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HØRINGSUTTALELSE Håkon Ma rius Svendsen
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Hatice KøyluForslag om i,zifØrmg av ytterligere utfyllende nasjonale
forskriftsbestemmelser om tilsetning av visse «andre stoffer» til Juridisk utredere:

næringsinidler, herunder kosttilskudd. Afzzal Ghauri
Nicoleta Friptu
Morten Kjensli

Stine Hagen
Høringsuttalelsen gis på vegne av BioMed Pharma AS, Skagerak Gruppen
AS, Body & Soul Scandinavia AS, Skagerak Sales Group AS og Naturlig Kontorleder/advokatsekretær:

Norge AS, som alle omsetter kosttilskudd. Kristin Almestad

(H) Møterett for Høyesterett

Vi er kjent med de bransjefelles høringsuttalelser inngitt fra advokaten Inga
Kaasen og Turid Backer, og det syn og de innsigelser som fremkommer i
disse. Denne uttalelse tar kun sikte på å supplere de nevnte uttalelser.

Som tittelen antyder, gjelder forslagt å innføre særnorske regler.

Begrunnelsen for innføring av særnorske regler, er at Mattilsynet mener at «andre stoffer»
ikke er tilstrekkelig regulert. Denne mening er ikke nærmere begrunnet, utover det helt
selvfølgelige at «For 110)1 inntak av visse «andre stoffer» kan imidlertid også være forbundet
med alvorlig helserisiko og i verste fall død».

Så vidt vites finnes det ingen stoffer som ved <fr høyt» inntak ikke kan være forbundet med
alvorlig helserisiko og død. Selv for høyt inntak av rent vann, har medført dødsfall. Det er
dette som ligger i at inntaket er for høyt. Utsagnet er meningsløst, og helt uegnet til å
begrunne den regulering som foreslås.

Siden Mattilsynet angivelig mener at dagens regulering er utilstrekkelig, så må kan kunne
forvente at tilsyriet evner å påvise skadelige, eller i det minste meget risikofylte, følger av
dagens regulering i EUÆ0S. Det har Mattilsynet ikke engang forsøkt.
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Forslaget medfører i realiteten et generelt forbud mot «andre stoffer» enn de som er
forhåndsgodkjent. Dette er pakket inn i ord som positivliste, melding, søknad og frister, men
realiteten er innføring av forbud mot noe så diffust som «andre stoffer».

Ordningen koster naturligvis samfunnet betydelige utgifter til meldinger, dokumentasjon og
søknader, men også i form av økt byråkrati, redusert konkurransekraft, redusert
produktutvikling og mindre frihet for den enkelte borger.

Selvsagt medfører dette en utvidelse av Mattilsynets makt og virkeområde. Det vil måtte
medføre flere årsverk for Mattilsynet. Hvor mange vet ingen. Dette er ikke nevnt i
hØringsbrevet, utover at det tenkes finansiert ved gebyrer. Angivelige skal gebyrene være
beskjedne, hvilket innebærer at kostnadene antas å være vesentlig høyere. All erfaring tilsier
at gebyrer Øker raskt, straks de er innført.

Regjeringen har i årevis hatt som uttalt mål å forenkle byråkratiet for næringslivet, ikke minst
små- og mellomstore bedrifter. Forslaget medfører nøyaktig det motsatte; innføring av forbud,
søknader og gebyrer for å finansiere ytterligere hindre for næringslivet. Begrunnelsen er kun
at Mattilsynet «mener» at ordningen i EU ikke er bra nok for Norges befolkning.

Det er velkjent at netthandel Øker. Det gjelder også omsetning av kosttilskudd. De aller fleste
kosttilskudd koster under 300 kroner. For forbruker er det likegyldig om netthandeleri skjer
fra Norge eller EU. Det er påregnelig at særnorske forbud og kostbare godkjenningsordninger,
vil medføre at det blir mer lØnnsomt å selge fra EU, enn fra Norge. Formodentlig tenker man
seg at tollvesenet skal tilføres økte ressurser for å kontrollere at kosttilskudd som er lovlige i
EU, ikke omsettes i Norge. Realismen i dette kan nok betviles, men for Mattilsynet betyr det
lite. Poenget er at forbudet neppe ei’ praktikabelt, uten at store ressurser tilfØres.

Norges befolkning er på størrelse med en europeisk storby, omtrent som Birmingham. Man
kan naturligvis tenke seg at norske Mattilsynet er vesentlig mer kunnskapsrike og
nøyeregnende enn EUs tilsvarende organ EFSA, men er det sannsynlig? Man trenger ikke ta
stilling til akkurat det, fordi det avgjørende må være hvorvidt det er nØdvendig å innføre
særnorske handelshindre.

Mattilsynet har ikke på langt nær klart å påvise noe behov for det foreslåtte forbud, med
tilhørende byråkrati og kostnader.

Med vennlig hilsen
For advokatfirmaet Rogst d A

4Steingrirn Volland
Advokat (F)

Tlf: (+417)91160002
E-post: wolland@advokat-rogstad.no
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