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Høringssvar - forslag om innføring avyfterligere utfyllende

nasjonale forskriftsbestemmelser for å regulere tilseming av

visse (andre stoffeo til næringsmidler, herunder kosttilskudd.

1 lnnledning
Det vises til Mattilsynets høring om forslag om innføring av ytterligere utfyllende
nasjonale forskriftsbestemmelser for å regulere tilsetning av visse andre stoffer til

næringsmidler, herunder kosttilskudd. Advokatfirmaet Grette AS vil på vegne av
Pharmatech AS og Naturamed Pharma AS inngi høringssvar relatert til
kosttilskudd. Høringsfristen er satt til 1 . august 2018. Dette høringssvaret er følgelig
rettidig.

Forslaget tar sikte på å endre forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av
vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forskrift om
vitamintilsetning mv. til næringsmidler) ved at det opprettes en positivliste for andre
stoffer som uten søknad kan tilsettes næringsmidler og kosttilskudd. For alle andre
stoffer innebærer forslaget et forbud mot tilsetning av disse - også i kosttilskudd.
For slike tilfeller må det fremsettes en søknad til Mattilsynet, og hvor det i forslaget
stilles detaljerte krav til søknaden, herunder krav til innsending av relevante
toksikologiske studier.

Positivlisten som foreslås består av 36 stoffer. I EU området regner man med at
det er over 400 andre stoffer som i dag benyttes i kosttilskudd og næringsmidler.
Positivlisten slik den er foreslått vil derfor ha en sterk negativ effekt på markedet.
Produkter som kan ha vært på markedet i mange år og som inneholder stoffer som
ikke står på positivlisten, må trekkes fra markedet - uten at det er noe grunnlag for
å hevde at produktene innebærer noen fare for menneskers helse. Dette vil ha
betydelig konsekvenser for de som benytter kosttilskudd, og for produsenter og
annen virksomhet som omsetter kosttilskudd. B0 av leverandØrene av kosttilskudd
er små og mellomstore bedrifter med en til fem ansatte, og norske arbeidsplasser
kan gå tapt. Pharmatech AS eren produsentav kosttilskudd med 150 ansatte og
med dette en av Skandinavias største bedrifter på området. Vedtas forslaget, antas
det å kunne påføre Pharmatech AS et betydelig økonomisk tap.

Etter vår vurdering er kosttilskudd allerede i dag godt regulert gjennom matloven,
forskrift om kosttilskudd, matinformasjonsforskriften, helse- og
påstandsforordningen og en lang rekke andre forskrifter. Det forbyr leverandører
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av næringsmidler og kosttilskudd å plassere utrygge produkter på markedet. Dertil tilkommer at svært
mange andre stoffer er oppført iforskrift 27. desember 1999 nr. 1565 om legemiddelklassifisering
(legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten). Dette er en forskrift som bransjen forholder seg til, og som
dermed også bidrar til å sikre at kosttilskuddene på markedet er trygge. Kosttilskudd er derfor allerede i

dag tilstrekkelig regulert av gjeldende regelverk, og det er ikke grunnlag for ytterligere regulering for å
ivareta sikkerheten ved bruk av slike produkter.

Kosttilskudd privatimporteres i dag i betydelig omfang fra blant annet EU, USA og Asia. Risikoen ved slik
import er grundig beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets høring av 4. september 2012 om
beslagleggelse og destruksjon av ulovlig privatimporterte legemidler, og denne risikoen er også erkjent av
Mattilsynet. lnnføres de strenge begrensningene på kosttilskudd, antas dette å medføre økt privatimport av
slike produkter til direkte skade for folkes helse.

Forslaget bryter med EUs harmoniserte etablerte system for andre stoffer gitt i forordning (EF) nr.
192512006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i

næringsmidler. Det gjøres gjeldende at forslaget dermed er i strid med Norges lojalitetsplikt etter EØS-
avtalen $ 3.

Forslaget innebærer også at kosttilskudd som i lang tid lovlig er solgt på det norske og europeiske
markedet, ikke lenger kan omsettes i Norge - uten at det er grunnlag for å hevde at disse stoffene utgjør
en fare for folkehelsen. Et slikt restriktivt forslag som begrenser den frie varebevegelse må for å være lovlig
bygge på lovlige hensyn (vernet om menneskers liv og helse) og være egnet til å oppnå formålet med
reguleringen. Videre må tiltaket er nødvendig for å nå målet og at det det ikke må finnes alternative måter
å gjøre dette på som i mindre grad begrenser den frie varebevegelsen, jf. EØS-avtalen $ 13 og tilhørende
rettspraksis.

Det gjøres dertil gjeldende at forslaget ikke er egnet for formålet ved at det ikke bare vil hindre tilsetning av
stoffer som kan innebære en risiko for folks helse, men også vil hindre bruk av trygge kosttilskudd som har
vært benyttet i lang tid uten skadevirkninger. Videre er forslaget ikke forholdsmessig ved at det verken er
nødvendig å forby, herunder innføre en godkjenningsordning for alle ande stoffer enn de som fremkommer
av positivlisten, når den nødvendige beskyttelsen av menneskers liv og helse kan nås ved hjelp av
negativlister som i langt mindre grad begrenser den frie varebevegelsen.

Ovennevnte innebærer hver for seg og samlet at forslaget ikke er hensiktsmessig og heller ikke i

overensstemmelse med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Det bes derfor om at forslaget ikke vedtas.

2 Bakgrunn

2.1 Matforordningen og kosttilskuddsdirektivet
Matområdet, herunder kosttilskudd, er omfattet av EØS-avtalen og EUs regelverk er gjennomførli Norsk
rett gjennom blant annet lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
og forskrift 20. mai2004 nr.755 om kosttilskudd. Under EØS-avtalen er Norge bundet av lojalitetsplikten
som kommer til uttrykk i EØS-avtalen artikkel 3 og som krever at avtalepartene skal treffe alle generelle
eller særlige tiltak som er egnet til å oppfylle de forpliktelser som tølger av avtalen. Norske myndigheter
skal også avholde seg fra alle tiltak som kan sette virkeliggjøringen av avtalens mål i fare, og de skal lette
samarbeidet innen rammen av avtalen.

EUs regelverk for næringsmidler har som formål å sikre den frie varebevegelse innen det indre marked og
beskytte menneskers helse og velvære, se eksempelvis fortalene til forordning (EF) nr. 17812002 om
fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med
næringsmiddeltrygghet og direktiv 20021461EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om kosttilskudd.
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Fortalen til forordning (EF) nr. 17812002 fremholder at fri bevegelighet av næringsmidler kun kan realiseres
når de nasjonale kravene til næringsmidler ikke avviker vesentlig mellom landene. Det fremkommer videre
av fortalen at for å sikre den frie varebevegelse innen det indre marked og beskytte menneskers helse og
velvære må det skapes et felles grunnlag for de nasjonale næringsmiddelregelverk.

Av fortalens punkt B til direktiv 20021461EF om kosttilskudd fremkommer det at det bør på et senere
tidspunkt fastsettes særlige bestemmelser for andre næringsstoffer enn vitaminer og mineraler eller andre
stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk virkning, som anvendes som ingredienser i kosttilskudd,
når der foreligger fyllestgjørende og relevante vitenskapelige data. lnntil sådanne særlige
fellesskapsbestemmelser er vedtatt, kan det med forbehold om traktatens bestemmelser anvendes
nasjonale bestemmelser om næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk
virkning, som anvendes som ingredienser i kosttilskudd, og som der ikke er vedtatt særlige
fellesskapsbestemmelser for.

2.2Forodning (EF) nr. 192512006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og
visse andre stoffer i næringsmidler
Særlige fellesskapsbestemmelser om andre stoffer ble gitt i forordning (EF) nr. 192512006 av 20. desember
2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler. Forordningen fikk
anvendelse i EU fra 1 . juli 2007 , se artikkel 1 8. Mens forordningen ikke gjelder for tilsetning av vitaminer og
mineraler i kosttilskudd, fordi dette allerede er særlig regulert gjennom direktiv 20021461EF, gjelder
forordningen for tilsetningen av andre stoffer.

lnnledningsvis vises det i fortalen til at tilsetningen av blant annet stoffer som aminosyrer, essensielle
fettsyrer, fiber samt ulike planter og urteekstrakter i næringsmidler er underlagt ulike nasjonale regler i

medlemsstatene som kan hindre fri omsetning av disse produktene, skape ulike konkurransevilkår og

dermed ha direkte innvirkning på det indre markeds virkemåte. Det ble etter dette uttalt at det derfor var
nødvendig å vedta fellesskapsbestemmelser som harmoniserer nasjonale bestemmelser om tilsetting av
vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler.

Forordningens formål er å regulere tilsettingen av andre stoffer som fører til inntak av mengder som i stor
grad overstiger de mengder som under normale forhold forventes å bli inntatt gjennom et balansert og

variert kosthold, og/eller som på annen måte kan utgjøre en mulig risiko for forbrukerne. Når det gjelder
andre stoffer, reguleres dette av forordningens artikkel B. I medhold av bestemmelsen kan en medlemstat
anmode EU-kommisjonen om å oppføre et stoff på liste over stoffer hvis bruk i næringsmidler er forbudt,
begrenset eller underlagt fellesskapskontroll. EU-kommisjonen kan imidlertid også på eget initiativ
igangsette prosessen for slik oppføring. Det er EU-kommisjonen som vedtar de aktuelle begrensningene
som kommisjonsforordn inger.

Forbudte stoffer føres opp i vedlegg lll - del A, stoffer som er underlagt begrensninger fØres opp i vedlegg
lll - del B og stoffer som er underlagt fellesskapskontroll føres opp i vedlegg lll - del C. Et stoff kan oppføres
som forbudt dersom en skadelig virkning er blitt påvist. Kommisjonen har dermed kompetanse til å føre et
stoff opp på en slik negativliste dersom tilgjengelig dokumentasjon viser skadelig virkning. Det samme
kravet om påvist skadelig virkning gjelder også for å oppføre et stoff på liten over begrenset bruk. Dersom
det er påvist at det er muligheter for skadevirkninger på helsen, men det fortsatt foreligger vitenskapelig
usikkerhet, har EU-kommisjonen kompetanse til å føres stoffet opp på listen om stoffer underlagt
fellesskapskontroll. Gjennom dette regelverket er dermed myndighetene gitt ansvaret for å dokumentere
slik skadelig virkning som kreves for oppføring på listen, noe som er i overenstemmelse med det som følger
av EU- og EFTA-domstolens rettspraksis vedrørende kravet om forholdsmessighet, se eksempelvis EØS-
rett, 3. utgave 201'1, side 339-340.

EU har så lang lagt ned forbud mot bruk av Ephedra-urt og preparater framstilt av denne som stammer fra

Ephedraarter. Det er ingen stoffer oppført i vedlegg lll Del B - stoffer som er underlagt begrensninger,
mens Yohimbinbark og preparater framstilt av denne som stammer fra yohimbin (Pausinystalia yohimbe
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(K. Schum) Pierre ex Beille er underlagt fellesskapskontroll. Stoffene ble inntatt på listene gjennom
vedtakelsen av Kommisjonsforordning (EU) 2015140. Når det gjelder bruk av yohimbin uttalte kommisjonen
følgende forordningens fortale punkt 9:

"Ettersom bruk av yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K" Schum) Pierre ex Beille) og preparater
framstilt av denne i næringsmidler kan ha skadelige virkninger på helsen, men det foftsatt råder
vitenskapelig usikkerhet, bør stoffet underlegges unionskontroll og derfor oppføres i del C av
vedlegg lll til forordning (EF) nr. 1925/2006. I perioden med unionskontroll og i påvente av en
beslutning om bruk av stoffet skal tillates eller om det skal oppføres i del A eller del B i vedlegg lll
tilforordning (EF) nr. 1925/2006 ved kontrollperiodens utløp, bør nasjonale bestemmelser om bruk
av yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) i næringsmidler fortsatt få
anvendelse."

Forordningen innfører ikke i seg selv et forbud, og det vil dermed være opp til nasjonale myndigheter å
konkret regulere bruken av stoffet frem til beslutningen om stoffet skal forbys eller tillattes brukt av på
nærmere angitte vilkår.

3 Nærmere kommentarer til høringsforslaget

3.1 Forslaget er i strid med Norges lojalitetsplikt under EØS-avtalen
Som nevnt over foreslår Mattilsynet å opprette en positivliste for andre stoffer som uten sØknad kan tilsettes
næringsmidler og kosttilskudd. For alle andre stoffer innebærer forslaget et forbud mot tilsetning av disse

- også i kosttilskudd - uten at myndighetene har påvist skadelig virkning. For slike tilfeller må det fremsettes
en søknad til Mattilsynet, og hvor det i forslaget stilles detaljerte krav til sØknaden, herunder krav til
innsending av relevante toksikologiske studier. Et slikt krav følger ikke av EØS-avtalens bestemmelser om
tilsetning av andre stoffer til næringsmidler, og lovligheten må følgelig vurderes opp mot EØS-avtalens
regler.

Det gjøres gjeldende at forslaget er i strid med lojalitetsplikten etter EØS-avtalen $ 3. Forslaget bryter med
den harmonisering av andre stoffer som er etablert under forordning (EF) nr. 192512000 hvor forbud mot
tilsetning av stoffer fremkommer av negativliste. Videre krever oppføring av stoffer på negativisten at en
skadelig virkning er blitt påvist, og forordningen innfører ingen krav om søknad for å tilsette andre stoffer.

I forordningens fortale er det vist til at ulik regulering av andre stoffer i medlemslandene kunne hindre fri
omsetning av disse produktene, skape ulike konkurransevilkår og dermed ha direkte innvirkning på det
indre markeds virkemåte. Det ble etter dette uttalt at det derfor var nødvendig å vedta
fellesskapsbestemmelser som harmoniserer nasjonale bestemmelser om tilsetting av blant annet andre
stoffer i næringsmidler. Denne harmoniseringen ble som nevnt gjort ved at man etablerte negativister og at
forbud av omsetning forutsatte at helsefare er påvist. I forlengelsen av dette innlører artikkel 13 iforordning
(EF) nr. 192512006 en harmonisert standard for når norske myndigheter kan fravike forordningen.
Bestemmelsen lyder:

"Dersom en medlemsstat har tungtveiende grunner for å anta at et produkt utgjør en fare for
menneskers helse tiltross for at den eri samsvar med denne forordning, kan denne medlemsstaten
midlertidig oppheve eller begrense anvendelsen av de aktuelle bestemmelsene på sitt territorium.
Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette
og begrunne sin beslutning."

Av bestemmelsen følger det at det må foreligge en konkret fare knyttet til et produkt. Videre stilles det som
krav at det foreligger tungtveiende grunner for å anta at et produkt utgjør en fare for menneskers helse.
Mattilsynet har dermed muligheten til å nekte et produkt man har dokumentasjon for at kan være skadelig
for menneskers helse. Benyttes denne adgangen, følges saken opp av EU-kommisjonen som treffer en
avgjørelse gjennom vedtakelsen av en EU-kommisjonsforordning.
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Mattilsynets forslag til opprettelse av positivliste hindrer som nevnt tilsetning av andre stoffer uten at
helsefare er påvist. Forslaget hindrer dermed tilsetning også av helt ufarlige stoffer. Mattilsynets foreslåtte
fremgangsmåte involverer heller ikke EU-kommisjonen, men innebærer i realiteten at Norge oppretter et
uharmonisert system med krav om godkjenning av kosttilskudd i strid med EØS-avtalens harmoniserte
regler og standard. Mattilsynets forslag fjerner dermed den harmonisering som er etablert ved forordning
(EF) nr. 192512006.

Konsekvensen er at Norge ved dette ikke oppfyller de forpliktelser som følger av EØS-avtalen og forordning
(EF) nr. 192512006. Forslaget er også direkte til hinder for EØS-avtalens og forordningens mål om fri
varebevegelse. Ved å opprette en positivliste i stedet for å benytte de harmoniserte prosedyrer som er
etablert for å begrense bruk av stoffer der det er påvist helsefare, bidrar norske myndigheter heller ikke til
å lette samarbeidet på dette området. Det fremholdes derfor at forslaget strider mot lojalitetsplikten under
EØS-avtalen artikkel 3.

3.2 Forslaget er ikke egnet til å fremme formålet og er heller ikke forholdsmessig

3.2.1 lnnledning
Av fortalens punkt 2 til forordning (EF) nr. 192512006 fremkommer

"l fravær av særlige fellesskapsregler om forbud mot eller begrensning av bruken av stoffer eller
ingredienser som inneholder andre stoffer enn vitaminer eller mineraler, som fasfsaff i denne
forordning eller i andre særlige fellesskapsbestemmelser, får nasjonale regler anvendelse med
forbehold for traktatens bestemmelser. "

Dette innebærer at Norge kan forby bruk av særskilte stoffer i næringsmidler og kosttilskudd, forutsatt at
restriksjonen er egnet og forholdsmessig. Det gjelder dermed sterke begrensninger på den myndighet
Norge er gitt gjennom denne bestemmelsen. Det gjøres gjeldende at Norge uansett ved forbud lojalt må

benytte den harmoniserte standard som er etablert gjennom gjeldende EØS-avtale. Det innebærer at Norge
ikke kan innføre en slik positivliste som foreslått, men må basere seg på negativlister - noe som også er
systemet etter gjeldende forskrift. Videre kan stoffer kun oppføres dersom skadelig virkning er påvist, og

bare der stoffet kan inntas i slike mengder som i stor grad overstiger de mengdene som rimeligvis kan

forventes å bli inntatt under normale forhold gjennom et balansert og variert kosthold. Denne løsningen er
i samsvar med utgangspunktet etter matlovgivningen - nemlig at produsenten er ansvarlig for å sikre at de
produktene som plasseres på markedet er trygge.

Norske myndigheter må ved forberedelsen av nytt regelverk som innebærer restriksjoner på den frie
varebevegelse, vurdere om tiltaket er egnet for å oppnå et lovlig formå|, og om det er forholdsmessig, jf.

EØS-avtalen artikkel 13. En slik vurdering synes ikke å være foretatt, og dette er en feil ved forberedelsen
av forslaget som det er grunn til å regne med at kan ha virket bestemmende for forslagets innhold.

Det gjøres videre gjeldende at forslaget ikke er egnet for formålet ved at det også vil hindre tilgang til trygge
kosttilskudd som har vært benyttet i lang tid uten skadevirkninger. Videre er forslaget ikke forholdsmessig
ved at det verken er nødvendig å forby, herunder inntøre en godkjenningsordning for alle ande stoffer enn

de som fremkommer av positivlisten, samtidig som den nødvendige beskyttelsen av menneskers liv og

helse kan nås ved etablering av negativlister som i mindre grad begrenser den frie varebevegelsen, se
punkt 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4.

Et krav om egnethet og forholdsmessighet følger også av EUtraktaten. At EU foretok en slik vurdering av
forholdsmessigheten fremkommer av punkt 22 i lortalen til forordning (EF) nr. 192512006'.

"Ettersom målet med denne forordning, som er å sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende
når det gjelder tilsetting av vitaminer, mineraler og vlsse andre stoffer i næringsmidler og samtidig
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sikre et høyt nivå av forbrukervern, ikke kan nås itilstrekkelig grad av medlemsstatene og dertor
bedre kan nås på fel/esskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
som fasfsaft itraktatens artikkelS. / samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte
artikkel, går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene."

Som det fremkommer ble det lagt til grunn at ordningen med etablering av negativlister er forholdsmessig.
Ovennevnte innebærer at EU fant det tilstrekkelig å etablere negativlister, og det ble følgelig ikke ansett
nødvendig å fastsette positivlister for andre stoffer. Følgelig kan beskyttelsen av menneskers liv og helse
skje ved bruk av negativlister som er et tiltak som i mindre grad begrenser den frie varebevegelsen. Allerede
på dette grunnlag kan det fastslås at Mattilsynets forslag ikke er forholdsmessig og følgelig i strid med EØS-
avtalens regler for den frie varebevegelse.

3.2.2 Egnethet
For å være lovlig må tiltaket være egnet til å oppnå formålet med reguleringen, som er å beskytte
menneskers liv og helse. Det gjøres gjeldende at tiltaket ikke egnet, fordi det også vil fjerne en lang rekke
kosttilskudd fra markedet som har vært benyttet i lang tid - uten at det foreligger noen fare ved bruk av
produktene. Tiltaket vil dermed kunne ha en direkte skadelig effekt for menneskers helse, fordi det fjerner
ønskede produkter fra markedet.

Dette er produkter som mange ønsker å benytte. Når disse i fremtiden eventuelt forsvinner fra det norske
markedet, må det forventes at produkter med innhold av disse stoffene i stedet vil privatimporters fra EØS-
området og tredjeland. Som nevnt har norske myndigheter gjort en grundig vurdering av risikoen ved
privatimport av legemidler, herunder kosttilskudd, og hvor det blant annet er avdekket et betydelig omfang
av import av falske produkter - det vil si et annet innhold enn det deklarerte. Norske myndigheter vil heller
ikke ha mulighet til å sikre at privatimporterte produkter er tilvirket av virksomheter som er underlagt krav
til kvalitet i produksjonen. Det fremholdes dermed at forslaget ikke er egnet ved at det vil kunne være til
direkte skade for menneskers liv og helse ved at flere da vil privatimportere slike kosttilskudd og hvor det
er påvist at mange av produktene er falske.

3.2.3 Nødvendighet
Opprettelsen av en positivliste, samt innføringen av en søknadsordning for tilsetning av andre stoffer i

kosttilskudd vil uansett kreve at et slikt tiltak er nødvendig for å beskytte menneskers liv og helse. For
omsetning av ny mat og for legemidler har EU funnet det nødvendig å stille krav til slike tillatelser, men man
ikke har ansett det nødvendig for tilsetning av andre stoffer til kosttilskudd. Dette er således vurdert av EU
både i forbindelse med vedtakelsen av direktiv 20021461EF og forordning (EF) 192512006. Dertil har EU
kommisjonen i en rapport fra 2008 om bruk av stoffer annet enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd
konkludert det med at å utvikle eget regelverk for andre stoffer ikke er berettiget fordi gjeldende regelverk
ivaretar området på en god måte. EU har dermed lagt til grunn at eksisterende regelverk er tilstrekkelig for
å beskytte menneskers liv og helse. I medhold av Norges forpliktelser under EØS-avtalen, må norske
myndigheter legge dette til grunn. I forlengelsen av dette vises det til at EU siden 2006 har oppført ett stoff
på negativlisten. Dette underbygger at Mattilsynets forslag går langt utover det som er nødvendig for å
beskytte menneskers liv og helse.

Høringsnotatet redegjør ikke for det risiko som antas å foreligge ved tilsetning av andre stoffer til
kosttilskudd. Mattilsynets utgangspunkt synes å være at kosttilskudd kan være helseskadelig. Mattilsynet
har i områdeanalysen og konsekvensvurderingen vist til at det kan være forbundet stor risiko med inntak
av andre stoffer med sterk fysiologisk effekt. Som eksempler på slike stoffer viser Mattilsynet til efedrin,
synefrin/koffein, sibutramin, steroider, hormoner, DMAA, oktopamin og yohimbin. Dette er typiske
legemiddelstoffer hvor omsetning er underlagt regelverket for godkjenning av legemidler og kan ikke
begrunne opprettelsen av en positivliste for tilsetning av andre stoffer til kosttilskudd. I tillegg nevnes at for
andre typer andre stoffer er risikoen mer moderat, fordi det skal større mengder av et stoff til før en negativ
helseeffekt opptrer.
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Som grunnlag for forslaget viser Mattilsynet videre til at som følge av at praksisen for klassifisering av
legemidler falt bort i 2008, bortfalt samtidig en effektfull barriere mot omsetning av potensielt helseskadelige
stoffer. Etter vår vurdering gir dette ikke noe grunn for å innføre den foreslåtte positivliste. Bransjen
forholder seg til legemiddellisten og urtelisten som fortsatt er gjeldende, og etter vår kjennskap har det ikke
av etablerte aktører blitt lansert produkter med legemiddelsubstanser eller legemiddelklassifiserte urter i

Norge siden praksisendringen i 2008. Enkeltleverandører har imidlertid søkt Legemiddelverket for å få en

ny vurdering av enkeltstoffer/urter. Det fremholdes videre at klassifiseringspraksisen i 2008 ble endret for
å være i samsvar med EU-domstolens langvarige rettspraksis for klassifisering av legemidler. Denne
rettspraksisen var også etablert forut for vedtakelsen av forordning (EF) nr. 192512006, uten at EU av denne
grunn verken i 2006 eller senere har sett noe behov for å etablere positivlister og tillatelsesordninger for
kosttilskudd.

Det er ifølge Relis rapportert henholdsvis 22, 16 og 24 bivirkninger i Norge av kosttilskudd for årene 2014-
2016. Tatt i betraktning at cirka 50 Yo av befolkningen iNorge bruker kosttilskudd jevnlig, er antall
rapporterte bivirkninger svært lavt. Kosttilskudd som selges i Norge finnes også stort sett i alle EU land og

i store deler av verden for øvrig. Disse markedsføres også i ofte i langt høyere dosering enn hva som
anvendes i Norge og antall bivirkninger som rapporteres er få.

I områdeanalysen fra 2013 omtaler Mattilsynet at flere ulovlige stoffer som er blitt solgt i EU, samt
respirasaken i1996 og fortodolsaken i2013. De aller fleste tilfeller som nevnes skyldes kriminell
virksomhet. Kriminell virksomhet vil fortsette helt uavhengig av regelverket endres og kan følgelig ikke
begrunne behovet for å innføre en positivliste.

Som nevnt over kan EU-kommisjonen fØre opp andre stoffer på negativliste, på liste over stoffer underlagt
restriksjoner og på liste over stoffer underlagt fellesskapskontroll. Mer enn ti år etter at dette regelverket
ble innført, er det kun oppført et stoff på negativisten. Dette underbygger EUs tidligere vurderinger om at
tilsetninga av andre stoffer til kosttilskudd er tilstrekkelig regulert under gjeldende regelverk.

Det fremholdes derfor at det ikke er påvist noen risiko ved bruk av kosttilskudd som begrunner
nødvendigheten at å innføre en positivlisten, og å etablere en tillatelsesordning for alle stoffer som ikke er
oppført på positivlisten.

3.2.4 Forholdsmessighet
Det gjøres gjeldende at forslaget ikke er forholdsmessig. Beskyttelsen av menneskers liv og helse er
tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende regulering. I den grad Mattilsynet mener det er særlig risiko for
tilsetning av visse andre stoffer til kosttilskudd, kan beskyttelsen av menneskers helse ivaretas enten ved
at Mattilsynet benytter det harmoniserte systemet for vurdering av stoffer på opptak i vedlegg lll til

forordning (EF) nr. 192512006, eller forby konkrete produkter basert på dokumentert fare. Dette vil i

vesentlig mindre grad medføre restriksjoner for omsetning av kosttilskudd i Norge, og er i lys av den påviste

risikoen tilstrekkelig for å beskytte folkehelsen.

Mattilsynet har i notat til VKM datert 6. mai 2014 gitt uttrykk for at en eventuell regulering av området skal
ta utgangspunktet i produkter og stoffer som finnes på det norske markedet, samtidig sier man at man tar
utgangspunkt iden danske listen. I 2014 sendte Mattilsynet ut en henvendelse lll46 aktører ibransjen for
å melde inn stoffer til listen. Med ca. 110 leverandører på markedet, var det i overkant av 40 o/o av aktørene
som ble forespurt, hvorpå man fikk tilbakemelding fra 20 aktører. Ovennevnte gir dermed ikke tilstrekkelig
grunnlag for å fastslå hvilke stoffer som benyttes i markedet i dag. Flere av aktørene som sendte inn lister
har videre gitt tilbakemelding om at de orienterte myndighetene om langt flere stoffer enn det som fremgår
på listen.

Myndighetene har i høringen ikke redegjort for hvorfor ikke alle innmeldte stoffer er inkludert i positivlisten.

Det er heller ikke fremlagt noen begrunnelse for hvorfor ikke alle stoffene er vurdert av Vitenskapskomiteen
for mattrygghet (VKM) før forslaget ble fremmet, eller hvilke kriterier som er benytte for å utelate stoffer fra
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VMKs vurdering. Stoffer og doseringsmengder som er kommet til etter 2014 er heller ikke omfattet at
myndighetenes arbeid med utarbeidelsen av positivlisten.

Utelukkelsen av å oppføre stoffer har dermed skjedd uten at det på noen måte er dokumentert at det
foreligger noen fare ved å tilsette dette stoffet til kosttilskudd. Realiteten av dette er at den foreslåtte
positivlisten konkret vil hindre omsetning av trygge produkter som allerede omsettes i dag, uten at det er
påvist noen fare. Beskyttelse av folkehelsen kan dermed ikke lovlig sØkes gjennom vedtakelsen av
foreslåtte positivliste, og den nødvendige beskyttelsen må derfor ivaretas gjennom vedtakelse av en
negativlister som i langt mindre grad begrenser den frie varebevegelsen.

Pharmatech her videre merket seg at Mattilsynet har lagt føringer til VKM vedørende eks. BioPerin og andre
stoffer der de har forespurt en risikovurdering av en bestemt lav dose på disse virkestoffene, og der VKM
har fastslått at denne dosen og høyere doser tilsvarende EFSA vurdering av de samme stoffene ikke har
noen helserisiko. Mattilsynet synes på denne måten å redusere dosene og sanksjonere bruken kun å tillate
å bruke lave doser av disse virkestoffene, uten at det er påvist noen helsefare ved høyere doseringer. En
slik praksis kan etter vår vurdering ikke anses som en lojal etterlevelse av EØS-avtalen, og restriksjonen
er verken nødvendig eller forholdsmessig for å ivareta menneskers helse.

3.3 Oppsummering
Det gjøres gjeldende at forslaget bryter med EUs harmoniserte etablerte system for slike stoffer gitt i

forordning (EF) nr. 192512006 og følgelig er i strid med Norges lojalitetsplikt etter EØS-avtalen. Det gjøres
videre gjeldende at forslaget ikke er egnet for formålet ved at det også vil hindre bruk av trygge kosttilskudd
som har vært benyttet i lang tid uten skadevirkninger. Videre er forslaget ikke forholdsmessig ved at det
verken er nødvendig å forby, herunder innføre en godkjenningsordning for alle andre stoffer enn de som
fremkommer av positivlisten. Det er heller ikke gjort en konkret vurdering av at tilsetning av stoffer som
faller utenfor positivlisten innebærer en konkret helserisiko. Den nødvendige beskyttelsen av folkehelsen
må derfor nås ved oppføring av stoffer på negativisten - som er en restriksjon som i vesentlig mindre grad
begrenser den frie varebevegelsen.

Ovennevnte innebærer hver for seg og samlet at forslaget ikke er hensiktsmessig og heller ikke i

overensstemmelse med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Forslaget er dermed ikke lovlig og kan
derfor ikke vedtas.

4 Nærmere kommentarer til forslaget
Vi vil i det følgende knytte noen kommentarer til det foreliggende forskriftsutkastet. Kommentarene kan ikke
tas til inntekt for at vi på noen måte anser forslaget for å være egnet, nødvendig eller forholdsmessig.

Det framgår av $ 6 annet ledd i forskriftsutkastet at SS 7-10 og den tilhørende positivlisten i vedlegg 3, bare
gjelder for tilsetning til næringsmidler av andre stoffer som har en renhet på minimum 50 % eller er
oppkonsentrert 40 ganger eller mer og normalt ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv og normalt ikke
brukes som en ingrediens til næringsmidler. Videre framgår det av $ 6 tredje ledd i forskriftsutkastet at gg
7-10 og den tilhørendepositivlisten i vedlegg 3 ikke gjelder for tilsetning av planter eller deler av planter i

frisk, tørket, hakket, skåret eller pulverisert form, eller ekstrakter av planter eller deler av planter som
utelukkende er laget ved en enkelvandig ekstraksjon, eventuelt etterfulgt av inndamping.

For planteekstrakter fremstår dette som uklart. Som eksempel benytter vi et ekstrakt av en plante som ikke
er et vandig ekstrakt (20o/o etanoYSO o/o vann) som er oppkonsentrert 30 ganger. Blir dette ekstraktet da
ikke omfattet av andre stoffer siden det er oppkonsentrert under 40 ganger, eller blir dette likevel å regne
som et annet stoff siden dette ikke er et rent vandig ekstrakt. Det er også uklart hvordan vilkåret "normalt
ikke inntas" skalforstås. Forskriften fremstår som uklar ogbør tydeliggjøres og avklares ovenfor aktørene
som eventuelt må forholde deg til denne.
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Planteekstrakter er typiske handelsvarer og selges normalt iulike ekstraktratio 10:1, dvs. 10 kg
plantemateriale gir 1 kg ekstrakt, 200:1 (og høyere) dvs. 20 kg plantemateriale gir 1 kg ekstrakt og man
skiller mellom vannekstraherte, sprit, samt løsningsmiddel (etanol, metanol, aceton, propylenglykol,
isopropanol) ekstrakter, Co2 ekstrakter, oljeuttrekk av plantemateriale, frysetørkede varer som også er en
form for konsentrat da ferskt plantemateriale inneholder opp til 95 % vann. Planteekstrakter utvinnes typisk
fra tørkede urter men også fra ferske plantematerialer og det er det vesentlig forskjell på innholdet av
kjemiske virkestoffer i tørre kontra ferske planter. For øvrig er det nesten utelukkende tørre ekstrakter som
kjøpes som handelsvarer der vann eller løsningsmiddel er dampet av (spir. siccum - tørrede
alkoholekstrakter da disse har den beste kvaliteten og er mikrobiologisk sikre).

Vannholdige ekstrakter som er inndampet til et pulver aqua siccum (tørrede vannekstrakter) samt flytende
vannekstrakter og tørkede plantematerialer inneholder til dels store mengder bakterier som i verste fall kan
være patogene. De aller fleste produsenter unngår disse da dette kan være et stort problem for folkehelsen.

I tillegg til standardekstrakter, separeres spesifikke virkestoffer i planter, bær, frukt og grØnnsaker, eks.
lycopen fra tomater, betakaroten fra alger og grØnnsaker, antocyaner fra blåbær, proanthocyaner fra
tranebær og vindruer, lutein fra ringblomst m.fl. Disse konsentratene har en høy renhet (95-100%) slik at
blir nærmest umulig å kunne kjøpe konsentrater på 40 x da dette ikke ertilgjengelig fra leverandører av
slike råstoffer. Disse vil rammes av forslaget om konsentrering av slike stoffer og vil ramme dagens
produkter så vel som fremtidens produkter.

I henhold til forslaget $ 10 skal det søkes om tillatelse til tilsetning av stoffer som ikke er oppført på
positivlisten. Det fremkommer imidlertid ikke på hvilke vilkår søknaden skal innvilges eller når det kan treffes
enkeltvedtak om forbud. Aktørene har derfor ingen mulighet til å forutberegne sin stilling.

Etter vedlegg 4 er det EØS-produsent, EØS-importør eller andre som er ansvarlig for første markedsføring
i Norge som skal søke for tilsetning av stoffer ikke angitt på positivlisten, og disse skal også pålegges å
betale gebyr. Etter Pharmatechs syn er det produktenes rettighetshaver, og ikke oppdragstilvirkere som
må pålegges både å søke og å betale av avgift.

Vennlig hilsen
Advokatfirmaet Grette AS

Per Thomas Thomassen
Advokatfullmektig
pe!-h@g-|euc,rg
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