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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/403 

av 11. mars 2015 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til 

Ephedra-arter og yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR - 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, 

mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1925/2006 kan en medlemstat anmode Kommisjonen om å iverksette 

en framgangsmåte for å oppføre et stoff eller en ingrediens som inneholder andre stoffer enn vitaminer eller mineraler i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006, på listen over stoffer hvis bruk i næringsmidler er forbudt, begrenset eller 

underlagt unionskontroll, dersom en mulig risiko for forbrukerne er knyttet til stoffet, i henhold til artikkel 8 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1925/2006. 

2) Den 7. september 2009 sendte Tyskland en anmodning til Kommisjonen om de mulige skadelige virkningene forbundet 

med inntak av yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og Ephedra-arter og preparater av disse, 

og anmodet Kommisjonen om å iverksette framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1925/2006 for disse 

to stoffene.  

3) Anmodningen fra Tyskland oppfylte de nødvendige vilkår og krav fastsatt i artikkel 3 og 4 i kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 307/2012(2).  

4) Den 9. september 2011 bad Kommisjonen Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») om å vurdere tryggheten ved bruk av Ephedra-arter og yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) 

Pierre ex Beille) i næringsmidler.  

5) Den 3. juli 2013 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om vurderingen av sikkerheten ved bruk av yohimbin 

(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)(3). Myndigheten konkluderte at de kjemiske og toksikologiske 

egenskapene hos yohimbinbark (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og preparater framstilt av denne som 

benyttes i næringsmidler, ikke er tilstrekkelige til å konkludere om deres trygghet som ingredienser i næringsmidler. Derfor 

var det ikke mulig for Myndigheten å gi råd om daglig inntak av yohimbinbark og preparater framstilt av denne, som ikke 

gir grunn til bekymring for menneskers helse.  

6) Den 6. november 2013 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om vurdering av sikkerheten ved bruk av Ephedra-

arter i næringsmidler(4). Den konkluderte at selv om det ikke er dokumentert at næringsmidler som inneholder Ephedra-urt 

og preparater framstilt av denne, markedsføres hos detaljsalgssteder i Europa, kan kosttilskudd som inneholder Ephedra-

urter eller preparater framstilt av disse, som vanligvis benyttes i forbindelse med vektreduksjon og idrettsutøvelse, enkelt 

kjøpes via Internett. Myndigheten konkluderte at det ikke kan utelukkes at forbrukere kan kjøpe urtete av Ephedra-urt via 

Internett. Ettersom Ephedra-urt og preparater framstilt av denne nesten utelukkende markedsføres som kosttilskudd, 

beregnet Myndigheten mulige eksponeringsnivåer for urten ut fra kosttilskudd. Den konkluderte at Ephedra-urt og 

preparater framstilt av denne i kosttilskudd kan føre til eksponering for en samlet mengde Ephedra-alkaloider eller efedrin 

som ligger innenfor eller kan overskride det terapeutiske doseringsintervallet for de enkelte Ephedra-alkaloider eller efedrin 

i legemidler.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 of 12.3.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 35. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 av 11. april 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for anvendelse av 

artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i 

næringsmidler (EUT L 102 av 12.4.2012, s. 2). 

(3) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsmidler tilsatt i næringsmidler (ANS): Scientific Opinion on the evaluation of the 

safety in use of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K.Schum.)Pierre ex Beille). EFSA Journal 2013; 11(7):3302. 

(4) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningstoffer og næringsmidler tilsatt i næringsmidler (ANS): Scientific Opinion on safety evaluation of 

Ephedra species for use in food. EFSA Journal 2013;11(11):3467. 
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7) Myndigheten konkluderte at det i mangel av egnede toksisitetsdata, ikke var mulig å gi råd om daglig inntak av Ephedra-urt 

og preparater framstilt av denne som ikke gir grunn til bekymring for menneskers helse. Myndigheten konkluderte like fullt 

at eksponering for den totale mengden Ephedra-alkaloider eller efedrin i næringsmidler, hovedsakelig i kosttilskudd, kan 

føre til alvorlige skadevirkninger i hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet (for eksempel høyt blodtrykk og slag), 

virkninger som kan forsterkes i kombinasjon med koffein. Derfor utgjør bruk av Ephedra-urt og preparater framstilt av 

denne som inneholder Ephedra-alkaloider i næringsmidler en vesentlig sikkerhetsrisiko for menneskers helse. 

8) Kommisjonen har ikke mottatt merknader fra berørte parter etter at Myndighetens uttalelse om Ephedra-arter og om 

yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ble offentliggjort.  

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 fortsatt råder vitenskapelig usikkerhet, bør stoffet 

underlegges unionskontroll og derfor oppføres i del C av vedlegg III 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 III til forordning (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.  

10) Ettersom den vesentlige sikkerhetsrisikoen forbundet med bruk av Ephedra-urt og preparater framstilt av denne i 

næringsmidler, særlig med hensyn til eksponering for Ephedra-alkaloider i kosttilskudd, og ettersom det ikke har vært 

mulig å fastsette et daglig inntak av Ephedra-urt og preparater framstilt av denne som ikke gir grunn til bekymring for 

menneskers helse, bør bruk av dette stoffet i næringsmidler forbys. Derfor bør Ephedra-urt og preparater framstilt av 

denne ikke oppføres i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006.  

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I del A skal ny post lyde: 

«Ephedra-urt og preparater framstilt av denne som stammer fra Ephedra-arter»  

2) I del C skal ny post lyde: 

«Yohimbinbark og preparater framstilt av denne som stammer fra yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex 

Beille)»  

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


