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Nr
. 

Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr 

1 Velkommen, fravær, 
habilitet og godtgjøring 

 
 

 

2 Godkjenning av  
møteinnkallelse og 
dagsorden 

Protokoll fra faggruppemøtet 15. april 2011 11/302-2-utkast 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Referat fra møtet i Hovedkomiteen 8.-9. juni 2011 
 

Ingen 
dokumenter/ 
11/002-2- 
utkast 

4 Saker som skal 
behandles på møtet  

 
5.1 Immunologisk adjuvans-effekt av komponenter i    

mat og fôr, med spesielt fokus på GMO. 
  
 
5.2 Høringssaker EFSA GMO Extranet  
 
� Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 

DAS-40728-9 (EFSA/GMO/NL/2010/89) til mat, fôr, 
import og prosessering under forordning (EF) nr. 
1829/2003. 
Til godkjenning. 

 
11/302.4.04.11 
 
 
 
 
 
11/307 

 
 
 
 
 

5 Saker som har vært 
behandlet/ferdigstilt i 
faggruppen/ 
Sekretariatet siden siste 
møte 

� Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 
NK603 x T25 (EFSA/GMO/NL/2010/80) til mat, fôr,  
import og prosessering under forordning (EF) nr. 
1829/2003.  
 

� Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert 
potet AV43-6-G7 (EFSA/GMO/NL/2009/69) til mat, 
fôr og dyrking under forordning (EF) nr. 1829/2003.  
 

� Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 
MON 87769 (EFSA/GMO/UK/2009/76) til mat, fôr,  
import og prosessering under forordning (EF) nr. 
1829/2003.  

11/303 
 
 
 
 
11/304 
 
 
 
10/307 

Dagsorden 

Møte i Faggruppe for genmodifiserte organismer 

Dato: 16.06.11, kl. 11.00-16:00 

Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, VKM-møterom, 1. etg.  
Møteleder: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg 
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6 Status for øvrige saker 
i faggruppen 

 
 

 
 
 

7 Orientering fra 
Mattilsynet/DN 

Oppdragsbrev for 2011 vedrørende vurderinger av 
miljørisiko for søknader under EU-direktiv 2001/18 og 
EU-forordning 1829/2003 fra Direktoratet for 
naturforvalting 
 
OECD – Working Group on the Harmonisation of 
Regulatory Oversight in Biotechnology 
Høring “Environmental considerations for risk/safety  
assessment for the release of transgenic plants” 

Oppdragsbrev 
2011 
 
 
 
ENV/JM/BIO 
(2011)9 

8 Oppfølging av saker 
fra tidligere møter i 
faggruppen 

� Sjekkpunkter ved gjennomgang av søkers 
dokumentasjon. 

� Karakterisering og kommunisering av 
usikkerhet/tekstflyt i konklusjoner 

Vedlegg 2 
 
Vedlegg 3 

9 Kommende saker 
 

� Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert 
potet BPS-A1Ø2Ø-5 (EFSA/GMO/SE/2010/88) til 
dyrking, mat, fôr, import og prosessering under 
forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Frist EFSA 15.07.11 

 
� Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 

MON 87708 (EFSA/GMO/NL/2011/93) til mat, fôr, 
import og prosessering under forordning (EF) nr. 
1829/2003. 
Frist EFSA 13.08.11 

11/308 
 
 
 
 
 
11/309 

10 Møter o.a. av felles 
interesse 

Informasjon fra EFSAs GMO-panel 
 

Ingen 
dokumenter 

11 Nytt fra sekretariatet Fagmøte GMO høsten 2011 
 

Ingen 
dokumenter 

12 Nye opinions fra EFSA 
Respons på norske 
innspill 
 

Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-
2008-52) for the placing on the market of herbicide 
tolerant genetically modified soybean A5547-127 for 
food and feed uses, import and processing under 
Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer 
CropScience.  Publisert 10.05.11 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2147.h
tm 
 

08/330 
 
Ingen 
kommentarer til 
EFSA GMO 
Extranet fra 
VKM. 

13 Eventuelt   

14 Nye møtedatoer   

 


