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Codex Alimentarius

Det sirkulerer for tiden i mange europeiske land e-poster og innlegg i aviser av enkeltpersoner og
grupperinger som setter spørsmålstegn ved hensikten til Codex Alimentarius. Man hevder å mangle
innsyn og at det arbeidet Codex utfører, vil ha en meget negativ effekt på kosttilskuddsmarkedet.
Nedenfor vil du finne forklaringer
til noen av de mange påstandene
som sirkulerer:
Codex Alimentarius planlegger at
alle kosttilskudd kun skal være tilgjengelig på resept innen utgangen
av 2009….
Feil. I 2005 godkjente Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler som medførte at kosttilskudd
kom inn under lov om mat. I tillegg
er alle retningslinjer og standarder
som er godkjent av Codex frivillighetsbasert i de enkelte land, og det
settes derfor aldri deadlines eller
datoer.
Codex planlegger å begrense innholdet i kosttilskudd til kun å inneholde
anbefalt daglig inntak (ADI/RDA).
Alle kosttilskudd som inneholder
mer enn dette vil bare kunne fås på
resept….
Feil. I 2005 godkjente Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler som medførte at kosttilskudd
skulle vurderes som mat. Retningslinjene spesifiserer ikke grenseverdier for vitaminer og mineraler.
Retningslinjene spesifiserer i stedet
at maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler skal baseres på en
vitenskapelig risikovurdering, som
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igjen skal være basert på akseptert
vitenskapelig data. Codex baserer
sine retningslinjer og standarder på
den seneste tilgjengelige viten som
er samlet inn fra eksperter over hele
verden.

mer i overensstemmelse med internasjonal lov. Codex-standarder og
retningslinjer er blant annet blitt
brukt som referanse av World Trade
Organization (WTO) for å hjelpe til
med å løse opp handelskonflikter.

Codex holder på å utarbeide en liste
over vitaminer og mineraler i den
hensikt å redusere tilgjengeligheten
til kosttilskudd og i tillegg gjøre innholdet av disse så lavt at de ikke lenger er virksomme…
Feil. Hensikten til Codex er å
beskytte forbrukerens helse samt
å sikre reell og rettferdig konkurranse i matsektoren. Retningslinjene for kosttilskudd utarbeidet i
2005 inneholder ingen mulighet for
å begrense tilgang til enkeltstående
vitaminer og mineraler, ei heller å
begrense mengden av innhold i disse. Det foreligger heller ingen planer
i Codex for å utarbeide en slik liste.

Codex er en merkelig og mystisk organisasjon...
Codex er en høyt respektert internasjonal organisasjon som er opprettet og driftet av United Nations
Food and Agricultural Organization
og World Health Organization. For
mer informasjon om Codex, gå til
www.codexalimentarius.net
Organisasjonen ble etablert i 1963
for å bidra til å utforme matstandarder, retningslinjer og annen relatert
tekst, så som “code of practise” under fellessatsningen av FAO/WHO’s
matstandardprogram. Programmet
søker å være transparent i sitt arbeid
og gi godt innsyn i sine diskusjoner og konklusjoner. Mer enn 160
ikke-statlige organisasjoner deltar i
Codex’s diskusjoner som observatører. Disse observatørene representerer forbrukere, universiteter, forskere, industri med mer. Beslutningene
i Codex tas av medlemslandenes
delegater.
turid.backer@brn.no

Codex standarder og retningslinjer
er lovbestemt og forpliktende…
Feil. Codex’s retningslinjer er verken lovbestemte eller forpliktende i
seg selv, og landene er ikke forpliktet
til å ta disse inn i sitt lovverk. Men
mange land kan og vil ta retningslinjene inn i sitt eget lovverk, da det
medfører at deres eget lovverk bli

Har du husket å registrere deg?
Fra januar 2011 får du moms på dine tjenester om du ikke
har gjort det. Ta kontakt med NNH-kontoret!
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