05/401-3

Dagsorden for møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og
kosmetikk i VKM
Dato: 28.04.05
Tid: kl 08.00 – 14.00
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

Saksdokumenter/kommentarer

Dokumentnr.

Protokoll fra møtet i faggruppen den
23.02.05
Utredninger initiert av VKM

05/402-2

Kosmetikk
Risikovurdering av bruken av dietylftalat
(DEP) i kosmetiske produkter
Vurdering av bruken av Henna som
hårfargemiddel

Saker som har vært
behandlet i faggruppen
siden forrige møte
Status i øvrige saker i
faggruppen

05/406

04/407

Emballasje
Migrasjon av 4,4´-metylendianilin (4,4´05/405
MDA) fra kjøkkenredskaper til
næringsmiddelsimulant
Emballasje
Migrasjon av epoksidert soyaolje (ESBO) 04/411
og 2-Etylheksansyre (2-EHA) til barnemat
Kosmetikk
Parabener i kosmetiske produkter
(revidering av tidligere risikovurdering fra
Folkehelseinstituttet)
Risikovurdering av furfural som aroma i
næringsmidler og kosmetikk

04/408

05/404

05/401-3
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Orientering fra ad hoc
grupper/ undergrupper
eller lignende.

Emballasje/Drikkevann
Møte med Mattilsynet om materialer i
kontakt med næringsmidler og drikkevann
Risikovurderinger - generelt
Harmonisert risikovurderingsmodell for
gentoksiske og karsinogene stoffer –
høringsinnspill til EFSA
Utvikling av generelle
eksponeringsmodellverktøy
Tilsetningsstoffer
Utredning av helsemessige konsekvenser
ved bruk av søtstoffer i stedet for sukker i
leskedrikker og saft

Orientering fra
Mattilsynet
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Saker til hovedkomiteen
Møter o.a. av felles
interesse
Nytt fra sekretariatet
Samarbeid med Mattilsynet – status
Supplering av komiteen – status
Kartlegging av FoU-miljøer
Godtgjøring/honorering
Habilitetserklæring og CV
Kurs i risikoanalyseprinsippet og
risikovurderinger for VKM - status
Eventuelt
Fastsettelse av nye
Tirsdag 07.06.05, kl 08.00 – 11.30
møtedatoer
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05/003-1

05/704

Aroma
Klage på risikovurdering av
05/703
”energidrikker”
Mattilsynet orienterer om problemstillinger
som er aktuelle for faggruppen når det
gjelder tilsetningsstoffer og aroma
v/Ingvild K. Tømmerberg
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