
 

  

 

Agenda møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 
24.03.17_endelig 

 

Agenda 
Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 

og kosmetikk 

Dato: 24.03.17, kl. 09.00-15.00 

Sted: Hos VKM, Pilestredet Park 7a, 4. etasje, møterom OSL PP7 V428  

Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Nr
. 

Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok 
nr. 

1 Velkommen, fravær, 
habilitet og 
godtgjøring 

  

2 Godkjenning av møte-
innkallelse, dagsorden 
og protokoll fra forrige 
møte 

Agenda, møteinnkalling og protokoll 
 
17-
401-2 
17-
402-1 

3 Nytt fra sekretariatet Registrering av risikovurderinger i Cristin 

Nye «Better training for safer food» kurs 

Mulige bestillinger fra Mattilsynet 

 

4 Nytt fra EFSA EFSA har utkast til guidance om weight of evidence approach 
og guidance om biological relevance på høring. EFSA skriver 
blant annet at «Two draft guidance documents – on the 
weight of evidence approach and biological relevance of 
observed effects – are now available for comments from the 
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. 

Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok 
nr. 

public. These documents, together with the guidance on 
uncertainty assessment, will help to further harmonise 
methodologies across all the areas under EFSA’s remit. This 
work will increase the openness, robustness and transparency 
of our scientific assessments. 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170306-1 

5 Mulig selvinitiering • Nytte-risiko solkrem 
• Totaleksponering og usikkerhet 

 

6 Møter o.a. av felles 
interesse 

BTSF kurset Nutrition risk assessment 

EFSA workshop om Benchmark modellering 

EFSA-kurset «Systematic review and protocol development for 
food and feed scientific assessment» 

EU-FORA 

Søknad til NKMT om «Andre stoffer» 

 

7 Saker som skal 
behandles på møtet  

Andre stoffer fase 3 

Mattilsynet ber VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det 
norske markedet ut i fra oppgitte bruksdoser. Det jobbes 
videre med andre stoffer faggruppen skal risikovurdere. 

Til møtet: 

Godkjenning av risikovurding av isoflavoner fra soya 

Status for EFSA sin risikovurdering av lecithin 

15-
404 

8 Møtedatoer  Fastsettelse av nye møtedatoer  

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170306-1
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9 Eventuelt   
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