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Agenda 

For møte i Faggruppen for genmodifiserte organismer, FG3 

Dato: 4.6.2015, kl. 10-16 

Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, VKM 

Møteleder: Åshild K. Andreassen 

Nr Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok.nr. 

1 Velkommen, fravær, 

habilitet og godtgjøring 

 

 

 

2 Godkjenning av møte-

innkallelse og dagsorden 

Agenda og møteinnkalling 

Protokoll fra møte i FG3 27.1.2015 

15/302-2-utkast 

 

15/302-1-utkast 

3 Saker fra møte i 

hovedkomiteen 

Orientering fra møte i Hovedkomiteen 27.2.2015  

 

15-002-1-Endelig 

4 Orienteringer fra Lars  Omorganiseringen av den sentrale 
helseforvaltningen 

 Ny strategi for VKM 
 Status for utvidet oppdrag fra 

Miljødirektoratet 

 

 

6 Saker som skal behandles 

på møtet  

Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet og 

Miljødirektoratet 

 EFSA/GMO/UK/2007/43– Genetically 
modified soybean  356043 for import, 
processing, food and feed uses under 
Regulation (EC) No 1829/2003 
 

 EFSA/GMO/BE/2010/79– Genetically 
modified soybean  MON 87701 for import, 
processing, food and feed uses under 
Regulation (EC) No 1829/2003 

 

 

 

15-307-utkast 

 

 

 

 

15-308-utkast 
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Nr Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok.nr. 

7 Saker som har vært 

behandlet i faggruppen 

siden forrige møte  

 

  

8 Nye saker til behandling i 

faggruppen 

Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet og 

Miljødirektoratet 

 EFSA/GMO/NL/2005/13– Genetically 
modified cotton LLCotton25 for import, 
processing, food and feed uses under 
Regulation (EC) No 1829/2003 

 

 EFSA/GMO/NL/2008/51– Genetically 
modified cotton GHB614  for import, 
processing, food and feed uses under 
Regulation (EC) No 1829/2003 

 

 EFSA/GMO/NL/2005/16– Genetically 
modified cotton 281-24-236 x 3006-210-23 
for import, processing, food and feed uses 

under Regulation (EC) No 1829/2003 

 Oppdatering av helse- og 
miljørisikovurdering av genmodifisert 
hagenellik- linje Moonlite 123.2.38 
(C/NL/04/02) (2008) 

 Helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert hagenellik- linje Moonaqua 
(C/NL/06/01) 

 Helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert hagenellik- linje IFD-25958 
(C/NL/09/01) 

 Helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert hagenellik- linje IFD-26407-2 

(C/NL/09/02) 
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Nr Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok.nr. 

9 Status for øvrige saker i 

faggruppen/publiserte 

saker siden siste møte 

Publisert 23.4.2015 

http://vkm.no/faggruppe

ne/faggruppen-for-

genmodifiserte-

organismer/avsluttede-

risikovurderinger 

 

Sluttføringsoppdrag fra Mattilsynet og 

Miljødirektoratet 

 Endelig helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert soya A2704-12 

(EFSA/GMO/NL/2005/18) 

 

 Endelig helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert soya MON 89788 

(EFSA/GMO/NL/2006/36) 
 

 Endelig helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert soya A5547-127 
(EFSA/GMO/NL/2008/52) 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Nye opinions fra EFSA, 

respons på norske innspill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Praktiske orienteringer    

12 Orientering fra ad hoc 

grupper/ undergrupper 

eller lignende. 

 

 

 

13 Orienteringer fra 

Mattilsynet og 

Miljødirektoratet 

Offentliggjøring av innstillinger til KLD angående 

maislinjene MON810 og MON863, og rapslinjene 

MS8, RF3 og MS8xRF3. 

Pressemeldinger: 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Ma

rs-2015/Anbefaler-forbud-mot-dyrking-av-GMO-mais/ 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mai

-2015/Anbefaler-forbud-mot-fire-genmodifiserte-planter/ 

 

 

14 Saker til hovedkomiteen   

http://vkm.no/faggruppene/faggruppen-for-genmodifiserte-organismer/avsluttede-risikovurderinger
http://vkm.no/faggruppene/faggruppen-for-genmodifiserte-organismer/avsluttede-risikovurderinger
http://vkm.no/faggruppene/faggruppen-for-genmodifiserte-organismer/avsluttede-risikovurderinger
http://vkm.no/faggruppene/faggruppen-for-genmodifiserte-organismer/avsluttede-risikovurderinger
http://vkm.no/faggruppene/faggruppen-for-genmodifiserte-organismer/avsluttede-risikovurderinger
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mars-2015/Anbefaler-forbud-mot-dyrking-av-GMO-mais/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mars-2015/Anbefaler-forbud-mot-dyrking-av-GMO-mais/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mai-2015/Anbefaler-forbud-mot-fire-genmodifiserte-planter/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mai-2015/Anbefaler-forbud-mot-fire-genmodifiserte-planter/
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Nr Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok.nr. 

15 Møter o.a. av felles 

interesse 

 Nytt fra arbeidet i EFSAs GMO-panel  

 

Orientering fra “EFSA scientific network on 

risk assessment of GMOs, 6th-meeting” 12-

13 mai 2015 Parma. 

 

To hovedsaker: 

1 Guidance Document for the 

agronomic  and phenotypic 

characterisation of GM plants 

 

2 Guidance for Renewal Applications of 

GM Food and Feed authorised under 

Regulation (EC) No 1829/2003 

 

 22nd meeting of the OECD Task Force for 

the Safety of Novel Foods and Feeds 

 

EFSA orienterte medlemslandene om status 

for arbeidet relatert til endogene allergener 

påbegynt i 2012 av EFSA, Østerrike og 

Norge. 

 

 

16 Nytt fra sekretariatet   

17 Nye møtedatoer  Fastsetting av resterende møtedatoer for 

2015 

 Andre arbeidsgruppemøte for Mat og fôr 

(Bomull LLCotton25, GHB614, og 281-24-

236x3006-210-23 ), blir onsdag 16. 

september, kl. 10.00 – 16.00  

De foreslåtte datoene for faggruppemøtet i 

oktober flyttes til senere tidspunkt. Forslag? Uke 

42,43,44? 

 

 

 

18 Eventuelt Hilde-Gunn O. Hoen-Sorteberg orienterer 

om arbeid i EFSA vedrørende artikkel fra 

Trtikova et al. 2015, om mais MON 810. 

 

Til diskusjon i faggruppen: Strategien 

fremover for nåværende og fremtidige 

saker. 

 

19 Evaluering av møtet   
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