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Agenda for møte i VKMs Faggruppe for GMO  
 
Dato: 5. november 2010 
Møtetid: kl 10:00 – 15:30 
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, Møterom 20, 2. etg. 
Møteleder: Audun H. Nerland 
 
 
 Sak Saksdokumenter/kommentarer Dokumentnr. 
 
1 

 
Velkommen, registrering 
av eventuelle fravær, 
habilitet og godgjøring 

  

2 Godkjenning av 
møteinnkallelse, 
dagsorden. 
Gjennomgang av 
protokoll 

Protokoll fra faggruppemøtet 7. september 2010 10/302-4-
utkast 

3 Saker fra møte i 
Hovedkomiteen 

Protokoll fra møtet i Hovedkomiteen 
9.september 2010 
 
Revurdering av Mattilsynets oppdrag ”Vurdering 
av ny publikasjon om mulige helseeffekter av 
NK603, MON810 og MON863”. 
  

10/002-2-
endelig 

4 Administrativ 
informasjon 

Utarbeidelse av bakgrunnsdokument 
Bruk av transgen soya med endret 
fettsyresammensetning som fôr – ad hoc-gruppe 
FG3 & FG6 
 
VKMs ekstranett 
Introduksjon/opplæring 

 

5 Kommunikasjonsarbeid i 
VKM 

Kommunikasjonsutfordringer på GMO-området  

6 Orienteringer om aktuelle 
saker fra Mattilsynet  

Revidert oppdrag vedrørende vurderinger av 
helserisiko, landbruksrelatert miljørisiko og 
sameksistens for søknader under EU-forordning 
1829/2003 og EU-direktiv 2001/18. 
 

Vedlegg 1 
 

7 Saker som skal behandles 
på møtet 
 

Søknader EFSA GMO Extranet  
(1. innspillsrunde) 
 
 Helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert soya MON87705 
(EFSA/GMO/NL/2010/78) til mat, fôr, 
import og prosessering under forordning (EF) 
nr. 1829/2003.  

     Høringsfrist EFSA: 19.11.2010 
 

 
 
 
10/312- 
utkast 
 
 
 
 



09.11.2010 

 2

 Helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert mais MIR162 
(EFSA/GMO/DE/2010/82) til mat, fôr, 
import og prosessering under forordning (EF) 
nr. 1829/2003.  

     Høringsfrist EFSA: 24.11.2010 
 
 Helserisikovurdering av genmodifisert soya 

MON87701 (EFSA/GMO/BE/2010/79) til 
mat, fôr, import og prosessering under 
forordning (EF) nr. 1829/2003.  
Ferdigstillelse.  

 
 

10/310-utkast 
 
 
 
 
 
 
10/309- til 
godkjenning 
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Saker som har vært 
behandlet/ferdigstilt i 
faggruppen/sekretariatet 
siden forrige møte 

 
 Helserisikovurdering av genmodifisert PL73 

E. coli (LYS), tørket, drept bakteriebiomasse 
(EFSA/GMO/FR/2007/40) til fôr under 
forordning (EF) nr.1829/2003. 

 
 Helserisikovurderinger av genmodifisert 

PL73 E. coli (THR) tørket, drept 
bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/44) 
til fôr under forordning (EF) nr.1829/2003. 

 
 Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 

E. coli (TM), tørket, drept bakteriebiomasse 
(EFSA/GMO/FR/2008/59) til fôr under 
forordning (EF) nr.1829/2003. 

 
 Helserisikovurdering av genmodifisert PT73 

E. coli (LM), tørket, drept bakteriebiomasse 
(EFSA/GMO/FR/2008/61) til fôr under 
forordning (EF) nr.1829/2003. 

 

 
08/309 
 
 
 
 
08/310 
 
 
 
08/331 
 
 
 
 
09/303 
 
 
 

8 Status for øvrige saker i 
faggruppen 

  

9 Oppfølging av saker fra 
forrige møte i faggruppen 

 Sjekkpunkter ved gjennomgang av søkers 
dokumentasjon 

 
 Tekstflyt i konklusjoner/delkonklusjoner 

Vedlegg 2 
 
 
Vedlegg 3 

10 Orientering fra ad hoc- 
grupper/undergrupper 
eller lignende 
 

  

11 
 

Kommende saker: 
Risikovurderinger fra 
EFSA/andre vitenskapelige 
komiteer. 
Til informasjon 

Søknader EFSA GMO Extranet  
(1. innspillsrunde) 
 
 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.  

     Høringsfrist EFSA: 12.1.2011 

 
 
 
11/303 
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Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet 
 
 Risikovurdering av genmodifisert potet 

EH92-527-1 (Amylogen) 
(EFSA/GMO/UK/2005/14, C/SE/96/3501) til 
dyrking, industriell prosessering og fôr under 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og direktiv 
2001/18/EF. Frist 1.2.2011. 

 
 

 
 
 
 
10/311 
 

12 Saker til Hovedkomiteen 
 

Neste møte i HK 14. desember 2010.  

13 Møter o.a. av felles 
interesse 

Informasjon fra EFSAs GMO-panel  
 
 

 

14 Nytt fra sekretariatet  
 

 

15 Nye opinions fra EFSA 
Respons på norske 
innspill 
 

EFSA/GMO/CZ/2008/62 –  
MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122  
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1781
.htm 
 
EFSA/GMO/NL/2009/65 –  
MON89034 x 1507 x NK603  
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1782
.htm 
 

Vedlegg 4 
VKMs innspill 
EFSA/GMO/CZ/
2008/62 
 
 
 
 
 

17 Eventuelt 
 

  

18 Fastsettelse av nye 
møtedatoer 
 

Uke 2 2011  

 


