Agenda
For møte i Faggruppen for genmodifiserte organismer
Dato: 13.10.2014, kl. 10-16
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, VKM
Møteleder: Åshild K. Andreassen
Nr.
1
2

Sak
Velkommen, fravær, habilitet og
godtgjøring
Godkjenning av møte-innkallelse
og dagsorden

Beskrivelse/ kommentarer

Dok nr.

Agenda og møteinnkalling

14/301-2-utkast
14/302-01-endelig

Protokoll fra møte i FG3 14. mai 2014
Orientering fra møte i hovedkomiteen
25. september 2014 v/Hilde-Gunn
Hoen-Sorteberg

3

Saker fra møte i hovedkomiteen

4

Orienteringer/administrative saker

• Valg av nestleder
• Dagsseminar for faggruppen
• Terminologi og usikkerhet i
risikovurderingene.
• Systematiske litteratursøk
• Status for utvidet oppdrag fra
Miljødirektoratet

6

Saker som skal behandles på
møtet

Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet
og Miljødirektoratet

14/002-4-utkast

Helse- og miljørisikovurdering av
genmodifisert soya 40-3-2
(EFSA/GMO/RX/40-3-2)

LUNSJ
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Nr.
7

8

Sak
Saker som har vært behandlet i
faggruppen siden forrige møte

Nye saker til behandling i
faggruppen

Beskrivelse/ kommentarer

Dok nr.

Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet
og Miljødirektoratet
•

EFSA/GMO/CZ/2005/27 – Genetically
modified maize MON 88017 for food
uses under Regulation (EC) No
1829/2003.

•

EFSA/GMO/CZ/2006/33 – Genetically
modified maize MON 88017 x
MON810 for food uses under
Regulation (EC) No 1829/2003

•

EFSA/GMO/NL/2007/39 - Genetically
modified maize MON 89034 x MON
88017 for import, processing, food
and feed uses under Regulation (EC)
No 1829/2003.

•

EFSA/GMO/NL/2007/38 - Genetically
modified maize MON 89034 x NK603
for import, processing, food and feed
uses under Regulation (EC) No
1829/2003.

Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet
og Miljødirektoratet
• EFSA/GMO/NL/2005/18 – Genetically
modified soybean A2704-12 for
import, processing, food and feed
uses under Regulation (EC) No
1829/2003

•

EFSA/GMO/NL/2006/36 – Genetically
modified soybean MON 89788 for
import, processing, food and feed
uses under Regulation (EC) No
1829/2003

• EFSA/GMO/NL/2008/52 – Genetically
modified soybean A5547-127 for
import, processing, food and feed
uses under Regulation (EC) No
1829/2003
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Nr.
9

Sak
Status for øvrige saker i
faggruppen/publiserte saker siden
siste møte

Beskrivelse/ kommentarer

Dok nr.

Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet
og Miljødirektoratet
•

Helse- og miljørisikovurdering av
genmodifisert mais 1507
(C/ES/01/01, C/NL/00/10,
EFSA/GMO/NL/2004/02) til import,
prosessering, mat og fôr under
forordning (EF) nr. 1829/2003.
Publisert 15.8.2014

•

Helse- og miljørisikovurdering av
genmodifisert mais NK603 x MON810
(EFSA/GMO/UK/2004/01) til import,
prosessering, mat og fôr under
forordning (EF) nr. 1829/2003.
Publisert 3.10.2014

•

Helse- og miljørisikovurdering av
genmodifisert mais MON89034
(EFSA/GMO/ NL/ 2007/ 37) til import,
prosessering, mat og fôr under
forordning (EF) nr. 1829/2003.
Publiseres uke 42.

•

Helse- og miljørisikovurdering av
genmodifisert mais T25
(EFSA/GMO/NL/2007/46 og
EFSA/GMO/RX/T25) til import,
prosessering, mat og fôr under
forordning (EF) nr. 1829/2003
Publiseres uke 42.

•

Helse- og miljørisikovurdering av
genmodifisert mais 59122
(EFSA/GMO/NL/2005/12) til import,
prosessering, mat og fôr under
forordning (EF) nr. 1829/2003
Publiseres uke 42.
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Nr.
10

Sak
Nye opinions fra EFSA, respons
på norske innspill

Beskrivelse/ kommentarer

Dok nr.

•

Scientific Opinion on applications
(EFSA-GMO-UK-2008-57 and
EFSA-GMO-RX-MON15985) for
the placing on the market of
insect-resistant genetically
modified cotton MON 15985 for
food and feed uses, import and
processing, and for the renewal
of authorisation of existing
products produced from cotton
MON 15985, both under
Regulation (EC) No 1829/2003
from Monsanto

Innspill til EFSA

•

Scientific Opinion on application
(EFSA-GMO-BE-2011-101) for
the placing on the market of
herbicide-tolerant genetically
modified oilseed rape
MON 88302 for food and feed
uses, import and processing
under Regulation (EC) No
1829/2003 from Monsanto

Innspill til EFSA
VKMs foreløpige
helserisikovurdering
er ikke publisert.

•

Scientific Opinion on application
(EFSA-GMO-NL-2010-77) for the
placing on the market of
herbicide-tolerant genetically
modified cotton GHB614 ×
LLCotton25 for food and feed
uses, import and processing
under Regulation (EC) No
1829/2003 from Bayer
CropScience

•

Scientific Opinion on application
(EFSA-GMO-UK-2009-76) for the
placing on the market of
soybean MON 87769
genetically modified to
contain stearidonic acid, for food
and feed uses, import and
processing under Regulation
(EC) No 1829/2003 from
Monsanto
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Søknaden er ikke
vurdert av VKM.

Innspill til EFSA

4

Nr.
11
12

Sak
Praktiske orienteringer
Orientering fra ad hoc grupper/
undergrupper eller lignende.

13

Orienteringer fra Mattilsynet og
Miljødirektoratet

Beskrivelse/ kommentarer

Sluttføringssaker
Orienteringer fra EU-møter
(SCFCAH)
Vurderinger av EFSAs
risikovurderinger

•
•
•

14

Saker til hovedkomiteen

15

Møter o.a. av felles interesse

•
•

16

Nytt fra sekretariatet

•
•

•
17

Eventuelt

18

Nye møtedatoer

Dok nr.

•
•

Nytt fra arbeidet i EFSAs
GMO-panel
Åpent møte på NMBU med
Charles Arntzen, forskeren
bak ebolamedisinen ZMapp.
Orientering v/Hilde-Gunn
Hoen Sorteberg
Prosjektbasert arbeid v/Gisle
Solstad
Universell utforming og ny
mal v/Inger Therese
Lillegaard
Kommunikasjon v/Astrid
Tvedt

Neste møte 8.12.2014
Fastsetting av møtedatoer
for vårsemesteret 2015
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