 
toimiin.

  >  Toimintapolitiikkojen ja sääntelykehyksen muutokset vaikuttavat 
EFSAn työmäärään ja painopisteisiin.

M U U T T U V A T  O L O T 
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Haasteisiin 
vastaaminen

4.

≥
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Edellä mainittuihin haasteisiin vastatakseen EFSA on tunnistanut kuusi tärkeää 

strategista aluetta ja tuloslähtöistä tavoitetta, joihin se keskittää huomionsa seuraavi-

en viiden vuoden aikana noudatettavan suunnan ohjaamiseksi. On selvää, että näitä 

tavoitteita tarkastellaan jatkuvasti uudelleen, mutta tästä huolimatta ne muodostavat 

kaudella 2009–2013 perustan elintarviketurvallisuusviranomaisen vuosittaisille 

työohjelmille ja yleiselle suunnittelulle.  Elintarviketurvallisuusviranomainen on 

olennainen osa EU:n elintarvikelainsäädännön kehittämisjärjestelmää, mistä syystä 

sen on riskinhallinnasta vastaavien tahojen ja poliittisten päättäjien painopisteiden 

muuttuessa aina voitava huolehtia vastuualueestaan. 

4.
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Yhdenmukainen lähestymistapa pellolta pöytään

-elintarvikeketjuun liittyvässä neuvonnassa   

Koko Euroopan laajuisen tieteellisen asiantuntemuksensa antaman vaikutusvallan ansiosta 

EFSA kykenee kokoamaan yhteen laajan tietämyksen kirjon, joka kattaa elintarvikeketjun niin 

pitkittäis- kuin poikittaissuunnassakin eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä kasvien 

terveydestä ja viljelykasvien suojelusta aina ravitsemukseen ja erikoisruokavalioihin saakka. 

Elintarviketurvallisuusviranomainen hyödyntää jatkossakin kaikessa työssään monitieteistä 

ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta se voi antaa kattavia tieteellisiä lausuntoja riskin-

hallinnasta vastaaville tahoille. Pellolta pöytään -lähestymistapaan kuuluu luonnollisesti 

myös riskien vertailu sekä riski-hyötyanalyysit. EFSA pyrkii jatkossakin toimimaan yhteis-

työssä jäsenvaltioiden kanssa, jotta se voi tunnistaa yhteisiä aloitteita, joiden avulla EFSAn 

riskinarviointityötä voidaan tukea. EFSA pyrkii myös jatkossa varmistamaan, että sen tiede-

lautakunnat ja tiedekomitea ottavat huomioon kansallisten elintarvikevirastojen ja kan-

sainvälisten elinten suorittamat riskinarvioinnit. EFSA kiinnittää huomiota erityisesti 

riskinarviointityönsä korkean laadun varmistamiseen sekä siihen, että se antaa asianmukai-

sia lausuntoja sellaisten aikataulujen puitteissa, jotka ovat riskinhallinnasta vastaavien 

tahojen toiminnan kannalta merkittäviä ja hyödyllisiä.

Kokonaisvaltaista lähestymistapaa hyödyntämällä sekä yhteistyössä jäsenvaltioiden, 

muiden eurooppalaisten virastojen, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä soveltu-

vien sidosryhmien kanssa toimimalla EFSA kykenee ennakoimaan ja arvioimaan paremmin 

haasteita – joita aiheuttavat toisaalta muuttuvien toimintapolitiikkojen ja sääntelyn47 

luoma ympäristö ja toisaalta ilmastonmuutos, kestävä kehitys, demografi sten ja muiden 

sosiaalisten näkökohtien muutos, globalisaatio sekä riskien kehittyminen – sekä reagoi-

maan näihin haasteisiin.

24
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47 
Katso Liite II.
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Yhdenmukainen 

lähestymistapa

≥

TAVOITTEET ALOITTEET
ONNISTUMISTA 
OSOITTAVAT TEKIJÄT

1.  Tieteellisten lausuntojen 
antamisessa käytettävää 
monitieteellistä 
lähestymistapaa 
kehitetään edelleen 

Kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kehitetään 
toimeksiantoa tarkastelevan 
komitean avustuksella 

Lautakunnille ja verkostoille 
kehitetään yhteisiä tehtäviä

Lausunnoista kuvastuu 
EFSAn käytettävissä 
oleva osaamisen kirjo

Yhteisten toimien määrä

2.  Varmistetaan EFSAn 
mahdollisuus käyttää 
kaikkea tehtävänsä 
täyttämisessä tarvittavaa 
asiantuntemusta ja tietoa 

Asiantuntijoiden hakeminen 
kuvastaa tarvittavaa 
asiantuntemusta 
kokonaisuudessaan

Yhteistyö jäsenvaltioiden ja 
kansainvälisten elinten kanssa 
varmistaa asiantuntemuksenja 
tiedon saatavuuden 

Asiantuntijatietokanta on 
tehokas asiantuntemuksen 
tunnistamisessa 

Parempi tulos säännöllisesti 
tehtävästä asiantuntijoiden 
tyytyväisyyttä selvittävästä 
kyselystä 

3.  EFSAn arviointien 
laadukkuus taataan

Laaduntarkistusohjelma ja 
seurantatoimet otetaan käyttöön

Laaduntarkistusohjelman 
tulokset paranevat
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Oikea-aikaiset ja korkeatasoiset arviot tuotteista, 

ainesosista ja väittämistä, joille haetaan hyväksyntää

Virallista hyväksyntää varten esitettyjen hakemusten käsittely on tärkeä osa EFSAn toimin-

taa, ja ne ovat haastavia tieteellisen monitahoisuutensa, määränsä sekä lakisääteisten mää-

räaikojensa vuoksi. Toiminnan aloittamisen jälkeen virallisiin hyväksyntöihin käytetty osuus 

voimavaroista on kasvanut huomattavasti. Tulevien toimintojen suunnittelussa tämä on 

edelleen otettava huomioon, jos EFSA haluaa täyttää asetuksen vaatimukset tieteellisestä 

perustasta, erityisesti kun kyse on hyväksynnän myöntämisestä elintarvikkeille, rehuille tai 

ainesosille, tai väittämistä, esim. terveysväittämien, ravintosisältöjen, torjunta-ainearvioin-

tien, jäämien enimmäismäärien, rehujen lisäaineiden, elintarvikkeiden lisäaineiden tai 

geneettisesti muunnettujen organismien tieteellisestä vahvistamisesta. Ympäristöön sekä 

työterveyteen liittyvät näkökohdat esimerkiksi torjunta-aineiden kohdalla ovat tärkeitä 

arvioinnin osatekijöitä myös jatkossa. 

Tästä vastuualueensa olennaisesta osasta huolehtiakseen EFSA asettaa virallisiin hyväksyn-

töihin liittyvät resurssit jatkossakin etusijalle. Elintarviketurvallisuusviranomainen työsken-

telee yhdessä EU:n toimielinten ja sidosryhmien kanssa kohentaakseen työmäärän 

ennustettavuutta ja sopiakseen toteutettavissa olevat määräajat sekä varmistaakseen, että 

hakemuksia koskevat laatukriteerit tunnetaan. EFSA pyrkii takaamaan virallisten hyväksyn-

töjen hallintaan liittyvien järjestelmien ja käsittelytapojen tehokkuuden ja toimivuuden ja 

ottaa jäsenvaltioita sekä muita eurooppalaisia virastoja mukaan avustamaan tässä tehtä-

vässä mahdollisimman pitkälle tinkimättä kuitenkaan tieteellisen työn korkeasta laadusta.  

26
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TAVOITTEET ALOITTEET
ONNISTUMISTA 
OSOITTAVAT TEKIJÄT

1.  Virallisiin 
hyväksyntöihin 
liittyvien 
käsittelytapojen 
toimivuudesta ja 
rationaalisuudesta 
huolehditaan

Hakemusten käsittelyssä käytettyjä 
sisäisiä menettelyjä arvioidaan 
säännöllisesti

Hyödynnetään jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävää tieteellistä yhteistyötä ja 
varmistetaan 36 artiklan ja muiden 
yhteistyömekanismien avulla, että 
jäsenvaltioiden panos käytetään 
täysimääräisesti hyväksi

Hakemuksiin ja ainesosien arviointiin 
liittyvät tieteelliset lausunnot 
annetaan ajallaan

Ostohankkeiden ja 36 artiklaan 
liittyvien hankkeiden määrä

2.  EFSAn ja 
jäsenvaltioiden 
resursseja 
käytetään 
optimaalisella 
tavalla 

Tehdään yhteistyötä EU:n toimielinten, 
teollisuuden ja muiden sidosryhmien 
kanssa, jotta työmäärää sekä tiedon 
tarvetta ja käsittelyä voidaan paremmin 
ennakoida

Yhteistyöllä jäsenvaltioiden ja 
kansainvälisten elinten kanssa 
varmistetaan, että asiantuntemus ja 
tieto ovat saatavilla 

Työmäärän ennakoitavuus 
paranee 

Data-aineistot ja tieto ovat 
paremmin saatavilla

3.  EFSAn arviointien 
laadukkuus 
taataan

Laaduntarkistusohjelma ja 
seurantatoimet otetaan käyttöön

Laaduntarkistusohjelman 
tulokset paranevat

Oikea-aikaiset ja 

korkeatasoiset arviot

≥
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EFSAn alaan kuuluva tiedon keruu, 

levittäminen ja analysointi 

Elintarviketurvallisuusviranomaiselle on annettu tehtäväksi elintarvikkeiden ja rehujen 

turvallisuuteen sekä näihin liittyviin alueisiin liittyvän tiedon keruu, analyysi ja levittäminen. 

EFSA koordinoi ja jakaa tietoa kaikkien 27 nykyisen jäsenvaltion kanssa. Tästä hyötyvät kansal-

liset riskinarvioinnista vastaavat tahot, muut Euroopan unionin virastot, eurooppalaiset ja 

kansalliset riskinhallinnasta vastaavat tahot, kansainväliset ja kolmansien maiden järjestöt, 

sidosryhmät sekä viime kädessä kuluttajat Euroopassa. 

Globalisaation, matkailun, maahanmuuton, ilmastonmuutoksen ja innovaatioiden aikaansaa-

mien riskien arvioimista varten EFSAn tiedonkeruussa ja -analysoinnissa on voitava tunnistaa 

varhain elintarviketuotantoa uhkaavat kehittymässä olevat tai uudelleen kehittymässä olevat 

riskit, jotta voidaan vaikuttaa terveyden suojelun korkean tason säilymiseen riippumatta siitä, 

aiheutuvatko riskit sisämarkkinoista vai kansainvälisesti markkinoiduista kulutushyödykkeis-

tä.  EFSA hyödyntää verkostoitumista kansallisten ja kansainvälisten virastojen kanssa pyrkies-

sään säilyttämään tiedonkeruun perusteiden yhtenäisyyden, jotta tieto on vertailukelpoista ja 

entistä käyttökelpoisempaa. Lisäksi se auttaa tunnistamaan kehittymässä olevia riskejä ja 

tarjoaa vakaan perustan tieteellisille lausunnoille. 

34.
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TAVOITTEET ALOITTEET
ONNISTUMISTA 
OSOITTAVAT TEKIJÄT

1.  Yleiseurooppalai-
sia EFSAn 
vastuualueeseen 
kuuluviin aloihin 
liittyviä tietokan-
toja kehitetään 
sekä tehdään 
niihin pääsy 
mahdolliseksi

Olemassa olevat yleiseurooppalaiset tietokannat 
käydään läpi ja tehdään aloitteita niihin liittymisestä 
tai niiden kehittämiseen osallistumisesta

Tiedonkeruuhankkeiden painopisteistä sovitaan

EFSAn julkaisemien 
kertomusten määrä sekä 
EFSAn koordinoimia 
eurooppalaisia tietokantoja 
käyttävien jäsenvaltioiden 
määrä

Tiedonkeruuhankkeet 
saadaan päätökseen 
sovitussa aikataulussa

2.  EFSAn kykyä 
tunnistaa 
kehittymässä 
olevia riskejä 
vahvistetaan

Kehittymässä oleviin riskeihin liittyvän tiedon 
keruu ja analysointi, johon kuuluu mahdollisuus 
myös poikittaisten hakujen tekemiseen 

Perustetaan kehittymässä oleviin riskeihin liittyvä 
verkosto, johon kuuluu kansallisia viranomaisia, 
kansainvälisiä järjestöjä ja EU:n virastoja

Riskinhallinnasta 
vastaaville tahoille 
toimitettava 
vuosittainen kertomus 
kehittymässä 
olevista riskeistä

EU:n tietojen 

koordinointi

≥
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EFSAn asema riskinarvioinnin menetelmien ja 

toimintatapojen kärkikehittäjänä Euroopassa ja muualla

Riskinarvioinnin ala kehittyy jatkuvasti. Elintarvikkeiden tuotannossa käytettävä uudet tekniikat 

(esimerkiksi nanoteknologia ja kloonaaminen) sekä menetelmiin liittyvät (esimerkiksi genomii-

kan ja proteomiikan aikaansaamat) edistysaskeleet tuovat mukanaan uusia haasteita. Lisäksi 

EU:ssa on käytössä monenlaisia riskinarviointiin liittyviä käytäntöjä. Kun EFSA ottaa käyttöön 

kansallisten viranomaisten hallussa olevan asiantuntemuksen, pysyy tieteen ja teknologian 

kehityksen tasolla ja kehittää edelleen kykyään ennakoida innovaatioita ja toimintapolitiikan 

muutoksia, se tulee jatkossakin olemaan tieteen eturivissä ja kykenee suunnittelemaan paino-

pisteitään myös pitkällä aikavälillä. EFSA toimii yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden, muiden 

Euroopan unionin virastojen sekä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa, 

jotta se kykenee kohtaamaan uudet haasteet, yhtenäistämään riskinarviointimenetelmiä sekä 

vakiinnuttamaan asemansa tahona, johon riskinarviointiin liittyvissä asioissa otetaan yhteyttä 

koko Euroopasta.

Kaikkien eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten toimijoiden kanssa toimiessaan sen lähes-

tymistapa on yhteistyötä korostava, ja näin se edistää uusien, yhtenäisten riskinarviointimene-

telmien käyttöönottoa sekä tieteellisen tiedon jakamista kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Näillä 

alueilla EFSAn on arvioitava omaa työtään suhteessa ympäristöriskien ja pitkäaikaisten vaiku-

tusten arviointiin liittyvän työmäärän lisääntymiseen. Jotta viitekehyksen kansainvälisyys tulisi 

näkyväksi, EFSAn tulee vaikuttaa kansainvälisten parhaiden käytäntöjen kehitykseen sekä mah-

dollisuuksien mukaan olla mukana yleismaailmallisen yhtenäisyyden ja tunnistamisen hyväksi 

tehtävässä työssä. EFSA kehittää suorituskykyään järjestämällä koulutusta sekä hyödyntää jo 

olemassa olevia tieteellisiä tapahtumia riskinarviointikäytäntöjä koskevan tietoisuuden 

kohentamisessa. Tulostensa laadun perusteellisessa tarkastelussa EFSA hyödyntää vuosina 

2007–2008 kehitettyjä järjestelmiä sekä ottaa huomioon myös muut aiheeseen liittyvät 

aloitteet, tavoitteena prosessien ja menettelytapojen jatkuva parantaminen.

4. 4
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TAVOITTEET ALOITTEET
ONNISTUMISTA 
OSOITTAVAT TEKIJÄT

1.  Riskinarviointimenetel-
miä koko Euroopassa 
yhtenäistetään ja 
edistetään 

Jäsenvaltioiden ja muiden 
Euroopan unionin elinten kesken 
sovitaan yhtenäistämisen yleisistä 
periaatteista ja kehitetään niitä

EFSA ottaa osaa tärkeimpiin 
eurooppalaisiin yhtenäistämis-
hankkeisiin yleissuunnitelmasta 
riippumatta 

2.   EFSA osallistuu täysipai-
noisesti kansainvälisille 
foorumeille pysyäkseen 
ajan tasalla riskinarvioin-
nin innovaatioista ja 
ottaakseen aktiivisesti 
osaa riskinarvioinnin 
kehitykseen

Ennakointiin keskittyvää toimintaa 
sekä vuoropuhelua 
tutkimusyhteisön, sidosryhmien ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
vahvistetaan entisestään 

Järjestetään tieteellisiä tapahtumia 
ja koulutustyöpajoja, joiden 
tavoitteena on vahvistaa yleistä 
kapasiteettia sekä EFSAn asemaa 
riskinarviointiyhteisössä

EFSA kykenee tarttumaan 
riskinarviointiin liittyviin 
kysymyksiin ja laatimaan 
suuntaviivoja ripeästi

Tieteellisiä koulutus-  
tilaisuuksia ja seminaareja 
sisältävä ohjelma on laadittu

Kansainvälinen 

riskinarviointitaho

≥
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Luottamuksen vahvistaminen EFSAan ja EU:n 

elintarviketurvallisuusjärjestelmään tehokkaan 

riskiviestinnän sekä kumppaneiden ja sidosryhmien 

kanssa käytävän vuoropuhelun avulla 

Keskeinen osa EFSAn toimintaa on siihen kohdistuvan luottamuksen vahvistaminen, ja se on 

sitoutunut noudattamaan avoimuutta ja käymään avointa keskustelua kaikkien sidosryhmien 

kanssa. EFSA aikoo myös edelleen toimia sen hyväksi, että tietoisuus sen roolista eurooppalai-

sessa elintarviketurvallisuusjärjestelmässä sekä kuluttajien suojelussa vahvistuisi. 

Yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden riskiviestinnästä vastaavien tahojen kanssa sekä 

Euroopan tason riskinhallinnasta vastaavia tahoja ja sidosryhmiä kuullen EFSA edistää 

työtään koskevan mielekkään, merkityksellisen ja yhtenäisen tiedon levittämistä sekä tehtä-

vänsä mukaisesti tiedottaa elintarvikeketjussa piilevistä riskeistä sekä kriisien aikana että 

muulloin. EFSA seuraa riskikäsityksiä sekä kuluttajien elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuut-

ta ja terveellistä ruokavaliota koskevaan tietoon liittyviä tarpeita ja pyrkii muodostamaan 

näistä käsityksen. EFSA jatkaa edelleen avoimuutensa hyödyntämistä ja pyrkii kehittämään 

uusia aloitteita, joilla tieteen ja sitä koskevien käsitysten välistä kuilua voidaan kaventaa. Näin 

EFSA pyrkii kohentamaan riskinhallinnan perustana olevan tieteen ymmärtämistä.  

4. 5
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TAVOITTEET ALOITTEET
ONNISTUMISTA 
OSOITTAVAT TEKIJÄT

1.  EFSAta ja koko 
EU:n elintarvike-
turvallisuusjär-
jestelmää 
kohtaan tunnet-
tua luottamusta 
lisätään

Kohennetaan EFSAn käsitystä yleisön 
tärkeimmistä tarpeista sekä siitä, miten hyvin 
yleisö ymmärtää riskejä 

EFSAn kykyä tavoittaa yleisö jäsenvaltioissa 
neuvoa-antavan ryhmän, yhteystoimistojen 
ja yhteisten viestintäaloitteiden kautta 
laajennetaan 

Eurobarometritutkimukset riskien 
ymmärtämisestä ja näiden 
tulosten analyysit

Tietoisuutta EFSAn työstä ja sitä 
kohtaan tunnettua luottamusta 
arvioidaan 
kohdeyleisötutkimuksen avulla 

2.  Riskiviestinnän 
yhtenäisyyttä ja 
mielekkyyttä 
koko Euroopan 
tasolla 
kohennetaan

Yhdessä Euroopan komission ja 
jäsenvaltioiden kanssa kehitetään edelleen 
viestintäverkostoja, mukaan lukien 
varhaisessa vaiheessa varoittavat mekanismit 
sekä viestintätoimien koordinointi

Tuetaan kansallisten yhteystoimistojen 
lähettämien kansallisia yleisöjä varten 
muokattujen viestien kehittämistä 

Mediaa seuraamalla ja 
analysoimalla todetaan 
riskiviestinnän olevan 
yhtenäistä 

Käyttäjien tai kohdeyleisöjen 
tutkimuksessa viestit arvioidaan 
mielekkäiksi 

3.  Sidosryhmien 
kanssa käytävää 
vuoropuhelua 
vahvistetaan

EFSAn sidosryhmätoimintaa 
kehitetään edelleen  

Sidosryhmien kanssa käydään edelleen 
vuoropuhelua EFSAn painopisteistä, 
työohjelmista ja aikatauluista

Sidosryhmille tarkoitettujen 
kuulemisten määrä

Sidosryhmätoiminnan 
säännöllinen tarkastelu

Viestintä ja 

vuoropuhelu

≥
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EFSAn nopean vastaamiskyvyn, 

tehokkuuden ja toimivuuden takaaminen

EFSAn resurssit on järjestetty vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien mukaan. Niissä EFSAn 

oletetaan kasvavan täyteen toimintakokoonsa vuosiin 2009–2010 mennessä48. Kohdatakseen 

tulevaisuudessa odottavat haasteet ja parantaakseen kykyään vastata tarpeisiin elintarvike-

turvallisuusviranomainen pyrkii varmistamaan hallintojärjestelmiensä ja infrastruktuurinsa 

tehokkuuden, eri toiminnoille osoitettujen voimavarojen optimaalisuuden sekä organisaati-

on kyvyn selviytyä rajoituksista. EFSA varmistaa, että sen prosessit ovat tehokkaita ja järkeis-

tettyjä, ja käy läpi suunnitteluun, painopisteiden valintaan, seurantaan ja raportointiin liittyvät 

järjestelmänsä taatakseen hallinnon järkevyyden sekä kustannustehokkuuden. Jotta EFSA 

kykenee selviytymään tehtävästään, sen täytyy kyetä houkuttelemaan palvelukseensa kor-

keatasoista henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä pystyä pitämään heidät talossa. Organisaatio 

pyrkii kannustavaan ja tukevaan työskentely-ympäristöön, jota ohjaavat asianmukaiset 

menettelytavat henkilöstö- ja urakehitysasioissa. Elintarviketurvallisuusviranomainen tekee 

tiivistä yhteistyötä paikallisten ja Italian kansallisten viranomaisten kanssa voidakseen käsitel-

lä asianmukaisesti ensinnäkin henkilökunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä, kuten Eurooppa-

koulua ja lopullisia toimitiloja koskevaa hanketta, ja toisekseen sekä henkilökunnan että 

asiantuntijoiden kannalta tärkeitä kysymyksiä, kuten matkustusyhteyksiä Parmaan. 

4. 6

48. 
Liitteet II ja III. 
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TAVOITTEET ALOITTEET
ONNISTUMISTA 
OSOITTAVAT TEKIJÄT

1.  EFSAn hallintojär-
jestelmien ja 
infrastruktuurin 
asianmukaisuus 
varmistetaan, 
samoin sen kyky 
sopeutua paino-
pisteiden ja toi-
mintaympäristön 
muutoksiin

Järjestelmiä seurataan ja arvioidaan 
jatkuvasti, parannusmahdollisuuksia 
tunnistetaan ja muutoksia toteutetaan

EFSAn tuottamien tulosten 
käyttökelpoisuus ja 
ajankohtaisuus 

2.  Henkilökunnalle 
ja asiantuntijoille 
tarjotaan 
kannustava ja 
palkitseva 
työskentely-
ympäristö 

EFSAn vuosittaisen työskentely-
ympäristöarvion tulokset analysoidaan ja 
tunnistetut toimenpiteet toteutetaan

Asiantuntijoiden olosuhteista vuosittain 
suoritetun tutkimuksen avulla arvioidaan, 
miten tehokkaasti EFSA on kyennyt tuke-
maan heidän työtään. Tulokset analysoidaan 
ja tunnistetut toimenpiteet toteutetaan

Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstön tyytyväisyyttä 
mittaavat luvut

Uudelleen lautakunnan 
jäseneksi hakeutuvien 
asiantuntijoiden osuus

Asiantuntijoiden tyytyväisyys

3.  EFSAn kyvystä 
vastata tarpeisiin 
huolehditaan 

Kriisien varalle valmistautumi-
sessa käytettäviä menettelyta-
poja arvioidaan säännöllisesti

Kiireellisten tieteellisten lausuntojen 
antamisessa käytettävät nopeutetut 
menettelyt arvioidaan

Kriisi- ja hätätilanteiden käsikirja 
on päivitetty ja kriisiharjoituk-
set viety onnistuneesti läpi

Kiireellisiin elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyviin kysy-
myksiin vastataan nopeasti   

Vastaamiskyky, 

tehokkuus ja toimivuus

≥
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Tämä strateginen suunnitelma on laadittu sidosryhmien, Euroopan komission, 

Euroopan parlamentin, EFSAn neuvoa-antavan ryhmän, jäsenvaltioiden, eurooppa-

laisten virastojen, yhteisen tutkimuskeskuksen sekä tiedekomitean kuulemisen pe-

rusteella. Myös EFSAn internetsivuilla ollutta julkista kuulemista käytettiin hyväksi sen 

laatimisessa. Se tekee näkyväksi organisaation kehityksen ja kertoo tavoitteemme 

vuoteen 2013 mennessä: silloin olemme yleismaailmallisesti tunnustettu ja luotettu 

Euroopan riskinarvioinnin asiantuntijakeskus, joka on luonut toimivaltaansa kuulu-

villa aloilla jäsenvaltioiden kanssa kiinteän ja tehokkaan verkoston. Se tarjoaa 

tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti riskinhallinnasta vastaaville tahoille 

näiden tarvitsemaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa ja tuottaa todellista 

lisäarvoa eurooppalaiselle kuluttajalle. 

EFSA jatkaa edelleen tässä asiakirjassa esitellyn toimintatavan kehittämistä, jotta se 

kykenee säilyttämään käsityksensä pitkän aikavälin haasteista, toimintansa kannalta 

tärkeästä tieteen kehityksestä, kehittymässä olevista kysymyksistä sekä muuttuvien 

toimintapolitiikkojen luomasta ympäristöstä ja luomaan näistä kattavan kokonaisku-

van niin, että painopisteiden ja työn jatkuva mukauttaminen on mahdollista.  

EFSAn vuosittaiset työohjelmat ovat näkyvästi yhteydessä tähän strategiseen suun-

nitelmaan. Näin varmistetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteiden suora 

yhteys toisiinsa sekä se, että näiden toimenpiteiden edistystä voidaan arvioida pidem-

män aikavälin suunnittelun näkökulmasta. Tämän strategisen suunnitelman toteutu-

misen edistystä seurataan ja arvioidaan ja se otetaan uudelleen tarkasteluun, kun 

muuttuvat olosuhteet vaativat sen mukauttamista.

5.
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Sanasto

AFC Entinen elintarvikkeiden lisäaineita, aromiaineita, valmistuksen apuaineita sekä elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksiin joutuvia materiaaleja käsittelevä lautakunta

ANS Elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoainelähteitä käsittelevä lautakunta

CEF Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja sekä entsyymejä, aromiaineita ja jalostuksen 

apuaineita käsittelevä lautakunta

ECDC Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus

ECHA Euroopan kemikaalivirasto

EYK Euroopan ympäristökeskus

EMEA Euroopan lääkevirasto

EPPO Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestö

FAO YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

FEEDAP Eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai ainesosia käsittelevä lautakunta

FSANZ Food Standards Australia and New Zealand, Australian ja Uuden-Seelannin elintarvikestandardien 

kehittämisestä vastaava laitos

IPCC Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli

IPPC Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus

JECFA FAO:n ja WHO:n yhteinen elintarvikelisäaineita käsittelevä komitea

JEMRA FAO:n ja WHO:n yhteinen mikrobiologisia riskejä arvioiva kokous

JMPR FAO:n ja WHO:n yhteinen torjunta-ainejäämiä käsittelevä kokous

YTK Yhteinen tutkimuskeskus

NDA Erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä lautakunta

NGO:t Kansalaisjärjestöt

NZFSA New Zealand Food Safety Authority, Uuden-Seelannin elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen

OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

OIE Maailman eläintautijärjestö

USDA United States Department of Agriculture, Yhdysvaltain maatalousministeriö

USEPA United States Environment Protection Agency, Yhdysvaltain ympäristön suojeluvirasto

USFDA United States Food and Drug Administration, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto

WHO Maailman terveysjärjestö

WTO Maailman kauppajärjestö
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Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen liittyvää voimassa olevaa lainsäädäntöä 
sekä sellaista valmisteluvaiheessa olevaa lainsäädäntöä, jolla on todennäköisesti 
vaikutusta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen49  

I - Voimassa olevaa lainsäädäntöä

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintar-

vikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomai-

sen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosäädökset

Komission asetus (EY) N:o 1304/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan elintarviketurvallisuusvi-

ranomaiselta pyydettäviin tieteellisiin lausuntoihin sovellettavasta menettelystä (EUVL L 185, 24.7.2003, s. 6).

Komission asetus (EY) N:o 2230/2004, annettu 23 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 36 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan elin-

tarviketurvallisuusviranomaisen tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien elinten verkoston osalta (EUVL L 379, 

24.12.2004, s. 64).

Muita horisontaalisia säädöksiä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saata-

vuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin 

yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaa-

lien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston pe-

rustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission 

asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 

93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006 – oikaisu Euroopan unionin virallisen lehden 

numerossa EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3).

1999/468/EY: neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä 

täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

49.  
Luettelo ei ole kattava.
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Muuntogeeniset organismit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muunto-

geenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeen-

isten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintar-

vikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti 

muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY 

kumoamisesta.  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1–39.

Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä 

elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sel-

laisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joi-

den riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset.

Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, annettu 20 päivänä syyskuuta 2001, yksityiskohtaisista säännöistä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta 

ja suojaamisesta, EYVL L 253, 21.9.2001, s. 17–18.

Liite II
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Torjunta-aineet

Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille 

saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1–32; suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 20 s. 0236).

Komission asetus (EY) N:o 451/2000, annettu 28 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksi-

tyiskohtaisista säännöistä (EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25).

Komission asetus (EY) N:o 1490/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisis-

ta lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta (EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23).

Komission asetus (EY) N:o 2229/2004, annettu 3 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista 

lisäsäännöistä (EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13).     

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-

ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neu-

voston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 647/2007, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista 

lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttamisesta (EUVL L 151, 13.6.2007, s. 26).

Komission asetus (EY) N:o 1095/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisis-

ta lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1490/2002 sekä 

neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöön-

panoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttamisesta 

(EUVL L 246, 21.9.2007, s. 19).

Komission asetus (EY) N:o 33/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä neuvos-

ton direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 

työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja 

nopeutetusta arviointimenettelystä (EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5–12). 
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Kasvien terveys

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten or-

ganismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1). 

Eläinten ruokinta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003 eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 

(EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29). 

Komission asetus (EY) N:o 429/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 

täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun 

lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY haitallisista aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 

30.5.2002, s. 10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen 

eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annettiin 3 päivänä lokakuuta 2002 (EYVL L 273, 

10.10.2002, s. 0001).

Neuvoston direktiivi 93/74/ETY erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista (EYVL L 237, 22.9.1993, s. 23–27; 

suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0145).
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Eläinten terveys

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, rehu-

hygieniaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/65/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, kokeisiin ja 

muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY muuttamisesta (EUVL L 

230, 16.9.2003, s. 32).

Neuvoston direktiivi 2003/85/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkka-

taudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/EY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 

92/46/ETY muuttamisesta (EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1).

Neuvoston direktiivi 91/629/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, vasikoiden suojelun vähimmäisvaa-

timuksista (EYVL L 340, 11.12.1991, s. 28; suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 39 s. 0198). Artiklassa 6 säädetään, 

että komissio antaa neuvostolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006 eläinlääkintäalan tiedekomitean lau-

sunnon perusteella laaditun kertomuksen siitä tai niistä voimaperäisen karjankasvatuksen järjestelmistä, joissa 

noudatetaan vasikoiden hyvinvointia koskevia vaatimuksia.

Aromit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, elintar-

vikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista (EUVL L 309, 26.11.2003, s. 1).

Neuvoston direktiivi 88/388/ETY elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jäsen-

valtioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 184, 15.7.1988, s. 61; suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 17 

s. 0077).
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Elintarvikelisäaineet

Neuvoston direktiivi 89/107/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27; suomenk. erityispainos 

Alue 13 Nide 17 s. 0200).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/36/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytet-

täväksi tarkoitetuista väriaineista (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13; suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 27 s. 0015).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/35/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa 

käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3; suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 

27 s. 0005). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/2/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, elintarvikkeiden 

muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista (EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/52/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, elintarvikkeiden 

muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY ja elintarvikkeissa käytettäväksi 

tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 10–22).

Ravintolisät

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvik-

keen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY 

kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4).

Vierasaineet

Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elin tarvikkeissa olevien 

vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita 

koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1; suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0078).
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Elintarvikkeiden merkinnät

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, 

esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29).

Komission direktiivi 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista 

elintarvikkeista (EYVL L 55, 6.3.1996, s. 22).

Neuvoston direktiivi 90/496/ETY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1990, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 

(EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40; suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0007).

Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27; suomenk. erityispainos Alue 

13 Nide 19 s. 0051).

Ihmisten ravitsemus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkei-

ta koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (oikaisu Euroopan unionin virallisen lehden numerossa EUVL L 12, 

18.1.2007, s. 3 ).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006 vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26).

Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27; suomenk. erityispainos Alue 

13 Nide 19 s. 0051).

Biologiset vaaratekijät 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin 

ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen 

tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 

147, 31.5.2001, s.1).

45



E F S A  S T R A T E G I N E N  S U U N N I T E L M A  V U O S I K S I  2 0 0 9 – 2 0 1 3 

Liite II

Zoonoosit

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoo-

noosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston 

direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta (EUVL L 235, 12.12.2003, s. 31).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003 salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkei-

den kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1).

Uuselintarvikkeet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintar-

vikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

Äidinmaidonkorvikkeet

Komission direktiivi 91/321/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1991, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitus-

valmisteista (EYVL L 175, 4.7.1991, s. 35; suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0107).

II – Valmisteilla oleva lainsäädäntö   

Uuttamisliuottimet

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien 

valmistamisessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, 

KOM(2008) 0154. 

Kasvinsuojeluaineet

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta, 

KOM(2006) 388 lopullinen. 

Uuselintarvikkeet

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o XXX/XXXX/ 

muuttamisesta (asetuksen (EY) N:o 258/97 kumoamisesta), KOM(2007) 0872.  
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Elintarvikkeiden lisäaineet, entsyymit ja aromit

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä 

ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89, neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetuksen (EY) N:o 2232/96 ja direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta, KOM(2006) 

0427 lopullinen. 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelisäaineista (sekä direktiivien 62/2645/ETY, 

65/66/ETY, 78/663/ETY, 78/664/ETY, 81/712/ETY, 89/107/ETY, 94/35/EY, 94/36/EY ja 95/2/EY sekä päätösten 

292/97/EY ja 2002/247/EY kumoamisesta), KOM(2006) 0428 lopullinen. 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvike-entsyymeistä ja neuvoston direktiivin 

83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY ja neuvoston direktiivin 2001/112/

EY muuttamisesta, KOM(2006) 0425 lopullinen. 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja 

elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä, KOM(2006) 0423 lopullinen. 

Eläinten terveys

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta 

omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direk-

tiivin 96/22/EY muuttamisesta, KOM(2007) 0292. 

Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvät farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämät

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön menettelyjen vahvistamisesta eläinperäi-

sissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvista-

miseksi ja asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta, KOM(2007) 194.
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Liite  IV

TALOUSARVIO JA HENKILÖSTÖ 2002–2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Talousarvio (toteutunut)

Käytettävissä oleva 
talousarvio

- 12,6 29,1 36,8 40,2 52,2 66,4

Toteutunut talousarvio - 9,9 21,2 29,7 36,4 47,5 64,2

Henkilöstön määrä (toteutunut)

HT 45 49 138 194 250 300 335

VT + VM 0 26 101 124 173 273 318

SNE:t, ST:t 5 30 24 36 55 37 77

Henkilöstöä yhteensä  
(ml. SNE:t ja ST:t)

5 56 125 160 228 310 395

HT – toteutumaprosentti 0 % 53 % 73 % 64 % 69 % 91 % 95 %

TALOUSARVIO JA HENKILÖSTÖ 2009–2013*

2009 2010 2011 2012 2013

Alustava talousarvio 

Käytettävissä oleva talousarvio 73,0 74,4 76,6 77,5 79,0

Henkilöstön määrä (ennakoitu)

HT 355 360 365 370 375

SNE:t, ST:t 105 105 107 108 110

Henkilöstöä yhteensä  (ml. SNE:t ja ST:t) 460 465 472 478 485

* 
Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien perusteella  

* 
Lopulliset luvut sisältyvät EFSAn vuosittaiseen toimintakertomukseen 2008

HT: henkilöstötaulukko

VT: väliaikainen toimihenkilö

VM: virkamies

SNE: kansallinen asiantuntija

ST:  sopimussuhteinen 

toimihenkilö
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