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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1259 

av 20. september 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det 

gjelder forlengelse av overgangsperioden i artikkel 4 for aromaen «grillaromakonsentrat (vegetabilsk)»  

FL-nr. 21.002(*) 

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 25 

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) 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. 

3) Gjennomføringsforordning (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 nevnte vedlegg 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. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012(4) fastsatte en rekke overgangstiltak på tidspunktet for opprettelsen av  

EU-listen over aromaer for første gang. 

5) Ved forordning (EU) nr. 873/2012 ble fristen for inngivelse av søknader om aromaer og kildematerialer som nevnt i 

artikkel 9 bokstav b)–f) i forordning (EF) nr. 1334/2008 i henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 fastsatt til  

22. oktober 2015. Den fastsatte også en overgangsperiode for næringsmidler som inneholder disse aromaene, i påvente 

av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets («Myndigheten») vurdering av de inngitte søknader. 

6) I samsvar med artikkel 3 i forordning (EU) nr. 873/2012 ble en søknad om godkjenning av aromaen «grillaroma-

konsentrat (vegetabilsk)» (FL-nr. 21.002), som tilhører kategorien nevnt i artikkel 9 bokstav e), «andre aromaer», inngitt 

20. oktober 2015. 

7) Myndigheten anmodet 5. oktober 2017 søkeren om å framlegge ytterligere vitenskapelige opplysninger og toksiko-

logiske undersøkelser innen 5. august 2018. Søkeren underrettet Kommisjonen og Myndigheten om at disse under-

søkelsene er i ferd med å bli gjennomført slik at de opplysningene det ble anmodet om, kan framlegges innen fristen. 

8) Dersom opplysningene det ble anmodet om, ikke er framlagt innen den fastsatte fristen, bør artikkel 3 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008 av hensyn til rettssikkerheten få anvendelse med sikte å avslutte den felles framgangsmåten for 

ajourføring av fellesskapslisten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 21.9.2018, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2019 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 kilde-

materialer 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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9) I samsvar med målene i forordning (EF) nr. 1334/2008 og for å sikre rettssikkerheten med hensyn til næringsmidler som 

inneholder aromaen «grillaromakonsentrat (vegetabilsk)» (FL-nr. 21.002),bør overgangsperioden fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EU) nr. 873/2012 midlertidig forlenges for denne søknaden, til Myndighetens vurdering er avsluttet. 

10) 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 

1. I artikkel 4 i forordning (EU) nr. 873/2012 skal nytt nr. 2 lyde: 

«2. Næringsmidler som inneholder aromaen «grillaromakonsentrat (vegetabilsk)» (FL-nr. 21.002), som tilhører 

kategorien «andre aromaer» og som lovlig er brakt i omsetning eller merket før 22. april 2020, kan omsettes fram til datoen 

for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. Dersom opplysningene som Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet anmodet om, ikke er framlagt innen 5. august 2018, skal søknadsprosessen avsluttes i samsvar med artikkel 3 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.» 

2. Det opprinnelige leddet i artikkel 4 blir nr. 1. 

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. 

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

Utferdiget i Brussel 20. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 __________  


