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KOMMISJONSVEDTAK

av 7. april 2004

om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1273]

(2004/357/EF)

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), endret ved 
forordning (EF) nr. 1882/2003(2), særlig artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 2232/96 fastsettes framgangsmåten 
for utarbeiding av regler for aromastoffer som brukes 
eller skal brukes i eller på næringsmidler. I henhold til 
forordningen skal det vedtas et register over aromastoffer 
(heretter kalt «registeret») etter at medlemsstatene har 
oversendt en liste over de aromastoffene som kan brukes i 
eller på næringsmidler som omsettes på deres territorium, 
og etter at Kommisjonen har gransket denne listen.

2) Videre skal det i henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 
vedtas et program for vurdering av aromastoffene i 
registeret (heretter kalt «vurderingsprogrammet») for 
å kontrollere at disse stoffene er i samsvar med de 
alminnelige brukskriteriene fastsatt i vedlegget til nevnte 
forordning. I henhold til forordningen skal de som 
er ansvarlige for å bringe aromastoffene i omsetning,  

 

 oversende Kommisjonen de opplysninger som er 
nødvendige for vurderingen. I henhold til forordningen 
skal det dessuten, når vurderingsprogrammet er 
gjennomført, vedtas en liste over aromastoffer som det er 
tillatt å bruke, mens de andre utelukkes.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2232/96 ble det ved 
kommisjonsvedtak 1999/217/EF 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(3), sist endret ved vedtak 2002/113/
EF(4), vedtatt et register over aromastoffer til bruk i eller 
på næringsmidler.

4) I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 av 
18. juli 2000 om fastsettelse av tiltak som er nødvendige 
for vedtakelse av et vurderingsprogram i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96(5) 
skal den som er ansvarlig for å bringe et aromastoff i 
registeret i omsetning, legge fram visse opplysninger for 
å muliggjøre vurderingen av stoffet.

5) I kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2002 av  
11. april 2002 om fastsetjing av fristar for framlegging av 
opplysningar om kjemisk definerte aromastoff som vert 
nytta i eller på næringsmiddel(6) ble det fastsatt tidsfrister 
for framlegging av opplysninger for vurderingen av 
aromastoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1565/2000.  

2007/EØS/31/15

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 20.4.2004, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 21.4.2005, s. 6.

(1) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1.
(2) EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1.

(3) EFT L 84 av 27.3.1999, s. 1.
(4) EFT L 49 av 20.2.2002, s. 1.
(5) EFT L 180 av 19.7.2000, s. 8.
(6) EFT L 95 av 12.4.2002, s. 10.
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 For en rekke stoffer med frist til 31. desember 2002 
er det imidlertid ikke framlagt noen opplysninger, og 
Kommisjonen er heller ikke blitt underrettet om at det 
finnes noen som fortsatt vil framlegge opplysninger. 
Det går derfor ikke an å vurdere om disse stoffene 
er i samsvar med de alminnelige brukskriteriene for 
aromastoffer fastsatt i forordning (EF) nr. 2232/96 før 
vurderingsprogrammet er gjennomført. Disse stoffene 
bør derfor slettes i registeret.

6) Granskingen av aromastoffene som er oppført i registeret, 
åpenbarte manglende konsekvens med hensyn til navnene 
på visse stoffer (FL nr. 06.100 og FL nr. 06.131) og 
med hensyn til visse kjemiske numre (FL nr. 02.027, 
FL nr. 07.033, FL nr. 07.153 og FL nr. 09.578). Det ble 
også oppdaget tilfeller der samme stoff var oppført 
med mange forskjellige kjemiske navn i registeret 
(FL nr. 02.228 og FL nr. 02.027; FL nr. 07.221 og 
FL nr. 07.033). Slike tilfeller av manglende konsekvens 
bør rettes opp.

7) Kommisjonens gransking gjorde det også mulig å fastslå 
at det av de forskjellige formene for kinin bare er 
kininhydroklorid (FL nr. 14.011), kininmonohydroklori
ddihydrat (FL nr. 14.155) og kininsulfat (FL nr. 14.152) 
som brukes som aromastoffer. De andre formene for 
kinin (FL nr. 14.146 og FL nr. 14.154) bør derfor slettes i 
registeret.

8) Vitenskapskomiteen for næringsmidler konkluderer i 
sin uttalelse av 26. februar 2002 med at N-(4-hydroksy-
3-metoksybenzyl)-8-metylnon-6-enamid (capsaicin, 
FL nr. 16.014) er genotoksisk. Capsaicin forekommer 
naturlig i Capsicum-arter (f.eks. chilipepper, 
kajennepepper, grønnsakpaprika). Det er rapportert at et 
stort forbruk av chilipepper er en risikofaktor for kreft. 
Selv om det største daglige inntak i Den europeiske union 
er mye lavere enn det inntaket som skal til for å framkalle 
kreft, bør capsaicin ikke tilsettes i næringsmidler, da det 
ikke er i samsvar med de alminnelige brukskriteriene 
for aromastoffer fastsatt i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 2232/96. Dette stoffet bør derfor slettes i registeret.

9) For to stoffer oppført i registeret (CN060 og CN061) har 
den meldende medlemsstaten trukket tilbake meldingen. 
Disse stoffene bør derfor slettes i registeret.

10) Det er ikke hensiktsmessig å beholde den fortrolige 
koden for stoffer som forøvrig er meldt med fullt navn 
og var brakt i omsetning da registeret ble utarbeidet.

11) Bransjen har nå framlagt opplysninger om visse stoffer 
som angis med henvisning til nr. 4 i kolonnen «merknader» 
i del A i vedlegget til vedtak 1999/217/EF, og som 
det i henhold til nevnte vedtak ble krevd ytterligere 
opplysninger om. Det er særlig blitt dokumentert at 
disse stoffene er aromastoffer. Nevnte vedlegg bør derfor 
endres slik at henvisningen til nr. 4 slettes.

12) Registeret bør rettes slik at visse stoffer som var brakt i 
omsetning på det tidspunkt da registeret ble utarbeidet, 
tildeles FL-nummer for å sikre at de opptas på riktig måte 
i vurderingsprogrammet.

13) Medlemsstatene har meldt nye aromastoffer som skal tas 
med i vurderingsprogrammet, og som derfor bør oppføres 
i registeret.

14) For visse stoffer som nylig er blitt meldt i 
henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 og 
kommisjonsrekommandasjon 98/282/EF av 21. april 
1998 om korleis medlemsstatane og statane som har 
skrive under på avtala om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet, bør verne immaterialretten i samband 
med utvikling og produksjon av dei aromastoffa som er 
nemnde i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2232/96(1), har medlemsstaten som har gitt meldingen 
anmodet om at de betegnes på en slik måte at produsentens 
immaterialrettigheter vernes. Disse stoffene bør derfor 
oppføres i del B i vedlegget til vedtak 1999/217/EF.

15) Vedtak 1999/217/EF bør derfor endres.

16) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 1999/217/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

(1) EFT L 127 av 29.4.1998, s. 32.
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegget til vedtak 1999/217/EF gjøres følgende endringer:

1. I listen i tredje ledd i innledningen til vedlegget, rett før del A, skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Stoff som ikke skal brukes i eller på næringsmidler, med mindre det omsettes lovlig i den (de) berørte 
medlemsstat(er).»

2. [Endringene i del A og B er kunngjort i Den europeiske unions tidende nr. L 113 av 20.4.2004, s. 31-36]


