06/401-4

Dagsorden for møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og
kosmetikk i VKM
Dato: 31.08.06
Tid: kl 08.00 – 15.00
Sted: Marcus Thranes gt. 2, 4 etg.
Møteleder: Jan Alexander
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Sak
Velkommen,
registrering av
eventuelle fravær,
habilitet og godtgjøring
Godkjenning av
møteinnkallelse og
dagsorden
Gjennomgang av
protokoll
Saker fra møtet i
hovedkomiteen
Saker som skal
behandles på møtet

Saker som har vært
behandlet i faggruppen
siden forrige møte

Status i øvrige saker i
faggruppen

Saksdokumenter/kommentarer

Dokumentnr.

Protokoll fra møtet i faggruppen den
27.04.06
Protokoll fra møtet i Hovedkomiteen
23.05.06
Tilsetningsstoffer
Risikovurdering av intense søtstoffer og
benzosyre fra leskedrikker og saft når
sukker erstattes med intense søtstoffer

06/402-2

Vurdering av søknad om bruk av
tilsetningsstoffet Fullerene C60 i
næringsmidler

06/405
06/400-1

06/002-3

05/704

Ny mat/ Tilsetningsstoffer
Vurdering av nytt bruksområde for E 425, 06/712
Konjacglucomannan
Kosmetikk
Risikovurdering av parabener i kosmetiske 04/408 final
produkter
Risikovurderinger - generelt
Treshold of toxicological concern (TTC)
Emballasje
Risikovurdering av utlekking av andre
metaller enn bly, kadmium og barium fra

05/902 final
05/407

06/401-4
keramiske produkter
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Orientering fra ad hoc
grupper/ undergrupper
eller lignende.

Orientering fra
Mattilsynet

Migrasjon av N-ethyl-toluenesulfonamide
(NETSA) fra ostefilm til
næringsmiddelsimulant
Risikovurdering av hvitt fosfor
Samvirkende toksiske effekter av stoffer i
blanding

Eventuelt
Fastsettelse av nye
møtedatoer

06/404

Eksponeringsmodell for stoffer som
migrerer fra matkontaktmaterialer

06/406

Generell uttalelse om solkrem og UVstråling

06/407

Food Migrosure – A novel and cost
efficient tool for the estimation of
consumer exposure from food contact
materials, Baveno 27-28. september
Evaluering av VKM
Kurs om kvantitative metoder for
risikovurdering for VKM
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06/504

Risikovurdering/Litteraturgjennomgang –
grilling av mat
06/505
Nye bestillinger påbegynt hos Mattilsynet

Saker til hovedkomiteen
Møter o.a. av felles
Møte mellom Mattilsynet/VKM og Food
interesse
Standards Agency, UK vedrørende
materialer i kontakt med næringsmidler,
Oslo 30. august

Nytt fra sekretariatet

04/405

Torsdag 28. september 2006 (må flyttes)
Torsdag 7. desember 2006 (må flyttes)

