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HØRING - FORSLAG OM Å INKLUDERE AROMASTOFFET 16.127 TIL
UNIONSLISTEN
Hovedinnhold i forskriftsutkastet
Denne endringen er et forslag om å inkludere aromastoffet FL-nr.: 16.127; 3-(1-((3,5dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i
Unionslista, vedlegg A til Unionslista. Stoffet er en smaksmodifikator. Den vil kunne redusere
bitter smak i enkelte matkategorier.
Bakgrunn og innhold i endringen
Aromaforskriften regulerer bruk av aromaer bestemt til næringsmidler, og gjennomfører forordning
(EF) nr. 1334/2008 om aromaer i næringsmidler (aromaforordningen) som norsk forskrift.
Unionslisten over godkjente aromastoffer mv. i vedlegg I, til aromaforordningen ble implementert i
den norske aromaforskriften 15. juli 2013. Den består av ca. 2500 aromastoffer og skal sikre trygg
bruk i matvarer og redelig omsetning ved at kun de aromastoffene som står på listen er lov å ta i
bruk.
Endringer i aromaforskriften skjer ved å gjennomføre foreslåtte endringer gitt i utkastet
D073140/03. Utkastet er under behandling i EU og vil mest sannsynlig bli vedtatt i løpet av noen
måneder.
Innholdet i utkast til forordning D073140/03
Norge har implementert EUs fo. (EU) 872/2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer i
aromaforskriften. I dette regelverket er det også gitt muligheter for å inkludere nye aromastoff etter
gitte prosedyrer.
EU mottok en søknad 10. august 2012 om å inkludere stoffet FL 16.127; 3-(1-((3,5dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione til listen.
EUs organ for mattrygghet (EFSA - European Food Safety Authority) har vurdert aromastoffet FL
16.127 og har ikke kunne påvise helsefare knytte til bruk av produktet i de mengder og til de
produkter det er søkt om. Stoffet er en smaksmodifikator og vil endre bitter smak i spesielle
matkategorier.
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Stoffet kan også brukes som søtstoff. I tillegg blir det også brukt i kosmetikk og
rengjøringsprodukter. Det er tatt hensyn til at stoffet kan inntas via andre mulig inntaksveier ved å
begrense bruk av stoffet som aroma til spesielle matkategorier og med mengdebegrensning.
Det er støtte i EU for å inkludere aromastoffet FL 16.127; 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i Unionslista, vedlegg A.
EFSA har vurdert stoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet
helsefare til inntaket av stoffet med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om.
Mattilsynet mener derfor at FL 16.127; 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione kan oppføres i Unionslista, vedlegg A.

Status etter EØS-avtalen og senere implementering i norsk rett
Rettsakten som danner grunnlaget for forskriftsendringen, er foreløpig ikke behandlet i EØSkomiteen. Rettsakten vil først bli gjennomført i norsk rett etter at de er innlemmet i EØS-avtalen
gjennom vedtak i EØS-komiteen. Endringsforskriften høres derfor med forbehold om den videre
EØS-prosessen.
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for
hverken myndigheter, næringen og/eller forbrukere.
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Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside.
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
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Vedlegg:
• Forslag til forskrift om endring av forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og
næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler
(aromaforskriften)
• Utkast til forordning med vedlegg D073140/03 (dansk versjon og engelsk versjon)
• Høringsliste
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