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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr 

1 Velkommen, fravær, 
habilitet og godtgjøring 

 
 

 

2 Godkjenning av møte-
innkallelse og 
dagsorden 

Protokoll fra faggruppemøtet 18. februar 2011 11/302-1-utkast 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Protokoll fra møtet i Hovedkomiteen 28. mars 2011 
 

11/002-1-

endelig 

4 Administrativ 
informasjon 

Status oppdrag på miljørisikovurderinger  

5 Saker som skal 
behandles på møtet  

 
Søknader EFSA GMO Extranet  

(1. innspillsrunde) 

 

� Miljørisikovurdering av genmodifisert mais MIR 604 
(EFSA/GMO/UK/2010/83) til dyrking under 
forordning (EF) nr. 1829/2003.  
Frist for innspill til EFSA: 26. april 2011. 
 

� Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert 
potet AV43-6-G7 (EFSA/GMO/NL/2009/69) til 
dyrking, industriell prosessering og fôr under 
forordning (EF) nr. 1829/2003.  
Frist for innspill til EFSA: 17. april 2011 
 

� Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert 
bomull GHB614xLLcotton (EFSA/GMO/NL/2010-
/77) til mat, fôr, import og prosessering under 
forordning (EF) nr. 1829/2003.  
Frist for innspill til EFSA: 26. april 2011! 

 

 

 
 
 

 

11/305 

 

 

 

 

11/304 

 

 

 

 

11/306 
 

6 Saker som har vært 
behandlet/ferdigstilt i 
faggruppen/ 
Sekretariatet siden siste 

Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet 

 

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet 
EH92-527-1 (”Amflora”) (C/SE/96/3501, 

 

 

10/311 

Dagsorden 

Møte i Faggruppe for genmodifiserte organismer 

Dato: 15.04.11, kl. 10.00-14:30 

Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, VKM-møterom, 2. etg.  

Møteleder: Audun H. Nerland 
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møte EFSA/GMO/UK/2005/14) til dyrking, industrielle 
anvendelse og fôr under forordning (EF) nr. 1829/2003 
og direktiv 2001/18/EF. 
Publisert 15.03.11. 
 

7 Status for øvrige saker 
i faggruppen 

Ad hoc-gruppe – adjuvans.  
 
Ad hoc-gruppe – Bruk av transgene planter med endret 
fettsyresammensetning som fôr.  

11/302.4.04.11 
 
 
 

8 Orientering fra 
Mattilsynet 

Ingen saker meldt  

9 Kommende saker 
 

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais 
DAS-40728-9 (EFSA/GMO/NL/2010/89) til mat, fôr, 
import og prosessering under forordning (EF) nr. 
1829/2003. 
Frist EFSA 11.06.11 

 
 

11/307 

 

 

10 Møter o.a. av felles 
interesse 

EFSA Workshop vedrørende utkast til retningslinjer for 
valg av komparatorer ved risikovurdering av 
genmodifiserte planter. 
31. mars.2011. 
 

 

 

11 Nytt fra sekretariatet � Fagmøte GMO høsten 2011 
 
� Kunnskapshull og forskningsbehov som VKM har 

avdekket i sitt arbeid med risikovurderinger 2009-
2010. 

 
� OECD-Workshop om allergener i planter 
 

Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 

12 Nye opinions fra EFSA 
Respons på norske 
innspill 
 

EFSA/GMO/CZ/2008/62 –  
MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122  

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1781.ht
m 

 

Vedlegg 3 
VKMs innspill 
EFSA/GMO/CZ
/2008/62 

 
 

13 Eventuelt   

14 Nye møtedatoer Forslag 7. juni   

 


