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 Vi viser til deres e-post datert 27. november 2020 vedr. Mattilsynets høring av nytt regelverk for åpenhet i 
risikoanalysen og takker for muligheten til å gi høringsinnspill. I sine roller som norsk kontaktpunkt for EFSA og 
representant i EFSAs Advisory Board har VKM fulgt denne prosessen nært, også i samarbeid med aktuelle 
departementer, Mattilsynet og EFSA. 
 
 VKM har ingen spesifikke merknader til foreslåtte endringer i de aktuelle forskriftene, men ønsker på generelt grunnlag 
å vektlegge følgende: 
 - Det nye regelverket møter i stor grad behovene for økt åpenhet definert gjennom EU-kommisjonens REFIT-evaluering 
av matloven og vil styrke troverdigheten til det vitenskapelige grunnlaget for risikohåndtering. 
 
 
þÿ - Det nye regelverket bekrefter viktigheten av, og styrker den europeiske risikoanalyseprosessen   en prosess 
þÿbestående av 3 elementer   risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikasjon. Prosessen skal sikre at 
myndighetene tar velbegrunnede avgjørelser om risikohåndtering basert på uavhengige vitenskapelige 
risikovurderinger. Den norske organiseringen av matforvaltningen tilsier at åpenhetsforordningen bekrefter og styrker 
dette på tilsvarende måte her. 
 
 
 - Det nye regelverket vektlegger i større grad enn tidligere risikokommunikasjonens rolle som en integrert del av hele 
risikoanalyseprosessen ved å vektlegge felles strategier og planer som involverer EU-Kommisjonen, medlemslandene 
og EFSA. 
 
 
 - Det nye regelverket tilrettelegger for en bredere ansvarliggjøring for den europeiske risikovurderingsagendaen ved å 
inkluderer alle medlemsland, EU-kommisjonen og flere samfunnsaktører i EFSAs styre (EFSA Management Board). I 
lys av dette anbefaler VKM at Norge jobber for å få en plass rundt bordet i EFSAs styre. Det nye regelverket vektlegger 
også at medlemslandene må ta en større rolle i å sikre at EFSAs har nok aktuell og uavhengig kompetanse i sine fag- 
og arbeidsgrupper. 
 
 
 - Det nye regelverket tilrettelegger for at EFSA utvider sin risikovurderingskapasitet gjennom økt samarbeid med, og økt 
oppdragsmengde for relevante kompetente organisasjoner i medlemslandene, med vekt på det såkalte artikkel 36 
nettverket. Blant annet legges det opp til at EFSA kan legge ut hele eller deler av egne risikovurderinger som oppdrag til 
kompetente nasjonale organisasjoner, et arbeid som vil bli finansiert av EFSA. 
 
 
 
 Regelverket bidrar også til økt europeisk kapasitet og kompetanse innenfor risikovurderingsområdet. 
 
 
 
 I forlengelse av dette anbefaler VKM at matforvaltningen ser på mulighetene for Norge og det internasjonale 
samarbeidet som er til stede gjennom økte oppdrag for norske artikkel 36 institusjoner generelt, og innenfor 
risikovurderinger utlyst av EFSA når det gjelder VKM spesielt. 


