Protokoll
Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma,
matemballasje og kosmetikk
Dato: 24.03.17, kl. 09.00-15.00
Sted: Hos VKM i Pilestredet Park 7A, 4 etasje
Møteleder: Inger-Lise Steffensen

Deltakere
Fra Faggruppe 4: Inger-Lise Steffensen, Ellen Bruzell, Berit Brunstad Granum, Ragna Bogen Hetland,
Trine Husøy, Jens Rohloff, Trude Wicklund
Fra Mattilsynet: Ingen
Fra sekretariatet til VKM: Gro Haarklou Mathisen

1.

Konstituering av møtet

Faggruppens leder ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer,
aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Medlemmene fikk muntlig forespørsel
om habilitet. Ingen av medlemmene erklærte at de hadde mulige interessekonflikter i sakene
som skulle behandles på møtet.

2.
Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll
fra forrige møte
Innkallelse, dagsorden for møtet og protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer.

3.

Nytt fra sekretariatet

Sekretariatet jobber med å få på plass et system for hvordan risikovurderinger skal
registreres i Cristin.
Det er en ny runde med «Better training for safer food» kurs i 2017. Flere fra faggruppen
har deltatt på «Nutrition risk assessment» denne våren.
Mattilsynet har informert sekretariatet om mulige oppdrag. De har sendt over utkast til
bestilling av risikovurdering av glycyrrhizin.

4.

Nytt fra EFSA

Dokumentene Guidance on weight of evidence og Guidance on biological relevance er på
høring. Disse kan være nyttige for faggruppen og kan eventuelt settes på dagsorden på et
senere møte.

5.

Mulig selvinitiering

Faggruppen har foreslått to mulige selvinitieringer; en nytte-risiko vurdering av solkrem og
en om aggregert eksponering og usikkerhet og ‘weight of evidence’. Forslag til
prosjektbeskrivelser skal være laget før neste møte.

6.

Møter o.a. av felles interesse

Tre medlemmer fra faggruppen har deltatt på BTSF kurset Nutrition risk assessment.
Tilbakemelding er at det var et godt og nyttig kurs.
Det ble gitt et kort referat fra EFSA sin workshop om Benchmark modellering.
Det ble gitt et kort referat fra EFSA-kurset «Systematic review and protocol development for
food and feed scientific assessment».
Det er sendt en søknad om å være vertsinstitusjon for en kandidat i stipendprogrammet EUFORA. Søknaden er fra FHI, og de involverte har tilhørighet på VKM og område 2.
Det er sendt en søknad til Nordisk arbeidsgruppe for kosthold, mat og toksikologi (NKMT) om
etablering av et nordisk nettverk for «Andre stoffer».

7.

Saker som behandles på møtet

Mattilsynet har bedt VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det norske markedet
ut i fra oppgitte bruksdoser.
Utkast til risikovurdering av isoflavoner fra soya ble gjennomgått.
Beslutning
Risikovurderingen ferdigstilles ut i fra innspillene fra faggruppen, og er deretter
godkjent for publisering 27.04.2017.

8.

Møtedatoer for våren 2017

Nye møtedatoer er 9. juni og 1. september, begge dagene er møtene fra 9-15.

