
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om
fastsetjing av ein framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller på
næringsmiddel(1), særlig artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2232/96 skal medlemsstatene innen ett år etter at
forordningen er trådt i kraft, oversende Kommisjonen listen over aromastoffer som kan brukes i eller på
næringsmidler markedsført på deres territorium.

I henhold til artikkel 3 nr. 2 i nevnte forordning skal meldte aromastoffer der lovlig bruk i en medlemsstat
skal godkjennes av de andre medlemsstatene, føres opp i et register vedtatt etter framgangsmåten fastsatt
i forordningens artikkel 7.

Enkelte aromastoffer er for tiden underlagt restriksjoner eller forbud i visse medlemsstater.

Restriksjoner eller forbud som er i kraft den dagen dette vedtak gjøres, vil fortsatte kunne anvendes inntil
det er foretatt en fullstendig vurdering av vedkommende stoff.

Under alle omstendigheter kan en medlemsstat som fastslår at et aromastoff oppført i registeret kan utgjøre
en fare for folkehelsen, påberope seg beskyttelsesklausulen fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2232/96.

Registeret ligger til grunn for vurderingsprogrammet som er fastsatt i artikkel 4 i nevnte forordning, og
som skal vedtas innen åtte måneder etter at registeret er vedtatt.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler –

GJORT DETTE VEDTAK:
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KOMMISJONSVEDTAK

av 23. februar 1999

om vedtakelse av et register over aromastoffer til bruk i eller på
næringsmidler utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og

rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996(*)

[meddelt under nummer K(1999) 399]

(1999/217/EF)

2001/EØS/31/14

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 84 av 27.3.1999, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2000 av 28.
juni 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 12.

(1) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1.
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Artikkel 1

Registeret over aromastoffer i vedlegget til dette vedtak vedtas herved.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1.
(2) Norge og Island.
(3) Chemical Abstracts Service.
(4) Council of Europe.
(5) EFT C 131 av 29.4.1998, s. 3.
(6) EFT L 127 av 29.4.1998, s. 32.

Register over aromastoffer meldt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996 om fastsetjing av ein
framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller på 

næringsmiddel

I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996
om fastsetjing av ein framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta eller skal nyttast i eller
på næringsmiddel(1) har Kommisjonen fra medlemsstatene og visse EFTA-stater som er part i EØS-
avtalen(2) mottatt lister over aromastoffer som er godkjent for bruk på deres territorium, og som derfor bør
kunne omsettes fritt i samsvar med nevnte avtale.

På grunnlag av ovenstående og i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i ovennevnte forordning har Kommisjonen
laget dette utkast til register, som må vedtas innen ett år etter utløpet av meldingsperioden, og der listen
over meldte stoffer er tatt inn som vedlegg.

Hovedlisten er delt inn i tre forskjellige deler. Denne inndelingen var nødvendig, da ingen av de
nåværende klassifikasjonssystemene for kjemikalier omfatter samtlige meldte stoffer. En fjerde del
omfatter stoffer som en medlemsstat har anmodet om fortrolig behandling av for å verne produsentens
immaterialrettigheter.

DEL 1

I denne delen, som er den største, er stoffene klassifisert etter CAS-nummer(3), såfremt de er tildelt eller
meddelt et slikt nummer.

DEL 2

Når det ikke foreligger CAS-nummer, vises det i del 2 til Europarådets kodesystem CoE(4).

DEL 3

Det er utelukkende når det ikke finnes noen henvisning til ovennevnte kodesystemer at det har vært
nødvendig å føre noen få resterende stoffer opp i denne delen. Opprinnelig var de ordnet alfabetisk på
grunnlag av sin vanlige betegnelse på engelsk. For å unngå uoverensstemmelser etter oversettelsen er
hvert stoff blitt tildelt et eget ad hoc-nummer.

DEL 4

I del 4 er det oppført et begrenset antall stoffer meldt av en eller flere medlemsstater i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 siste ledd, der det fastslås at aromastoffene skal betegnes på en slik måte
at produsentens immaterialrettigheter vernes. Det er med andre ord blitt anmodet om fortrolig behandling
av disse aromastoffene, noe som forklarer hvorfor de benevnes i kodeform. En kommisjonsmelding(5) og
en kommisjonsrekommandasjon(6) gir retningslinjer for hvordan denne bestemmelsen skal anvendes i
praksis. Det bemerkes at selv om bare et begrenset antall bemyndigede personer har tilgang til de relevante
opplysningene, er fortrolig behandling av dataene bare sikret for et tidsrom på fem år fra det tidspunkt
meldingen ble mottatt. Den fortrolige behandlingen berører på ingen måte de rettslige bestemmelser som
får anvendelse for vedkommende aromastoffer. Det bør særlig understrekes at forpliktelsen til bare å
markedsføre stoffer som ikke utgjør en fare for folkehelsen, og til å overholde den obligatoriske
sikkerhetsvurderingen, er uinnskrenket.
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I del 1 til 3 er også EINECS(1)- og FEMA-nummer(2) angitt, såfremt de foreligger.

I kolonnen «merknader» er tilleggsopplysninger angitt i form av tall med følgende forklaring:

1. Stoff som foruten sine smaksgivende egenskaper brukes til andre formål i eller på næringsmidler, og
som derfor kan være omfattet av andre lovbestemmelser.

2. Stoff hvis bruk er underlagt restriksjoner eller forbud i enkelte medlemsstater.

3. Stoff som skal prioriteres for vurdering.

4. Stoff som det skal framlegges ytterligere opplysninger om.

Kommisjonen er fullt ut klar over at nødvendigheten av å føre stoffene opp i forskjellige deler har ført til
at det forekommer dubletter og overlappinger i registeret. Dette skyldes først og fremst at det benyttes et
stort antall forskjellige betegnelser på ett og samme stoff. Det er imidlertid også en kjent sak at mangel på
konsekvens også forekommer selv i et anerkjent klassifikasjonssystem som CAS. En finjustering på det
nåværende stadium kan imidlertid virke forhastet, i tillegg til at et slikt arbeid ville være både komplisert
og tidkrevende. Det ville utvilsomt være mer hensiktsmessig først å registrere dublettene for så å slette
dem i selve vurderingsfasen (i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2232/96), for først da vil
samtlige relevante opplysninger om et gitt stoff være tilgjengelige. Det er også på det stadiet det bør
vurderes om det skal utarbeides et mer hensiktsmessig og enhetlig nummereringssystem for
aromastoffene.

Det er derfor blitt ansett som en bedre løsning å opprettholde samtlige dubletter som måtte finnes i
registeret, for å unngå faren for å slette stoffer som under enhver omstendighet skal beholdes.

Behandlingen av salter og andre avledede forbindelser av «generiske» stoffer reiser et særlig problem.
Enkelte stoffer er blitt meldt med en høy grad av presisjon. Et typisk eksempel er kinin, som er meldt som
sådant, men også som sulfat, bisulfat, klorhydrat, hydroklorid og monohydroklorid dihydrat, og alle er blitt
tildelt sitt CAS-nummer. Andre stoffer har ikke vært gjenstand for en så detaljert identifisering. Og for et
visst antall syrer eller baser opplyses det ikke om de avledede saltene også er omfattet. Rent provisorisk
godtas det, men utelukkende for dette registeret, at salter av ammonium, natrium, kalium og kalsium samt
disse stoffenes klorider, karbonater og sulfater grupperes under det «generiske» stoffet, forutsatt at de har
smaksgivende egenskaper. Det er imidlertid åpenbart at endelig godkjenning vil være avhengig av
resultatene av vurderingen, og det bør i slike tilfeller kontrolleres nøye om en slik samgruppering er
korrekt.

[Listen i registeret over aromastoffer er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. L 84 av
27.3.1999, s. 5]

(1) European Inventory of Existing Chemical Substances: Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer.
(2) Flavour and Extract Manufacturers' Association: Forbundet av aromastoff- og ekstraktprodusenter.


