
 

  

Agenda 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 
og kosmetikk 

Dato: 13.01.16, kl. 10.00-16.00 
Sted: Hos VKM, møterom 2. etasje 
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 
 
16-401-
1 
15-402-
6 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Orientering fra møte i hovedkomiteen 4. desember 2015 (ved 
faggruppeleder) 

 

3 Nytt fra sekretariatet Informasjon om omorganiseringen 

Kort evaluering av andre stoffer – kommunikasjon 

 

4 Møter o.a. av felles 
interesse 

Hvis noen har vært på aktuelle møter informeres det om dette  

5 Saker som skal 
behandles på møtet  

Andre stoffer fase 3 

Mattilsynet ber VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det 

15-404 

 

Agenda møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 
130116_endelig 

 



 

  

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

norske markedet ut i fra oppgitte bruksdoser. Første runde med 
publisering var 20. november. Det jobbes nå videre med andre 
stoffer faggruppen skal risikovurdere.  

Til møtet: 

Risikovurderinger av lykopen og inulin – utkast er sendt ut i 
forkant av møtet 

Risikovurdering av piperin – litteratursøk og videre arbeid 

Citrulline – litteratursøk og videre arbeid 

Risikovurdering av kurkumin – status for arbeidet 

Risikovurdering av kollagen fra fiskeskinn – litteratursøk og 
videre arbeid 

Risikovurdering av ribose – litteratursøk og videre arbeid 

Risikovurdering av lecitihin – oppstart etter at EFSA sin 
pågående risikovurdering publiseres. Kort orientering om EFSA 
sitt arbeid 

Isoflavoner – orientering om EFSA sin risikovurdering, diskusjon 
rundt mulige måter å avgrense dette arbeidet samt 
gjennomføring av litteratursøk 

Videre tidsplan for alle stoffene 

Innspill til evaluering av første runde av arbeidet med å 
risikovurdere andre stoffer 

6 Intranett Opplæring i VKMs nye intranett  

7 SCCS kosmetikk 
guidelines 

Det gis en kort presentasjon av SCCS kosmetikk guidelines. 
Lenke: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_saf
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http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf


 

  

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

ety/docs/sccs_o_190.pdf 

 

8 Usikkerhet Presentasjon fra prosjektgruppen som jobber med usikkerhet  

9 Møtedatoer våren 2016 Neste møte i faggruppen er 8. april kl 9-15  

10 Eventuelt   

 
 

 

Agenda møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 
130116_endelig 

 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf

	Agenda
	Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk


