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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 artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 2232/96 er det fastsatt en 
framgangsmåte for utarbeiding av regler for aromastoffer 
som brukes eller skal brukes i næringsmidler. I 
henhold til forordningen skal det vedtas et register 
over aromastoffer (registeret) etter at medlemsstaten 
har oversendt en liste over de aromastoffene som kan 
brukes på eller i næringsmidler som markedsføres på 
deres territorium, og på grunnlag av Kommisjonens 
gransking av den oversendelsen. Registeret ble vedtatt 
ved kommisjonsvedtak 1999/217/EF(2).

2) I tillegg skal det i henhold til forordning (EF)  
nr. 2232/96 vedtas et program for vurdering av 
aromastoffer for å kontrollere at de oppfyller de 
alminnelige brukskriteriene for aromastoffer fastsatt i 
vedlegget til nevnte forordning.

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(Myndigheten) konkluderte i sin uttalelse av 13. 
juli 2004 om parahydroksybenzoater med at propyl-
4-hydroksybenzoat (FL 09.915) hadde virkninger på 
kjønnshormoner og på forplantningsorganene hos unge 
hannrotter. Myndigheten kunne ikke anbefale en verdi for 
akseptabelt daglig inntak (ADI) for dette stoffet på grunn 
av manglende verdi for dose uten observert skadevirkning 
(NOAEL). Bruken av propyl-4-hydroksybenzoat som 
aromastoff i næringsmidler kan ikke godtas, da stoffet

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 21.5.2005, s. 73, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2006 av 10. mars 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 28 av 1.6.2006, s. 6.

(1) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 
1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(1) EFT L 84 av 27.3.1999, s. 1. Vedtaket sist endret ved vedtak 2004/357/EF 
(EFT L 113 av 20.4.2004, s. 28).

 ikke oppfyller de alminnelige brukskriteriene fastsatt 
i vedlegget til forordning (EF) nr. 2232/96. Propyl-4-
hydroksybenzoat bør derfor slettes fra registeret.

4) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 7. 
desember 2004 om alifatiske dialkoholer, diketoner 
og hydroksyketoner at 2,4-pentandion (FL 07.191) er 
genotoksisk in vitro og in vivo. Bruken av stoffet som 
aromastoff kan derfor ikke godtas, da det ikke oppfyller 
de alminnelige brukskriteriene fastsatt i vedlegget til 
forordning (EF) nr. 2232/96. 2,4-pentandion bør derfor 
slettes fra registeret.

5) I samsvar med 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(3), har medlemsstatene for en rekke 
stoffer anmodet om at de registreres på en slik måte at 
produsentens immaterialrettigheter ikke krenkes.

6) Vernet for disse stoffene, som er oppført i del B i 
registeret, er begrenset til høyst fem år etter datoen da 
meldingen ble mottatt. Den perioden er nå utløpt for 28 
stoffer, som derfor bør overføres til del A i registeret.

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

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

(3) EFT L 127 av 29.4.1998, s. 32.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. mai 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VeDlegg

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

1. I del A gjøres følgende endringer:

a) Radene i tabellen for stoffene som er tildelt FL-nummer 07.191 (2,4-pentandion) og 09.915 (propyl-4-
hydroksybenzoat) utgår.

b) Følgende rader innsettes:

[Listen over aromastoffer som skal innsettes i tabell A, er kunngjort i Den europeiske unions tidende nr. L 128 av 
21.5.2005, s. 75.]
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2. Tabellen i del B erstattes med den følgende:

Aromastoffer som meldt i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2232/96 og som det er 
anmodet om vern av immaterialrettigheter for

Kode Datoen da Kommisjonen mottok meldingen Kommentarer

CN065 26.1.2001

CN074 18.4.2003 6

CN075 18.4.2003 6

CN076 18.4.2003 6


