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Vurdering av Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk Analysis 
to the work of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary 
Uses 

Vi viser til e-post fra Turid Ose 10. mai 2006 med forespørsel om innspill fra Vitenskapskomiteen for 

mattrygghet (VKM) til Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk Analysis to the work 

of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) og New Work 

Proposal to Develop Risk Analysis Principles for Application to the work of CCNFSDU. 

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i VKM diskuterte saken på møte 31. 

juni. Kun de deler av doumentene som omhandler risikovurdering ble gjennomgått av faggruppen. 

Faggruppen har følgende innspill til Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk 

Analysis: 

Terminologi 

Faggruppen støtter pkt 53-55 under H. Recommendations. En forutsetning for at termen Hazard skal 

kunne komme til anvendelse for næringsstoffer er at avsnittet The key concepts in the definition are 

agent and condition of food which, when applied to a nutrient or related food component, respectively 

represent excessive or inadequate amounts in food that may cause an adverse health effect. Interpreting 

condition of food in the context of nutritional risk analysis to mean inadequate amounts of a nutrient or 

related food component suitably separates the two concepts of excess and inadequacy yet appropriately 

links both concepts to adverse health effects inkluderes som fotnote e.l. i definisjonen av Hazard. 

Faggruppen støtter således at risikovurdering av næringsstoffer omfatter risiko for høyt inntak og risiko 

for lavt inntak.Pkt 56 og 57 ble ikke diskutert. 

Ernæringsmessig risikovurdering 

Faggruppen støtter pkt 77-79 under D.Recommendations. Pkt 80 ble ikke diskutert. 

Modeller for risikoanalyse 

Faggruppen har bare vurdert aspektet som gjelder risikovurdering, og ikke andre elementer i 

risikoanalysen. Faggruppen støtter Approach 1: Use of International Experts Convened by FAO/WHO 

og anser det som meget viktig at alle eksperter som utfører risikovurderinger i Codex Alimentarius er 
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faglig uavhengige slik at det ikke oppstår habilitetsproblemer. Det må etableres et system som sikrer at 

risikovurderinger ikke utarbeides av risikohåndterere. 

 

På grunn av den korte tidsfristen har ikke faggruppen kunne sette seg tilstrekkelig grundig inn i alle 

detaljer i angjeldende dokument. VKM antar imidlertid at det vil bli gitt anledning til å kommentere på 

de kommende retningslinjene for risikoanalyse for næringsstoffer fortløpende etterhvert som 

dokumentet utvikler seg.  

 

Vi ber om at Mattilsynet vurderer behov for deltakelse fra VKM på møter i CCNFSDU der 

risikovurdering av næringsstoffer etc. skal diskuteres, og at VKM gis gode tidsfrister til å sette seg inn i 

dokumentene så langt mulig. 
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