
 Vitenskapskomiteen for mattrygghet 12/301-1  

 

 1 

 

Nr Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr 

1 Velkommen, fravær, 
habilitet og godtgjøring 

 
 

 

2 Godkjenning av 
møteinnkallelse og 
dagsorden. 
Oppfølging av protokoll 

 
 
 
Protokoll fra faggruppemøtet 7.desember 2011 

 

 
 
11/302-5 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Referat fra møtet i Hovedkomiteen 6. mars 2012 Ingen 

dokumenter 

4 Saker som skal 
behandles på møtet  

Adjuvans 
 
� Helserisikovurdering av Cry-proteiners 

adjuvanseffekter. 
 

� Sammendrag av helserisikovurdering av Cry-
proteiners adjuvanseffekter. 
 

� Bakgrunnsrapport ” Immunologisk adjuvanseffekt 
av komponenter i mat og fôr, med spesiell fokus på 
GMO” 

 

 

 

11/313-1 

 

 

11/313-2 

 

 

11/301-4-1 

 

 

5 Saker som har vært 
behandlet og/eller 
ferdigstilt i faggruppen/ 
sekretariatet siden siste 
møte 

� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert soya DAS-68416-4 
(EFSA/GMO/NL/2011/91) til mat, fôr, import og 
prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003. 

     Publisert 1.3.2012 
 
� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert raps MS8, RF3 og MS8xRF3 
(EFSA/GMO/BE/2010/81) til mat (unntatt olje) 
under forordning (EF) nr. 1829/2003.  
Vurdert mhp innspill til EFSA 6.1.2012 

 
� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert soya FG72 
(EFSA/GMO/NL/2011/98) til mat, fôr, import og 
prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003. 

11/311 

 

 

 

 

 

11/312 

Ingen 

dokumenter 

 

 

 

12/304 

Ingen 

dokumenter 

 

Dagsorden 

For møte i Faggruppen for genmodifiserte organismer 

 
Dato: 16.3.12, kl. 10:30-15:30 
Sted: Lovisenberggt. 8, Folkehelseinstituttet, Møterom L8 I,II  

Møteleder: Audun H. Nerland 
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Innspill til EFSA 24.1.2012  
 
� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert raps GT73 
(EFSA/GMO/NL/2010/87) til mat (unntatt olje) 
under forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Innspill EFSA 22.2.2012 

 

 

 

12/306 

Ingen 

dokumenter 

6 Status for øvrige saker i 
faggruppen 

  
 
 

7 Orientering fra 
Mattilsynet/DN 

  

8 Oppfølging av saker fra 
tidligere møter i 
faggruppen 

  

9 Kommende saker: 
Høringssaker EFSA 

GMO Extranet 

 

 

 
� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert mais 1507 x 59122 x MON 810 x 
NK603 (EFSA/GMO/NL/2011/92) til mat, fôr, 
import og prosessering under forordning (EF) nr. 
1829/2003. 
Frist EFSA 30.4.2012 
 
 

 

12/307 

 

 

 

 

10 Nytt fra sekretariatet      Supplering av Faggruppe for GMO Ingen 

dokumenter 

11 Møter o.a. av felles 
interesse 

� Nytt fra arbeidet i EFSAs GMO-panel  
� Møte i EFSAs vitenskapelige nettverk for 

risikovurdering av GMO 3. & 4. mai. 
 

Ingen 

dokumenter 

12 Nye opinions fra EFSA 
Respons på norske 
innspill 
 

  

 
 

13 Eventuelt   

14 Nye møtedatoer     Fastsettelse av nye møtedatoer  

 


