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Sammanfattning: Föreningen Nordic Nutrition Council rekommenderar härmed EU
EUkommissionen att avslå Mattillsynets/Royal Ministry of Trade, Industry and Fisherie’s
Fisherie
ansökan om införande av de extremt låga nivåerna för maxdoser i kosttillskott av
näringsämnena vitamin B6 och vitamin E, samt mineralerna järn och zink i Norge.
Förarbetet till dessa gränsvärden utfördes av Vitenskapskomitén for mat og miljø, VKM, på
uppdrag av Mattillsynet 2017. Det vetenskapliga underlaget i förarbetet är dock daterat
daterat. De
riskvärderingar som beaktats är främst från tidigare än 1998-2003 och inga studier om
fördelar (benefits) har beaktats. Det har inte heller gjorts någon färsk litteratursökning för
de saknade åren 2001-2017
2017 som grund för den slutgiltiga riskbedömning
riskbedömning som gjorts av VKM
och Mattillsynet.
Med sitt förslag överskattar Mattillsynet de eventuella riskerna med kosttillskott.
NNC anser därför att Mattillsynet bör utgå från en bedömningsmetod som tar noggrann
hänsyn till både fördelar och risker med kosttillskott. En sådan metod bör bygga på all
tillgänglig information och forskning och ta större hänsyn till individuella skillnader som
ålder, kön, hudfärg och religion.
Förslaget kan dessutom anses strida mot FN:s konvention för
ör mänskliga rättigheter och
WHO:s konvention för folkhälsa. Framför allt kvinnor skulle bli lidande av de föreslagna
gränserna, både som konsumenter och som företagare.
Summary: The Nordic Nutrition Council hereby recommends that the EU Commission rejects
rejec
the Norwegian Food Safety Authority / Royal Ministry of Trade, Industry and Fisherie's
application for the introduction of the extremely low levels of maximum dos
dosages
es in food
supplements of the nutrients vitamin B6 and vitamin E, and the minerals iron and
and zinc.
The preparatory work for these limit values was carried out by the Scientific Committee for
Food and the Environment, VKM, on behalf of the Norwegian Food Safety Authority in 2017.
However, the scientific basis for the preparatory work is dated. The risk assessments that
have been considered are mainly from earlier than 1998-2003
1998 2003 and no studies on benefits
have been taken into account. Neither has there been any recent literature search made for
the gap years 2001-2017
2017 as a basis for the final risk
risk assessment made by VKM and the
Norwegian Food Safety Authority.
With it’ss proposal, the Norwegian Food Safety Authority overestimates the possible risks of
dietary supplements. NNC therefore believes that the Norwegian Food Safety Authority
should base their work on method
methods that take into account of both the benefits and risks of
dietary supplements. Such a method should be based on all available information and
research and take greater responsibility for managing differences such as age, gender, skin
color and religion.
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The proposal could be considered to be in violation of the UN Convention on Human Rights and the
WHO Convention on Public Health. Women in particular would suffer from the proposed limits, both
as consumers and as entrepreneurs.

1. Nordic Nutrition
rition Council
Den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC) grundades för att värna om den
nordiska befolkningens rätt till att fritt välja vägar för sin egen hälsa genom informerade val.
Allmänhetens ökade medvetenhet om nackdelarna med ett ensidigt industriellt jordbruk,
miljöförstöringens effekter och ökad antibiotikaresistens har skapat ett stort intresse för en
hållbar livsstil och naturlig hälsa. Allt fler väljer att ta ansvar för sin hälsa genom
livsstilsförändringar i stället för att bara förlita sig på miljöskadliga läkemedel. En irrationell
och märklig aspekt i det här sammanhanget är att en del nordiska myndigheter arbetar för
att minska individens tillgång till enskilda näringsämnen och andra hälsosamma ämnen
i stället för att med alla medel gynna det rådande intresset för hållbar och miljövänlig hälsa.
Nordic Nutrition Council inkommer därför med följande svar på norska Mattillsynets önskan
att sätta extremt låga maxdoser för de viktiga näringsämnena vitaminerna
vitaminerna B6 och E, samt
mineralerna järn och zink. NNC har begränsat yttrandet till att fokusera på de värden som
presenterats för vuxna.
1. Diskussion och allmänna synpunkter
NNC anser att maxgränser för kosttillskott inte är en fråga som bör prioriteras i dagsläget
inom något land.. Det finns rimligen i dagsläget inte behov för maxgränser bland nordiska
konsumenter. Men om det trots allt skulle finnas ett behov, efter noggrann genomlysning av
alla aspekter, anser NNC att
tt förslaget om maxgränser bör ersättas med tilläggsmärkning i
enlighet med EFSA:s egen frågeställning om huruvida maxni
maxnivåer
våer för kosttillskott verkligen
behövs.. Se sid. 11 i EFSA:s arbetsmaterial från 2006. (1)
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Discussion Paper on the setting of max
maximum and minimum amounts for vittamins
and minerals i foodstuffs. European Commission, Health
Health- and consumer protection
Directorate-General.
General. June 20116.
Mattillsynets förslag innebär att många effektiva, säkra och hälsofrämjande näringstillskott
skulle komma att förbjudas i Norge. Detta är helt i motsatt riktning mot den rådande
situation i världen, i vilken alla medel för att stärka immunförsvaret bör beaktas. Just
mineralet zink är av yttersta vikt för hälsan under den rådande pandemin enligt kliniska
resultat. (2)
a) En bedömningsmetod som tar hänsyn till både risker och fördelar
Riskvärdering av vitaminer och mineraler är generellt ett mycket omfattande arbete som
kräver extremt stor och bred kompetens samt stora ekonomiska resurser.
Alla enskilda nordiska företag inom branschen för kosttillskott utför vid behov lokala
riskbedömningar när nya studier visar om risk för någon tydlig biverkning framkommit.
framkommit Det
vägledande arbetet med heltäckande riskvärderingar av alla vitaminer och mineraler utförs
däremot
emot framför allt av branschens globala expertorgan Council for Responsible Nutrition
(CRN) i samverkan med International
ernational Alliance for Dietary Food Supplement Associations
(IADSA). Dessa utvärderingar uppdateras som regel efter hand som nya studier visar på
tydliga biverkningar eller om risker framkommit. CRN:s riskvärderingsgrund Vitamin and
Minerals Safety Handbook, som publiceras av IADSA och CRN, följs och stöds av 52 o
olika
nationella förbund och fler än 20 000 företag globalt. (3)
De UL-värden som efterföljs
följs globalt verkar dock inte ha beaktats av Norge. CRN/IADSA har
2014 satt följande förslag till UL värden för Vitamin E (1000mg), B6 (100 mg), Järn (60 mg)
och zink (30 mg). Kosttillskott med dessa doser har funnits inom EU och globalt över 30 år.
I Norge utför VKM,, Vitenskapskomitén for mat og mil
miljø, detta arbete. De har även tagit fram
förslag till UL-värden
värden för näringsämnen vitaminerna B6 och E, (4), samt mineralerna järn och
zink. (5) VKM:s förslag till UL-värden
värden ligger oftast i linje med de internationella
riskvärderingarna (EFSA, IOM m fl).
UL-värden
värden från VKM i Norge, CRN/IADSA samt Mattillsynets
Mattillsynet förslag på maxvärden:
Näringsämne

VKM:s förslag

CRN/IADSA

Vitamin B6

25 mg

100 mg

Mattillsynets
förslag
12 mg

Vitamin E

300 mg

1000 mg

250 mg

Järn

50 mg

60 mg

21 mg

Zink

40 mg

30 mg

13,5 mg

Utifrån den här bakgrunden anser NNC att norska Mattillsynet i hög grad överskattar de
eventuella riskerna med kosttillskott och att man i stället bör utgå från en bedömningsbedömnings
metod som tar noggrann hänsyn till både fördelar och risker med kosttillskott, riskvärdering
som differentierar mellan de olika formerna av näringsämnet, däribland färsk sökning av all
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tillgänglig information och forskning, data från klinisk praxis, samt uppgifter om ökat behov
och större nytta hos vissa befolkningsgrupper samt faktiska nationella biverkningsrapporter
och risk för toxicitet. Se exempel under punkterna b, c och d.
Daterat underlag i förarbetet
Problem uppstår när Mattillsynet applicerar och använder en föråldrad ”risk
”risk-only”
only” modell
för riskhantering. De föreslagna maxvärdena hamnar då extremt långt under nu rådande
global konsensus kring säkra maxdoser i kosttillskott. Än mer problematiskt blir det när
Norge använder den så kallade ”Berikningsmodellen” som tar utgångspunkt i intaget av
vitaminer och mineraler från kosten för olika åldersgrupper. Enligt vad NNC kan läsa
läsa är
dessa koststudier avseende den norska befolkningen mycket daterade
daterad med undantag för
den om ungdomar från 2016, Ungkost 3. Data hämtats från Norkost år 1997, Spedkost 1998
199899, Småbarnskost år 1999, Ungkost år 2000,
2000 Ungkost 3 (för barn år 4-, 9- och 13 -åringar)
åringar) år
2016. Det är i dagsläget inte möjligt att sätta maxvärden för vuxna personer med 23 år
gammalt underlag!
VKM och Mattillsynet har inte heller tagit hänsyn till de studier av berörda näringsämnen
som tillkommit sedan EFSA och IOM genomförde sina riskbedömningar för nästan 19 år
sedan. EU-rätten
rätten kräver att maxvärden för näringsämnen endast kan sättas om man beaktar
den senaste forskningen. Se t ex domen från det franska Noria-målet
målet från den 27 april 2017 i
mål C-672/15. (6)
Anmärkningsvärt är att varken VKM eller Mattillsynet har använt forskningsresultat med
yngre datum än 2006. Efsas UL rapport från 2006 hade bara med studier so
som
m gjorts fram till
år 2001. I uppdraget från Mattillsynet till VKM har Mattillsynet inte ombett VKM att
använda nya studier, studier gällande fördelar med högre doser och ej heller
eller att utföra
någon ny riskanalys och riskbedömning baserat på en färsk litteratursökning för de saknade
åren 2001-2017.
I rapporten från VKM gällande vitamin B6 (VKM 2017:3) (7)används
används rapporter från 1998,
2000 och 2003. I rapporten om E-vitamin
E
(VKM 2017:4) (8) ingår material från år 2000 och
2003 samt NNR:s underlag för barn från 2012. I rapporten om järn (VKM
VKM Report 2017: 5
5) (9)
ser vi att det material som använts är från 2001, 2003, 2006
2006. Endast för barn finns NNR:s
studie från 2012. I rapporten gällande zink (VKM
(
Report 2017: (10 ) hänvisas till studier från
2001, 2003 och 2005 (Australien).
Uppdraget från Mattillsynet till VKM formulerades enligt nedan:
” Oppdrag
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å beregne inntaket av vitamin B6 og
vitamin E fra kostholdet, inkludert fra berikede produkter, hos alle aldersgrupper i befolkningen over
1 år (gjennomsnitt, median, P5, P95).VKM bes også om å gjøre scenarioberegninger for å illustrere
betydningen av å endre maksimumsgrensene for vitamin B6 (eksempelvis til 2 – 6 – 8 – 10 – 20 og 25
mg/dag) og vitamin E (eksempelvis til 15 – 50 – 100 – 150 – 200 og 300 mg α-TE
TE /dag) i kosttilskudd.
Scenariene skalvurderes opp mot et eksisterende øvre sikkert inntaksnivå for henholdsvis vitamin B6
og vitamin E.” (11)
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” Oppdrag
Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen
tenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å beregne inntaket av jern og sinkfra
kostholdet, inkludert fra berikede produkter, hos alle aldersgrupper i befolkningen over 1
år(gjennomsnitt, median, P5, P95). VKM bes også om å gjøre scenarioberegninger for å illustrere
betydningen av å endre maksimumsgrensene for jern (eksempelvis til 5 – 10 – 20 – 30 – 40 og 50
mg/dag) og sink(eksempelvis til 1 – 2 – 5 – 10 – 15 og 20 mg/dag) i kosttilskudd. Scenariene skal
vurderes opp mot et eksisterende øvre sikkert inntaksnivå
inntak
for henholdsvis jern og sink. (12)
Inntaksdata
Datafilene til de nye kostholdsundersøkelsene Ungkost 3 (inntak hos 44-, 9- og 13-åringer)
åringer) vil bli
tilgjengelig medio juni 2016 (Skolebarn) og november/desember 2016 (Småbarn). Vi ønsker at de nye
dataene legges til grunn i vurderingen. For øvrig må relevante kostholdsdata for de andre
befolkningsgruppene legges til grunn.” (11,12)

Det som helt saknas i de norska riskvärderingarna är perspektivet ”risk-benefit”. I
diskussioner gällande toxikologi för näringsämnen måste man även numera beakta vilken
form av näringsämnen det är. Alla olika former av zink, järn och vitamin B6 har olika
riskprofiler,, vilket både VKM och Mattillsynet helt har förbisett. Exempelvis är risken för
biverkningar högre i formen
en järnsulfat (järn bundet med svavel som sulfat) än i
järnbisglycinat (järn bundet med aminosyran glycin) av vilket betydligt högre
ögre doser är säkra
som kosttillskott.
Norska Mattillsynet bör omgående se över de näringsämnen de nu vill sätta maxvärden för
med hjälp av TNO:s risk-benefit
benefit model
model, vilken beaktar både risker och fördelar (benefit)
utifrån de olika formerna av näringsämnen. Se: Quantifiable risk-benefit
benefit assessment of
micronutrients: From theory
ry to practice. (13)
b) Större hänsyn till individuella
ndividuella skillnader som ålder, kön, hudfärg och religion
De gränsvärden som Mattillsynet nu föreslår är mycket lågt satta och tar inte hänsyn till
individuella skillnader. Människors behov av olika näringsämnen beror förutom av ålder och
kön även av hudfärg, kost, genetik, läkemedelsintag, livsstil och allmän hälsa.
Ett exempel på att högre doser av kosttillskott kan bidra till hälsa är kombinationen av
folsyra, pyroxidin och kobalamin till kvinnor för att bibehålla ögonens normala funktion.
funktion
Flera års dagligt intag av 2,5 mg folsyra, 50 mg B6 och 1 mg cyanokobalamin bidrog till aatt
stärka ögonens normala funktion bland drygt 5 000 kvinnor över 40 år. (14)
D-vitamin är, förutom jod och selen,
selen det näringsämne som Skandinaver har störst brist på.
Doseringen 125–150
150 mikrogram (5 000
000–6
6 000 IE), helst tillsammans med vitamin K2 och
magnesium, nämns i forskningsrapporter som fullt adekvat för att åtgärda låga nivåer hos
friska vuxna, medan högre doser kan krävas för de som är äldre, överviktiga, mörkhyade
mörkh
eller sjuka samt för personer som mest vistas inomhus eller har heltäckande klädsel
klädsel. (15–17)
I USA har man under den nu pågående virusep
virusepidemin
min upptäckt att den färgade befolkningen
har drabbats hårdare än befolkningen av kaukasisk härkomst. Omkring 75 procent av de
som avlidit i covid-19 i USA är färgade. En bidragande orsak tros vara bristande nivåer av DD
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vitamin.(8) Den slutsatsen har även dragits av italienska forskare gällande den höga
dödligheten i Cocid-19 hos Italiens äldre befolkning.
befolkning (18)
c) Förslaget missgynnar kvinnor
Det är stor skillnad på näringsbehovet hos kvinnor och män. Kvinnor behöver generellt mer
näringsämnen som järn, jod och B6 medan män har ett större behov av zink.
Behovet av vissa B-vitaminer
vitaminer bland fertila kvinnor ökar under tiden före menstruationen.
menstruationen
Tillskott av B6-vitamin
vitamin i en dos om upp till 50 mg per dag under en eller ett par veckor i
menstruationscykeln kan bidra till att vissa kvinnors PMS lindras i så hög grad att de slipper
sjukskriva sig och kan arbeta och
och/eller studera som vanligt. (19)
Att vara fertil, och att därmed menstruera
menstruera, är inte en sjukdom utan
tan tvärtom ett tecken på
hälsa. Men Mattillsynet vill inte unna fertila norska kvinnor att må bra månaden igenom då
Mattillsynet vill sänka maxnivån på B6 i kosttillskott till den extremt låga nivån 12
mg/dagsdos. Internationellt ligger vanligtvis maxdosen av B6 på 100 mg/dag i kosttillskott.
Ny forskning visar att fertila kvinnor med PMS
PMS-problem
problem får en bättre sömn och därmed
livskvalitet
kvalitet med supplementering av zink i doser om 30 mg/dag. ((20)
Att kvinnor i fertil ålder ofta drabbas av järnbrist är välkänt och enligt det svenska
Livsmedelsverkets undersökning lider var tredje svensk tonårsflicka av järnbrist. (21
21 ) Nordic
Nutrition Council håller det för troligt att dessa siffror även gäller för norska flickor.
Norska VKM säger så här i sin rapport om järn och zink från 2017:
”Iron
ron deficiency is one of the most common deficiencies in the world. Iron deficiency can
cause fatigue and anemia. Growing children, and women of childbearing age with loss of
iron in the blood due to heavy menstruation or pregnancy, have an increased need for iron.”
Nordic Nutrition Council finner därför att Mattillsynets förslag till maxdoser av framför allt
vitamin B6, järn och zink motverkar kvinnors hälsa och missgynnar norska kvinnors
möjligheter att bibehålla god hälsa samt att delta i samhället på lika villkor som män.
män
d) Förslaget missgynnar även män
Män har generellt högre behov av zink än kvinnor
nnor och mäns fertilitet är särskilt starkt
beroende av mineralet zink och även prostatans hälsa. Mer än 50 % av alla män över 60 års
ålder har problem med prostatan
prostatan, sannolikt på grund av för låga zinknivåer, vilket borde
föranleda rekommendation om supplementering med zink för alla män över 50 års ålder
(22-23). Sexuellt aktiva män, samt män som svettas mycket, t ex vid idrott, behöver relativt
stora mängder zink.
Under epidemin av Covid-19
19 har läkare och forskare sett att zink varit av essentiellt värde
för personer som insjuknat och där dödsfallen bland män varit högre än de bland kvinnor
(24).
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e) Och veganer
Personer
ner som väljer en vegetarisk eller vegansk kosthållning har större behov av zink som
tillskott än de som äter kött och fisk.
f)

Förslaget strider mot FN:s konvention för mänskliga rättigheter

Att begränsa den norska/nordiska befolkningens möjlighet att själva bestämma vilka
näringstillskott man vill ta, och i vilken dos,
dos strider även mot FN:s konvention om mänskliga
rättigheter enligt nedanstående artiklar.(25)
Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med
förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
Artikel 2: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna
denn
förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion,
religion
politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i
övrigt.
rigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den
den politiska, rättsliga eller internationella
status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller
område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande
icke självstyrande eller är underkastat någon
annan begränsning av sin suveränitet.
Artikel 3: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 7: Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering
av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former
former av diskriminering som strider
mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.
Artikel 30: Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp
eller en enskild person att ägna sig åt en ver
verksamhet
ksamhet eller att utföra en handling som syftar till att
omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Även Världshälsoorganisationen framhäver vikten av att alla människor har rätt att må så
bra som möjligt: ”Hälsa ska ses som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, själsligt och socialt
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdomar och funktionshinder.”
g) Förslaget missgynnar både norsk och internationell handel,, kvinnors företagande
samt särskilt norska konsumenter
Om Norge fortsätter att införa maxdoser på vissa näringsämnen innebär det att Norge går
stick i stäv med det grundläggande syftet för handel inom EU gällande ömsesidigt
erkännande av produkter (se även förordning 2019/515) (26). Flera länder
änder har tagit bort
maxdoser och/eller höjt dem. Att införa maxdoser som är väsensskilda från internationellt
godkända och använda nivåer är både otidsenligt, ohälsosamt och bortanför strävandena
för en god internationell handel
handel. Det försvårar den norske medborgarens
edborgarens möjlighe
möjlighet att
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handla säkert och effektivt och försvårar för europeiska företag att bedriva verksamhet över
gränsen till Norge, dvs. maxgränser på näringsämnen utgör ett omfattande handelshinder,
helt emot EU:s syfte och missgynnar andar nordiska företags möjlighet
möjligheter
er att samarbeta med
Norge över gränserna.
För internationellt verksamma företag innebär de olika språken inom EU alltid en utmaning
både praktiskt och ekonomiskt då etiketter och marknadsföringsmaterial ska översättas till
olika språk. För de skandinaviska
ska ländernas del brukar företag föra en gemensam etikett för
språkområdena danska, norska och svenska för att underlätta handeln. Men om dessa
länder ska ha helt olika syn på näringsämnen blir det ändå omöjligt att samordna
etikettering och marknadsföring
marknadsföringen
en av produkter på den gemensamma marknaden, vilket
missgynnar både konsumenter och företag.
Samtidigt ökar den internationella handeln på nätet. Amazon, Alibaba och iHerb är bara
några av de multinationella jättar som nu tar allt mer plats och tränger undan europeiska
företag. Här har varken nordiska småföretag eller myndigheter mycket att säga till om. Är
det då verkligen rätt att ytterligare försämra villkoren för nordiska konsumenter och företag
till förmån för internationella giganter inom handeln?
handeln
Ur ett jämställdhetsperspektiv ska det också observeras att merparten av den inhemska
handeln av kosttillskott sker av kvinnor som driver egna företag som butiker och
hälsokliniker.
älsokliniker. Kvinnligt företagande minskar redan i Norden och butiksdöden sprider sig
snabbt. De föreslagna begränsningarna
egränsningarna kommer att ytterligare missgynna inhemsk handel
och hänvisa konsumenterna till den utländska näthandeln där de inte får samma möjlighet
möjli
till råd av kunniga försäljare. Detta konstaterar även det svenska Livsmedelsverket i frågan
om maxdoser.
h) Kosttillskottsdirektivet och Livsmedelsförordningen 178/2002 ger redan tillräcklig
konsumentskydd
EU:s kosttillskottsdirektiv 2002/46/EG innehåller redan noggranna riktlinjer för innehållet i
kosttillskott,, regler kring märkning och hanteringen av dem.. Inom EU har man också tagit
fram tillåtna hälsopåståenden för merparten av alla vitaminer och mineraler att användas
inom handeln.
Företagen
en i Norden och övriga EU följer redan dessa regelverk och är även strikt bundna av
Livsmedelsförordningen 178/2002. Det är redan strikt förbjudet att sälja farliga livsmedel i
samtliga EU-länder/EEA.
länder/EEA. Artikel 14 och 17 i förordning (EG) 178/2002 ger redan ett
grundläggande konsumentskydd som gör att företagen inte släpper skadliga produkter på
marknaden. Kan risk för konsumenten bevisas så kan produkter förbjudas enligt lag redan
idag och det är livsmedelsföretagarens ansvar att de livsmedel som säljs är sä
säkra
kra för
konsument. Om Norge har nytillkomna bevis för att de doser som säljs idag i övriga EU och
globalt är verkligt skadliga så vill NNC gärna se att Norge för EU-kommissionen
kommissionen presenterar
dessa data. Hypotetiska resonemang baserat på enbart gamla teoretiska modeller håller
inte som grund enligt EU-rätten.
rätten.
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Norge är varmt välkommet att anamma hur övriga Norden och de flesta andra EU länder
redan idag arbetar med rådgivande värden istället för att uppfinna en egen
n teknisk föreskrift
som går stick i stäv
täv med strävanden för en gemensam marknad och som starkt missgynnar
den egna befolknings
folknings hälsa och företagande och därmed även den norska statens ekonomi
ekonomi.
i)

Tilläggsmärkning är bättre än maxdoser

De flesta europiska länder har valt modellen ”information framför förbud”, det vill säga
tilläggsmärkning för kosttillskott.
kosttillskott EU-domstolen
domstolen har också fastslagit att tilläggsmärkning som
ger konsumenten tydlig information är den mest proportionerliga åtgärden som tillåter fri
handel mellan medlemsstaterna och samtid
samtidigt skyddar konsumenten.
Det mest utvecklade systemet med tilläggsmärkning används i Storbritannien och har
fungerat väl ända sedan år 2004. Department of Health (DoH) står bakom
branschöverenskommelsen och deras dokument ger tydliga direktiv till företagarna exakt
när det anses behövas tilläggsmärkning för vitaminer och mineraler. (27)
Även i Finland finns möjlighet att lämna kompletterande information på förpackningen om
hur tillskotten ska tas och hur länge, och om de innehåller högre nivåer av något
näringsämne än de UL-värden
värden som EFSA föreslog i sin rapport som publicerades 2006.
Norge har också annars visat bra exempel på åldersdifferentierad märkning som ett utmärkt
komplement. Så här enkelt löser man exempelvis problemet med att höga doser av kalcium
kan vara skadligt för äldre:
§ 7d. Særlige krav for kalsium. Kosttilskudd som inneholder mer enn
enn den maksimale
døgndosen av kalsium for voksne i én oppmålt enhet, skal merkes med «Skal ikke brukes av
voksne fra 18 år ».
j)

Förslaget strider mot samarbetet inom EU och EE-rätten

EU-domstolen
domstolen slår fast att fastställande av säkerhetsgränser ska ske efter en ingående
vetenskaplig bedömning av risken för människors hälsa på grundval av relevanta
vetenskapliga rön och inte på grundval av rent hypotetiska överväganden. Man ska beakta
de
e senaste internationella forskningsresultaten. Åtgärder för att skydda folkhälsan måste
vara proportionerliga enligt proportionalitetsprincipen, dvs.
dvs inte gå utöver vad som är
nödvändigt för att tillgodose det avsedda målet. Det krävs således att målet in
inte
te kan uppnås
genom mindre restriktiva åtgärder. När det gäller alternativa åtgärder märks särskilt
märkning och liknande information.


EU-domstolen
domstolen har uttryckligen skrivit att en myndighet ska kunna bevisa med
aktuell forskning att överskridande av en dos
do medför fara för individen.



EU-domstolen
domstolen har uttryckligen skrivit att man ska tillämpa åtgärder med mindre
restriktiv verkan på handeln.
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Nordic Nutrition Council föreslår
föreslår:
-

-

-

-

Att befolkningen i Skandinavien får större möjligheter att råda över sin hälsa i stället
för att begränsningar införs. Den skandinaviska befolkningen bör få behålla sin fulla
rätt till egenvård, däribland att vid behov använda näringstillskott utan de
föreslagna begränsningarna för att stärka den egna hälsan alltså i valfri dos.
Att norska Mattillsynet och svenska Livsmedelsverket beaktar och respekterar FN:s
konvention för mänskliga rättigheter och WHO:s konvention för folkhälsa
folkhälsa.
Att skandinaviska myndigheter beaktar och respekterar det gällande regelverket
inom EU gällande hande
handel och att den seriösa fackhandeln med kosttillskott i
Skandinavien får fortsätta att bedrivas som i dag.
Att norska företag inte straffas genom maxdoser som
som ger utländska företag, även
från Finland, Danmark och Tyskland, större möjlighet till försäljning och därmed
ökad möjlighet till arbetstillfällen på bekostnad av inhemska företag.
Att kvinnors intresse för hälsa och företagande inom naturlig hälsa uppmuntras
i stället för att begränsas.
Att det rådande regelverket (fast utan maxvärden) enligt Kosttillskottsdirektivet
2002/46/EU tillsammans med företagaransvaret enligt Livsmedelsförordningen
178/2002 ska fortsätta gälla i de skandinaviska länderna och att aktuell forskning
alltid ska beaktas.

2. Avslut
Det är allas vår samhälleliga plikt och uppgift att stärka den vacklande skandinaviska
kandinaviska
folkhälsan och de inhemska företag
företagens konkurrenskraft, kvinnors företagande samt EU
EUmedborgarnas rättighet att köpa varor och tjänster över gränserna.
Dessa är viktiga faktorer som drivs och finansieras politiskt både inom EU. Att Mattillsynet
här går tvärs emot rådande paradigm
paradigm, och dessutom emot det egna folkets möjligheter till
bibehållen hälsa i kristider, upplevs som både odemokratiskt och direkt stötande. Nordic
No
Nutrition Council vill uppmärksamma EU på att Mattillsynets helt har bortsett från aktuell
forskning. I underlaget till de gränsvärden som föreslås finns inte referenser till aktuell
forskning.
Föreningen Nordic Nutrition Council rekommenderar härmed till EU att avslå Mattillsynets
ansökan om införande av de extremt låga nivåerna för maxdoser av näringsämnena
vitamin B6 och vitamin E, samt mineralerna järn och zink.
För Nordic Nutrition Council

Kaisa Frank
Ordförande (president) Nordic Nutrition Council
Stockholm 2020-09-25
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