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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1246 

av 18. september 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

oppføring av trepyrolysedestillat på EU-listen over aromaer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

er innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. Forordning (EU) nr. 872/2012 innførte også del B 

(«Aromapreparater»), del C («Reaksjonsaromaer»), del D («Aromaforløpere»), del E («Andre aromaer») og del F 

(«Kildematerialer») i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. Del B–F i vedlegg I tilsvarer kategoriene av aromaer 

og kildematerialer nevnt i artikkel 9 bokstav b)–f) i forordning (EF) nr. 1334/2008. Del B–F inneholder ingen poster. 

3) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012(4) fastsettes overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

4) I artikkel 4 i forordning (EU) nr. 873/2012 fastsettes en overgangsperiode for næringsmidler som inneholder aromaer 

som tilhører del B–F i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, og som har vært gjenstand for en søknad før  

22. oktober 2015 i henhold til artikkel 3 i førstnevnte forordning. I henhold til artikkel 4 utløper overgangsperioden for 

omsetning av slike næringsmidler 22. april 2018. 

5) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad inngitt av en medlemsstat eller 

berørt part. 

6) Den 16. oktober 2012 ble det inngitt en søknad til Kommisjonen om godkjenning av produktet trepyrolysedestillat  

(FL-nr. 21.001) under betegnelsen «rometer» i kategorien «andre aromaer». Søkeren anmodet om å kunne bruke denne 

aromaen i spiseis, sukkervarer, tyggegummi, korn og produkter framstilt av korn, rot- og knollvekster, belgfrukter og 

belgvekster, bakervarer, kjøtt og kjøttprodukter, salt, krydder, supper, sauser, salater, alkoholfrie drikker og alkoholholdige 

drikker opp til et visst alkoholinnhold.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 19.9.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 (EUT L 267 av 2.10.2012, s. 162). 
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7) Søknaden ble sendt til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») for 

uttalelse. Søknaden ble også gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008. 

8) Den 24. August 2017 vedtok Myndigheten uttalelsen «Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation  

500 (FGE.500): rum ether» om vurderingen av sikkerheten ved trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) ved bruk som aroma 

i kategorien «andre aromaer»(1). Dette produktet er en kompleks blanding av flere enn 80 enkeltstående bestand-

deler. Myndigheten konkluderte med at ifølge den overordnede strategien for risikovurdering av aromastoffer utgjør 

forekomsten av genotoksiske stoffer som bestanddeler i rometer et sikkerhetsproblem. Den påpekte alvorlige 

sikkerhetsproblemer knyttet til en rekke bestanddeler, blant annet furaner og furanderivater, som er forbundet med 

genotoksisitet og kreftframkallende egenskaper, og nevnte også risikoen for kreftframkallende virkning knyttet til 

forekomsten av etanol. 

9) Tsjekkia og Slovakia har underrettet Kommisjonen om bruken av trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i de tradisjonelle 

alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský og bedt om å få fortsette å bruke stoffet i disse bestemte alkoholsterke 

drikkene. 

10) Ifølge betraktning 7 i forordning (EF) nr. 1334/2008 bør det ved godkjenning av aromaer også tas hensyn til andre 

faktorer som er relevante for saken, herunder samfunnsmessige forhold og tradisjoner. Ettersom bruken av denne 

aromaen på det nåværende tidspunktet er nødvendig for å opprettholde det tradisjonelle organoleptiske særpreget til de 

alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský i Tsjekkia og Slovakia, bør dette stoffet tillates med de bruksvilkårene som 

er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

11) Disse alkoholsterke drikkene er i likhet med andre alkoholsterke drikker og alkoholholdige drikker i alminnelighet ikke 

beregnet på å konsumeres av barn eller andre sårbare befolkningsgrupper. I tillegg til de eksisterende merkingskravene 

bør medlemsstatene kreve at det gis ytterligere opplysninger om de spesifikke risikoene knyttet til forekomsten av 

trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i disse tradisjonelle alkoholholdige drikkene. 

12) De alkoholsterke drikkene som er tilsatt trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001), bør ikke brukes i framstillingen av andre 

næringsmidler. 

13) Når det vises til aromaen på merkingen av de alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský, bør navnet eller  

FL-nummeret brukes. 

14) I tillegg til kravene i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1334/2008 bør det når trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) 

markedsføres som sådan og ikke er beregnet på salg til sluttforbruker, angis på merkingen at denne aromaen kan brukes 

bare til framstilling av de alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský. 

15) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning få anvendelse fra 23. april 2018. 

16) Denne forordning bør være i kraft i et tidsrom på fem år for å gjøre det mulig å utvikle alternativer til trepyrolyse-

destillat (FL-nr. 21.001) til bruk i de tradisjonelle alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský. 

17) Del E i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

18) 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 

Del E i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Produktet trepyrolysedestillat (FL-nr.21.001) godkjennes til bruk i de tradisjonelle alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský, 

med de restriksjonene for bruk som er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(1) EFSA Journal 2017;15(8):4897. 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 23. april 2018 til 19. september 2023. 

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

Utferdiget i Brussel 18. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 tilføyes følgende post for trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001): 

FL-nr. Betegnelse CAS-nr. JECFA-nr. CoE-nr. Den aktuelle aromaens renhet Restriksjoner for bruk Fotnote Henvisning 

«21.001 Trepyrolysede-

stillat 

— — — Kompleks blanding av stoffer framstilt ved 

destillasjon av reaksjonsprodukter av tresyre og 

etanol. Væske med romaktig lukt og smak. 

Bestanddeler: 

— etanol (bestemt ved gasskromatografi/ 

flammeionisasjonsdetektor): over 40 vekt-

prosent 

— etylacetat: under 25 vektprosent 

— etylformiat: under 2 vektprosent 

— etylpropionat: under 4 vektprosent 

— etylbutyrat: under 1,5 vektprosent 

— metylacetat: under 3,5 vektprosent 

— furanekvivalenter (furan og 2-metylfuran) 

uttrykt som furan: under 8 mg/l 

— metanol og metanolderivater, uttrykt som 

metanolekvivalenter: under 2 vektprosent 

— benzopyren: under 1 μg/l 

— benzo(a)antracen: under 2 μg/l 

— syrer (uttrykt som eddiksyre): under 1,00 g/l 

Bare i følgende alkoholsterke drikker: 

Tuzemák og tuzemský som omfattes av 

forordning (EF) nr. 110/2008, når de markeds-

føres i sin endelige emballasje som bare er 

beregnet på sluttforbrukeren, 3 800 mg/l. 

1. Når det vises til aromaen trepyrolysedestillat 

(FL-nr. 21.001) på merkingen av de alko-

holsterke drikkene tuzemák og tuzemský, 

skal navnet eller FL-nummeret brukes. 

2. Tuzemák og tuzemský som er tilsatt tre-

pyrolysedestillat (FL-nr. 21.001), skal ikke 

brukes i framstillingen av andre nærings-

midler. 

3. I tillegg til kravene i artikkel 15 i forordning 

(EF) nr. 1334/2008 skal det når denne 

aromaen markedsføres som sådan, angis på 

merkingen at denne aromaen kan brukes 

bare til framstilling av de alkoholsterke 

drikkene tuzemák og tuzemský. 

Medlemsstatene skal kreve ytterligere merking 

med informasjon til forbrukerne om de 

spesifikke risikoene knyttet til forekomsten av 

trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i de 

alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský. 

 EFSA» 

 


