Prioriteringer for Codexarbeidet i 2021 – oppsummering 2020
Saksforbereder: Codex koordinator

Innledning
COVID-19-pandemien har påvirket tidsplanen for Codex-sesjoner for 2020 og ført til at Codex har
utforsket forskjellige måter å opprettholde fremdriften i Codex-standard arbeidet på. De generelle fagog varekomiteene har forblitt aktive gjennom sine elektroniske arbeidsgrupper (EWG). Andre organer
i Codex som eksekutivkomiteen (CCEXEC) og koordineringskomiteene (f.eks CCEURO –
koordineringskomiteen for Europa) har avholdt uformelle virtuelle møter for å utveksle synspunkter
om Codex’ arbeidsmetoder, arbeidsomfang og styring. Det er viktig i Codexsystemet å opprettholde
kjerneverdiene: inkludering, samarbeid, konsensusbygging og åpenhet, når det gjelder etablering av
nye arbeidsmetoder.
Når det gjelder Mattilsynets prioriteringer for 2021 vises det til prioriteringsnotatet for 2020 i og med
at alle møter fra mars 2020 og ut året ble utsatt til 2021. Vi foreslår derfor at 2020 notatet legges til
grunn når det gjelder prioriteringsgrunnlag og forutsetninger. Dette dokumentet gir derfor
informasjon om møteplan for 2021, arbeidet som har pågått i 2020 og vil pågå frem til sesjonene i
2021, herunder arbeidsgrupper og invitasjoner til innspill, samt virtuelle møter som er avholdt. Det er
valgt en skjematisk fremstilling for å gi en god oversikt over arbeidet.
Det er verdt å merke seg at i Codex pågår mye arbeid mellom sesjonene i de elektroniske
arbeidsgruppene (ewg). På grunn av utsettelsen av alle møter, er arbeidet i mange ewgs enten
forlenget og/eller utvidet, for å fortsatt ha fremdrift. Videre er det også slik at “Codexåret” går fra en
sesjon av Codex’ besluttende organ Codex Alimentarius Commission (CAC) til neste, disse møtene
avholdes som oftest i juli, men i 2021 vil dette avholdes i november.

Litt om Codex, korona, global handel og Codex’ rolle
COVID-19-pandemien har bydd på utfordringer i måten vi jobber på og mekanismene som sikrer trygg
mat på global basis. Tilgang til trygg og næringsrik mat er viktig for forbrukere globalt, ved at mange
mennesker, uavhengig av utviklingen nasjonalt, må bruke mer tid og krefter på å planlegge og kjøpe
mat. Det er en mye større bevissthet rundt hygiene, sykdomsoverføring, og det blir stilt spørsmål om
mat kan spille en rolle i overføringen av viruset som forårsaker COVID-19.
Globale matvarekjeder har også kommet under press med frykt for at komplekse interaksjoner som
involverer bønder, slakterier, matforedlingsanlegg, skipsfart, forhandlere og andre, vil føre til
forsinkelser på grunn av stengning av havner eller forstyrrelser i logistikk og/eller matforsyning
forårsaket av COVID-19 sykdom hos arbeidere langs den lange næringskjeden.
Codex Alimentarius-kommisjonen (CAC) har utviklet flere globale standarder (beste praksis) for å sikre
mathygiene generelt, både når det gjelder håndtering av kjøtt og andre matvarer, og for å kontrollere
virus i matvarer og landene oppfordres til å ta i bruk disse standardene.
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Internasjonale risikobaserte Codex-tekster basert på vitenskap, setter standarden for mattrygghet i
global mathandel. De gir et rammeverk for forvaltningsprinsippene for mattrygghet i et regelbasert
handelsmiljø og reduserer risikoen for de som opererer i det stadig mer komplekse internasjonale
handelssystemet, samtidig som de beskytter forbrukerens helse.
På Codex’ hjemmeside er det laget en oversikt over de mest aktuelle standardene.

Valg av ny ledelse for Codex Alimentarius Commission
Valg av chair og tre vice-chairs ble utsatt i 2020, da det ikke er rutiner for annet enn fysisk
tilstedeværelse for valg. Det diskuteres nå flere muligheter for å gjennomføre valget i 2021, både om
det kan gjøres virtuelt eller om det må gjøres fysisk i Genève. Dersom det må gjøres i Genève, vil vi
involvere den permanente delegasjonen og be om assistanse til dette. Det er viktig at vi engasjerer oss
i valget, da UK stiller med en meget god kandidat til ledervervet. Vi ønsker også å være med å
bestemme hvem som skal være nye vice-chairs, der New Zealand har en meget god kandidat.

Andre saker knyttet til global diskusjon om trygg mat
2021 UN Food Systems Summit
I 2021 vil FNs generalsekretær António Guterres arrangere et toppmøte om matsystemer som en del
av tiårets handlingsplan for å oppnå målene for bærekraftig utvikling innen 2030. Codex, som en felles
FAO/WHO organisasjon jobber med å informere om sitt bidrag for å oppnå noen av SDGene, og at
viktigheten av Codex’ standarder kommer frem. Vi vil også anbefale at Norges delegasjon til UNFSS
informeres om bidraget fra Codex («If it is not safe, it is not food»). Toppmøtet tar sikte på å generere
en mye bedre forståelse blant publikum om viktigheten av valgene de tar med hensyn til kjøp, forbruk
og kast av mat og konsekvensene av disse valgene.

Kommende møter
Det er laget en plan for kommende møter som presenteres under med kort omtale. For mer
informasjon se prioriteringsnotatet for 2020. Codex har ikke, slik som tidligere år, presentert en
helhetlig plan, derfor vil planen under kunne komme til å endres. Vi vil anta at alle møter arrangeres
virtuelt i 2021.
Tidspunkt Deltakelse

Komite og beskrivelse

CCEXEC80
Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission

Norge gikk ut av denne komiteen i 2019 etter sin periode på fire år, og overlot
ansvaret til Tyskland. Vi deltok som rådgiver for Tyskland i møtet i februar
2020, og har deretter deltatt i en rådgivende gruppe for Tyskland (uten å delta
i møtene). På kommende sesjon vil viktige saker være nye arbeidsformer og
hvordan løse konfliktene knyttet til saken om risikohåndtering i Codex der
vitenskapelige vurderinger er utført for stoffer det er ulike globale
håndteringer av og sterke politiske meninger (eksempel bruk av
vekstfremmere og antibiotika/antibiotikaresistens). Vi deltar i en utvidet
rådgivningsgruppe for Tyskland, men ikke på selve sesjonen.

13/01/ 21/01/

Nei

CCGP32
Codex Committee on General Principles

Møtet er utsatt fra mars 2020. Viktigst på agendaen er saken om prosedyrer
for arbeid via korrespondanse. Diskusjoner om prinsipper, rammer og rutiner
har foregått i en elektronisk arbeidsgruppe (ewg). Vi har prioritert dette
arbeidet i 2020. Denne komiteen har flere saker som også grenser opp mot
arbeidet i CCEXEC og vi følger aktuelle diskusjoner her. Når det gjelder
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08/02/ 17/02/

Ja

arbeidet med prosedyremanualen er det et behov for oppdatering og mer
brukervennlighet, og vi prioriterer dette. I komiteen jobbes det også med
hvordan Codex kan bidra slik at landene når FNs bærekraftsmål.
CCSCH5
Codex Committee on Spices and Culinary Herbs

Komiteen ledes av India og arbeider med standarder for tørkede krydder og
urter. Det er et betydelig konsum og handel med disse produktene
internasjonalt, produktene er hovedsakelig produsert av små virksomheter i
utviklingsland og harmoniserte standarder vil understøtte rettferdig handel.
Norge har ikke deltatt i denne komiteen selv om vi importerer mye krydder, og 20/04/ 29/04/
det er et økende forbruk av urter og krydder. Det har vært flere
omsetningsforbud for importert krydder de siste årene (eksempel: chilipulver,
forbudt fargestoff, mistanke om E. coli smitte fra krydder osv.). Vi har ikke
nasjonale kvalitetsstandarder, og området er ikke spesielt regulert i EU
(bortsett fra det generelle hygieneregelverket). EU kommisjonen deltar
imidlertid aktivt i komiteen, og vi får deres endelige posisjoner. Vi gjennomgår
sakene fra denne komiteen når de kommer opp til vedtakelse i CAC.

Nei

CCCF14
Codex Committee on Contaminants in Foods

Møtet er utsatt fra april 2020. Norge har fulgt noen arbeidsgrupper i komiteen, 03/05/ 07/05/
men kun deltatt aktivt i gruppen som omfatter arbeid med ML for kvikksølv i
fisk og retningslinjer for prøvetaking. Dette vil være et viktig arbeid framover
også. Vi har sendt innspill til høringen av ML for kadmium i sjokolade.

Ja

CCMAS41
Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling

Møtet er utsatt fra mai 2020. Vi har deltatt i arbeidsgruppe og kommentert
utkast i forbindelse med revisjon av retningslinjer i prøvetaking og
17/05/ retningslinjer i måleusikkerhet. Videre har vi kommenter utkast på kriterier for 21/05/
valg av Type II metoder fra multippel Type III metoder samt vurdering av
metoder i CXS 234 / godkjenning av metoder. CCMAS hadde et virtuelt møte
23, 24 og 25 november der status for arbeidet i disse arbeidsgruppene ble
presentert.

Ja

CCFICS25
Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification
Systems

Møtet er utsatt fra april 2020. Komitéen har mange viktige saker på agendaen, 31/05/ 08/06/
og vi har deltatt i flere arbeidsgrupper: Veiledning om bruk av
systemekvivalens, bruk av papirløse elektroniske sertifikater og
myndighetenes forhold til 3. parts sertifisering (vTPA) av
næringsmiddelvirksomheter. I tillegg diskuteres matsvindel her.

Ja

CCRVDF25
Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods

Møtet er utsatt fra mai 2020. En spesielt vanskelig sak i denne komiteen er
fastsettelse av grenseverdier for Zilpaterol hydrocloride: Zilpaterol er en
12/07/ 16/07/
vekstfremmer, dvs den brukes for å øke muskelmasse og få en større
slaktevekt på dyr. Norge og EU er imot bruk av denne typen vekstfremmere av
hensyn til dyrevelferden, og er derfor imot vedtakelse av globale grenseverdier
i Codex. Det ble ikke oppnådd konsensus i forrige møte i 2019. CCEXEC er
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Ja

informert og har startet et arbeid for å se om Codex kan komme ut av denne
vanskelige situasjonen. Denne saken tok opp mye tid og ressurser også på
CCEXEC og CAC i 2019. Norge har vært spesielt engasjert i arbeidet med
ekstrapolering av MRLer.
CCPR52
Codex Committee on Pesticide Residues

Møtet er utsatt fra mars 2020. Flere av sakene gjelder hvordan CCPR kan
forbedre prosedyrer for fastsettelse av MRLer for plantevernmiddelrester for
mat og fôr.

26/07/ 31/07/

Ja

CCFA52
Codex Committee on Food Additives

Møtet er utsatt fra mars 2020. Arbeidet har foregått i elektroniske
arbeidsgrupper (ewg). Vi har ikke prioritert dette arbeidet i 2020, da vi har
prioritert å utarbeide en veileder på tilsetningsstoffer. Vi har imidlertid fulgt
med i arbeidsgruppene uten at vi har deltatt aktivt.

06/09/ 10/09/

Ja

CCFL46
Codex Committee on Food Labelling

Møtet er utsatt fra oktober 2020. Vi deltar i arbeidergruppene for Front of
26/09/ Pack-retningslinjer og e-handel, men har ikke sendt innspill i 2020. Vi har sendt 01/10/
innspill på CL om merking av alkoholholdige drikkevarer.

Ja

CCTFAMR8
Codex Task Force on Antimicrobial Resistance

Denne komiteen startet sitt arbeid i 2017 og skal etter planen være ferdig i
2021. Hensikten med arbeidet er å sikre at medlemslandene har den
nødvendige veiledningen for å muliggjøre en sammenhengende styring av
AMR i næringskjeden.

04/10/ 09/10/

Ja - LMD

CCFO27
Codex Committee on Fats and Oils

Norge har deltatt i denne komiteen fordi den har jobbet frem en standard for
fiskeoljer. Standarden er viktig for eksport av fiskeolje og har dermed vært
høyt prioritert. Vi har ikke deltatt på de siste møtene etter at standarden var
ferdig. Nå har Norge fremmet et endringsforslag som innebærer å inkludere
Calanusolje. Vi må derfor prioritere å delta på kommende sesjon for å fremme
forslaget også muntlig. Vi vil nok også bli bedt om å lede arbeidet frem mot
eventuell godkjennelse, dersom det blir behov for ytterligere diskusjoner.

18/10/ 22/10/

Ja

CAC44
Codex Alimentarius Commission

Kommisjonen er Codex’ øverste organ og behandler og godkjenner alle saker
fra underliggende komiteer. Norge har deltatt her siden den ble opprettet i
1963. CAC 2020 ble gjennomført virtuelt og behandlet alle saker fra
underkomiteenes møter høsten 2019. Møtet i 2020 bar preg av utfordringene
knyttet til gjennomføring av møter, og hvordan Codex kan møte denne
utfordringen. Det ble også en omfattende diskusjon rundt regionale kontra
globale standarder. Fiskekomitéen ble gjenopprettet.
CCNFSDU42
Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses

Møtet er utsatt fra november 2020. Det har foregått noe arbeid i elektroniske
arbeidsgrupper og høringer i 2020. Vi har i samarbeid med Helsedirektoratet
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08/11/ 13/11/

Ja

22/11/ 26/11/

Ja

sendt innspill til en høring av standarden for FUF 12-36 mnd. Vi planla innspill
til nytt arbeid med ernæringsprofiler, men Hdir hadde ikke mulighet til å
prioritere dette i år. Vi vil følge opp dette arbeidet senere. Det samme gjelder
arbeidet med å etablere referanseverdier for merking av produkter til barn 636 mnd.
CCFH52
Codex Committee on Food Hygiene

Komiteen jobber blant annet med en veiledning for håndtering av utbrudd av
matbårne sykdommer, trygg bruk og gjenbruk av vann i matproduksjonen og
retningslinjer for kontroll med Shigatoxin produserende E. coli (STEC).

29/11/ 03/12/

Ja

CCFFP
Codex Committee on Fish and Fishery Products

Norge er «vertsland» og leder for komitèen som siden 2015 har vært sovende.
Komiteen er gjenåpnet i forbindelse med at det er vedtatt nytt arbeid med å
inkludere en ny art i «sardinstandarden». Arbeidet skal foregå via
korrespondanse (WBC), men det kan også bli behov for virtuelle møter.
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Ja

Vedlegg 1 – Oversikt over pågående arbeid
Vi mottar mange invitasjoner til å delta i elektroniske arbeidsgrupper (EGW) og til å gi innspill (CL). Vi gjennomgår alle, og de videresendes i organisasjonen
til rett saksbehandler. Det er krevende å delta i arbeidsgrupper og å sende inn innspill, dette arbeidet prioriteres derfor strengt. Uansett om vi deltar, sender
innspill eller ikke, så bruker vi informasjon og kunnskap vi får, til å utarbeide saksfremlegg og norske posisjoner. Alt i alt har vi stort utbytte av å følge med
på ulike tema mellom sesjonene. Dette arbeidet er også knyttet opp mot prioriteringer mtp utvikling av regelverk nasjonalt og i EØS.
Komite

Sak

Arbeidsform

Hva

Kommentar

CCEXEC80
Codex og pandemien, hvordan påvirkes arbeidet
og hvordan bidrar Codex.
Nye arbeidsformer
Hvordan løse konfliktene knyttet til
risikohåndtering, der vitenskapelige vurderinger
er utført for substanser det er ulik global
håndtering av (eksempel bruk av vekstfremmere
og antibiotika/antibiotikaresistens).
Live-streaming av EXEC møter

Diskusjon: Trenger vi prosedyrer for virtuelt arbeid.
Hvor viktig er prosedyrene (PM), bør de oppdateres?
Diskusjon: Håndtering av beslutninger når det ikke er
enighet. Er det forskjell på reservasjoner mot
vedtakelse av en standard og på tekster/veiledning
underveis i arbeidet?

Vi trenger en løsning, en
vei ut, når landene ikke
er fullt enige om en
standard.

Europa vil foreslå dette. Norges initiativ, Tyskland
viderefører.
Hvordan håndterer Codex erfaringen fra 2020, hvordan
sikres en mer moderne organisasjon som bruker
moderne verktøy og utvikler standarder verden trenger.
EUkomm ønsker en dialog rundt Codex’ bidrag.

Implementering av den strategiske planen for
2020 - 2025
UN Food Systems Summit (UNFSS) Codex’ rolle
som standardsettende organ
CCGP32
Committees Working by Correspondence (CWC)

EWG
CL 2019/115
CL 2020/59

Discussion paper on monitoring the use of Codex
standards

Vi har sendt innspill
Request for comments on the Procedural guidance for
CWC step 3
Request for comments on the Annex of the Procedural
Guidance for CWC
Diskusjonen pågår også i CCEXEC og dreier seg blant
annet om bruken av reservasjoner. Som bakteppe kan
nevnes at EU med sine reservasjoner informerer om at
standardene ikke vil brukes. Det er store aktører (les
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Vi deltar i diskusjonen.

USA) som ikke reserverer seg, men i andre fora er åpne
på at de ikke implementerer standardene (eks på
pesticidområdet).
CCFA52
General Standard for Food Additives

EWG
CL

Alignment of the food additive provisions of
commodity standards.

EWG

Revision of the Class Names and the International
Numbering System for Food Additives (INS)

EWG
CL

General information on the availability of data
related to nitrates and nitrites.
Proposed draft Specifications for the Identity and
Purity of Food Additives arising from the 87th
JECFA Meeting
Priority list of substances proposed for evaluation
by JECFA
Note 161 relating to the use of sweetener

CL

Revision of the Code of practice for the
prevention and reduction of lead contamination in
foods (CXC 56-2004)

EWG
CL

Proposed draft MLs for lead in selected
commodities for inclusion in the GSCTFF (CXS 1931995)

EWG
CL

CL

CL
EWG

Request for proposals for new and/or revision of food
additive provisions of the GSFA. Vi har ikke mottatt
noen ønsker om bruk av nye tilsetningsstoffer eller
endringer i bruksbetingelser.
Harmonisering mellom varestandardene og standarden
for tilsetningsstoffer (GSFA) foregår løpende. Vi deltar i
diskusjonen og har spesielt fokus på
fiskevarestandardene når dette er aktuelt.
Request for proposals for change and/or addition to
Section 3 of the Class Names and International
Numbering System for Food Additives (CXG 36-1989)
Request for general information on the availability of
data related to nitrates and nitrites
Request for Comments at Step 3 on the proposed draft
Specifications for the Identity and Purity of Food
Additives arising from the 87th JECFA Meeting
Request for information and comments on the priority
list of substances proposed for evaluation by JECFA
Norge har deltatt aktivt i denne diskusjonen og sendt
inn innspill tidligere, dette har vært diskutert over flere
år.

CCCF14
Proposed draft revision of the Code of Practice for the
prevention and reduction of lead contamination in
foods (CXS 56-2004) at step 3
Proposed draft MLs for lead in selected commodities for
inclusion in the GSCTFF (CXS 193-1995) at step 3
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Vi har ikke sendt inn
forslag til endringer.

Vi har ikke mottatt
ønsker om bruk av nye
tilsetningsstoffer.
Vi har ingen data å
sende inn.

General guidance on data analysis for the
development of maximum levels and improved
data collection
Establishment of maximum levels for
methylmercury in additional fish species

EWG

Radioactivity in feed and food

EWG

Cadmium in chocolates MLs

EWG
CL

EWG
CL

Proposed Draft Code of Practice for the
prevention and reduction of Cadmium
contamination in cocoa beans

EWG
CL

Aflatoxins

EWG

CL

CL

Priority list for evaluation by JECFA
Codex Standards for Contaminants and Toxins in
Food and Feed

CL
EWG
CL

Request for comments on maximum levels for
methylmercury in additional fish species, including
sampling plans and other risk management
recommendations
Det er utviklet et diskusjonsdokument om radioaktivitet
i fôr, mat og drikkevann som gjelder når det ikke er
nødsituasjoner.

Vi deltar i
arbeidsgruppen og har
sendt inn innspill, også
til CLet.

Vi har sendt inn innspill
Request for comments on the Proposed draft maximum
levels for cadmium in chocolates and cocoa-derived
products at step 3
Request for comments on work on maximum levels for
cadmium in chocolates and certain cocoa derived
products
Proposed draft Code of practice for the prevention and
reduction of cadmium contamination in cocoa beans at
step 3
Establishment of MLs for AFT in certain cereals and
cereals-based products including foods for infants and
young children
Proposed draft MLs for total aflatoxins in certain cereals
and cereal-based products including foods for infants
and young children at step 3
Comments on sampling plans and performance criteria
for total aflatoxins in certain cereals and cereal-based
products including foods for infants and young children
Development of an approach to identify the need for
revision of existing Codex standards for contaminants
and toxins in food and feed
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Cassava and Cassava-based products

EWG
CL

Hydrogen cyanide and mycotoxins in cassava and
cassava-based products
Request for comments on work on mycotoxin
contamination in cassava and cassava-based products

CCMAS41
Review of the Guidelines on Sampling
(CXG50/2004)

EWG
CL 2020/27

Review of Methods of analysis of CXS 234

EWG

Request for comments at Step 3 on the proposed draft
revised General Guidelines on Sampling
Review and update of dairy methods

Methods Endorsement

EWG

Informal discussion group on Methods Endorsement

CL

Request for comments: review of CXS 234: dairy
package and fats and oils package

CL

Request for comments at Step 6 on the draft revised
Guidelines on Measurement Uncertainty
Request for comments: (i) the proposed revised
Guideline on Measurement Uncertainty (ii) Information
document on procedures for the estimation of
measurement uncertainty; and (iii) criteria to select
Type II methods from multiple Type III methods

The proposed revised Guideline on Measurement
Uncertainty

CL

Vi har deltatt i
arbeidsgruppen og
sendt innspill til CLet

Vi har sendt innspill

Vi har sendt innspill

CCFICS25
Proposed Guidance on Paperless Use of Electronic
Certificates

EWG
CL 2020/01

Draft principles and Guidelines for the assessment
and use of Voluntary third-party assurance

EWG
CL 2019/93
CL 2020/26
EWG
CL 2020/41
EWG
CL 2020/02

Food fraud
Guidelines on recognition and maintenance of
equivalence of National Food Control Systems
(NFCS)

Vi har sendt innspill.
Request for Comments, at Step 3, on the Proposed
Draft Guidance on Paperless use of electronic
certificates
Vi har sendt innspill.
Request for Comments at Step 6
Request for comments on the Draft Principles at step7
Request for comments on Food Fraud Paper
Vi har sendt innspill.
Request for Comments at Step 3 on the Proposed Draft
Guidelines on recognition and maintenance of
equivalence of National Food Control Systems (NFCS)
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Consolidated Codex guidelines related to texts on
Equivalence

EWG
CL 2020/03

Extrapolation of maximum residue limits for
veterinary drugs to one or more species (including
a pilot on extrapolation of MRLs to some species)

EWG
CL 2020/42

MRLs for veterinary drug tissues

EWG

Comments at step 3 on consolidated texts

Vi har foreløpig ingen
innspill.

CCRVDF25

CL 2020/17
The priority list of veterinary drugs

CL 2020/18

Revision of the Classification of Food and Feed

EWG
CL 2020/13
CL 2020/10
CL 2020/11
CL 2020/12

For å gjøre arbeidet med å ekstrapolere
en godkjent MRL over til flere arter, har det vært sett på
muligheten for å gruppere fisk etter
visse kriterier. Prosedyremanualen er endret, slik at
komiteen nå står friere i forhold til JECFA til å kunne
ekstrapolere MRLer mellom arter av fisk. Det er viktig
for oss at det ikke oppstår unødige handelshindringer i
handel med fisk, og globale grenseverdier er
nyttige i denne sammenheng.
Definition of animal tissue to facilitate the
establishment of MRLs for compound with dual uses
(pesticides and veterinary drugs)
Request for comments on MRLs for veterinary drug
tissues at step 6
Request for comments on the priority list of veterinary
drugs for evaluation by JECFA

CCPR52
Vi deltar i den elektroniske arbeidsgruppen. Dette
arbeidet har betydning for fastsettelse av MRLer
senere. Norge har felles regelverk med EU og likest
mulig klassifisering med Codex gjøre det enklere å
vurdere implementering av Codex MRLer i EU
regelverket. Det diskuteres revisjon av klasse C –
primære fôrprodukter og klasse D – prosesserte
vegetabilske næringsmidler. Det skal også diskuteres
konsekvenser av revidert klassifisering i disse klassene.
Det arbeides også med harmonisering av begreper og
grenseverdier for kjøtt fra pattedyr mellom CCPR og
CCRVDF. Det er et mål å etablere mer samarbeid
mellom CCPR og CCRVDF i saker knyttet til MRLer for
stoffer som både brukes som plantevernmiddel og
veterinært legemiddel.
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Vi har sendt innspill til
arbeidsgruppen.

Review of the IESTI equations
(International Estimated Short-Time Intake)

EWG
CL 2019/73

Guidelines for compounds of low health concerns

EWG
CL 2020/14

Priority list and schedules of pesticides for
evaluation by JMPR

EWG

CL 2020/40

CL 2020/05

Discussion Paper on the opportunities and
challenges related to the participation of JMPR in
a parallel review of a new compound
Database on National Registration of Pestcides

EWG
EWG

EWG

MRLs for pesticides arising from JMPR evaluations

CL 2020/06

Review of the guidelines on performance criteria
for methods of analysis

EWG

Proposed Draft Guidance on Internet Sales/ECommerce

EWG
CL 2020/58

Det arbeides med et diskusjonsnotat om gjennomgang
av IESTI-likningene som er en modell for vurdering av
forbrukereksponeringen som brukes både ved
risikovurdering ved fastsettelse av MRLer (kan også
bruke IESTI- modellen ved risikovurdering av funn av
plantevernmidler).
Arbeidsgruppen arbeider med et forslag til
retningslinjer for stoffer med liten helserisiko for
forbruker og som det derfor ikke er behov for å
fastsette MRLer for. Dette kan også gjelde bruk av
mikroorganismer som plantevernmidler.
Management of unsupported compounds in the CCPR
schedules and priority lists of pesticides for evaluation
by JMPR
Comments on the management of unsupported
compounds without public health concerns scheduled
for periodic review (Step 3)
Request for comments and information on the Priority
list and schedules of pesticides for evaluation by JMPR
CCPR schedules and priority lists of pesticides for
evaluation by JMPR
Opportunities and challenges related to the
participation of JMPR in a parallel review of a new
compound
Development of a database on National registration of
pesticides. Vi har ikke deltatt i dette arbeidet i 2020,
men vi har tidligere sendt inn informasjon om nasjonale
godkjenninger for visse stoffer.
Request for comments on MRLs for pesticides arising
from JMPR evaluations
Review of CXG-90-2017 and CXG-56-2005

EU har en ledende rolle
i dette arbeidet, men på
siste møte støttet WHO
i liten grad arbeidet.

CCFL46
Request for comments/information on the guidance on
internet sales/e-commerce
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Vi har sendt innspill til
arbeidsgruppen

Development of Guidelines on the Use of Frontof-Pack Nutrition Labelling

EWG
CL 2020/54

Allergen labelling
Labelling of Alcoholic beverages

EWG
CL 2019/86

Draft guidance for the labelling of non-retail
containers
Information on innovation and technology in food
labelling

CL 2019/85
CL 2019/82
CL 2020/57

Requesting comments and information on front of pack
nutrition labelling (FOPNL)
Request for comments on labelling of alcoholic
beverages
Request for comments at Step 6 on the draft guidance
for the labelling of non-retail containers
Request for information on innovation and technology
in food labelling
Request for comments/information on innovation - use
of technology in food labelling
Request for comments on the proposed draft approach
and criteria for evaluation and prioritization of the work
of CCFL
Request for information on future work and emerging
issues

Vi har sendt innspill til
arbeidsgruppen

Vi har sendt innspill

Evaluation and prioritization of work

CL 2020/09

Future and emerging issues

CL 2020/08

Proposed draft revision of the Code of Practice to
Minimize and Contain Foodborne Antimicrobial
Resistance (CXC 61-2005)

EWG
CL 2020/04

Guidelines for the Integrated Monitoring and
Surveillance of Foodborne Antimicrobial
Resistance

EWG
Webinar

Request for proposals for new work and or
amendments to existing Codex Standards

CL 2019/54

Vi har sendt inn forslag om å revidere standarden for
fiskeolje til å inkludere Calanusolje.

Vi har sendt inn forslag
til nytt arbeid.

Development of nutrient profiling for labelling

EWG

Review of the Follow-up Formula Standard

EWG
CL 2019/103

Vi planla innspill til arbeidsgruppen, men dette kunne
ikke gjennomføres siden HDir ikke hadde mulighet til å
bidra til dette arbeidet innen fristen for innspill.
Request for Comments at Step 5 on the Review of the
Standard for Follow-up Formula: Section B: proposed
draft scope, description and labelling

Vi har sendt inn innspill
til arbeidsgruppen og
CLet

CCTFAMR8
Request for comments on the draft Code of Practice to
minimize and contain AMR at step 5. Dokumentet er
vedtatt på step 5.
På webinaret i januar 2021, deltar Mattilsynet i tillegg til
LMD. LMD leder arbeidet.

LMD har deltatt i
arbeidet og sendt
innspill.
LMD deltar i dette
arbeidet.

CCFO27

CCNFSDU42
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Proposed draft Guideline for ready-to-use
therapeutic foods

EWG
CL 2019/114

General Principles for NRVs-R for persons aged 6 –
36 months

EWG

Draft Code of Practice on Food Allergen
Management for Food Business Operators

CL 2019/110

Proposed draft revision of the General Principles
of Food Hygiene

CL 2019/111

Request for comments at Step 5 on the proposed draft
Guidelines for ready to use therapeutic foods. Vi har
ikke deltatt i dette arbeidet i 2020 (men tidligere)
Hdir har deltatt i EWG.

CCFH52

CL 2020/55
Proposed Draft Guidance for the Management of
Biological Foodborne Outbreaks

CL 2019/112

Guidelines for the Safe Use and Reuse of Water in
Food Production

EWG

Request for comments on the establishment of an
Electronic Working Group (EWG) to evaluate a
proposed amendment of the Standard for Canned
Sardines and Sardine-Type Products (CXS 94-1981)

CL 2020/61

Request for comments at Step 8 on the Proposed draft
revision of the General Principles of Food Hygiene.
Denne ble vedtatt med vår støtte i 2020.
Request for comments at Step 5/8 on the Proposed
draft revision of the General Principles of Food Hygiene
Request for comments on the decision tree (for
identification of critical control points) and methods of
analysis for irradiated foods
Request for comments at Step 5 on the Proposed Draft
Guidance for the Management of Biological Foodborne
Outbreaks
Vi har sendt innspill

CCFFP
Vi ønsker støtter en arbeidsgruppe ledet av Filippinene.
Arbeidsgruppen vil ha som mandat å gjennomføre
sensoriske analyser av tre representative arter, for å
vurdere om den foreslåtte arten tilfredsstiller
standardens krav.
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Vi sender innspill innen
fristen 31.01.21

