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HØRING - ENDRING AV UNIONSLISTEN FOR AROMASTOFFER 
 
Mattilsynet sender med dette på høring et forslag til endring av forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om 
aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på 
næringsmidler (aromaforskriften).  
 
Endringsforskriften skal gjennomføre forslag til rettsakt, som fikk full støtte i Kommisjonen 17. 
november 2017 og er sendt til Parliament og Råd for høring før formelt vedtak. 
 
Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at 
høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill.  
 
Bakgrunn  
Aromaforskriften regulerer bruk av aromaer bestemt til næringsmidler, og bygger på forordning 
(EF) nr. 1334/2008 om aromaer i næringsmidler (aromaforordningen).  
 
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.  
 
Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer (< 400) for hvilke det europeiske 
mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har 
bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data innenfor spesifiserte frister for å kunne 
avslutte vurderingen. Unionslisten inneholder således både evaluerte aromastoffer (ikke tildelt 
fotnoter), og aromastoffer som er under evaluering (identifisert med henvisninger til fotnote 1- 4 i 
unionslisten).  
 
Videre er det fastsatt overgangsordninger for aromastoffer som ikke tilfredsstiller krav til å stå på 
Unionslisten og for matvarer som inneholder disse aromastoffene – jf. forordning (EU) nr. 
873/2012. 
 
 
 
 

 
Til høringsinstansene  
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Status etter EØS-avtalen og senere implementering i norsk rett  
Rettsakten som danner grunnlaget for forskriftsendringen er foreløpig ikke behandlet i EØS-
komiteen. Rettsaktene 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.  
 
Nærmere om innholdet i utkastet til rettsakt 
 
Rettsakt om inkludering av  
Commission Regulation amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the 
European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances.  
 
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder Unionslisten over 
godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, for ni 9 stoffer som EFSA har vurdert. Disse har 
FL numre 09.931, 13.058, 15.004, 15.057 15.079, 15.109 og 15.113, 16.090 og 16.111.  

EFSA har ikke funnet noen helsefare knyttet til inntak av stoffene. Merknaden som er knyttet til 
stoffene og som markerer at de er under vurdering, kan dermed fjernes for stoffene. I tillegg 
korrigerer rettsakten feil i navn for FL nr. 12.054 og FL nr. 17.038.   

Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er foreslått.  

 
Generelt om forskriftsutkastet  
Utkastet til endringsforskrift skal fastsettes av Mattilsynet med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 
124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. 
desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.  
 
Rettsakten krever endring av forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser 
med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).  
Forordningen vil bli foreslått gjennomført i aromaforskriften, ved at den legges til i listen av 
forordninger som endrer forordning (EF) nr. 1334/2008 i § 1 i aromaforskriften og i EØS-
henvisningene.  
 
Kort konsekvensvurdering  
Økonomiske og administrative konsekvenser:  
 
Industrien:  
Gjennomføring av rettsakten endrer ikke forhold for produksjon og omsetning av de ni stoffene. 
Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for 
næringen. Endringene vil imidlertid kunne gjøre regelverket enklere å forstå.  
 
 
Forbrukerne:  
Det er ikke knyttet helsefare til endringene som er foreslått. Det er heller ikke forhold som tilsier at 
rettsakten vil få hverken økonomiske eller administrative konsekvenser for forbrukeren.  

 
 
Mattilsynet:  
Gjennomføringen av de omtalte endringene er ikke forventet å innebære nye plikter eller medføre 
større administrative konsekvenser for forvaltningen. Det forventes ikke økonomiske eller 
administrative konsekvenser for Mattilsynet.   
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Høringssvar  

Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside;    
Høringsbrev - endring av unionslisten for aromastoffer  
 
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.  
 
 
Høringsfrist:  
Høringsfrist er 8. mars 2018.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marie Louise Wiborg  
Seksjonssjef, Seksjon fremmedstoffer og EØS 
 
 
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) 

 SANTE/11811/2016 med vedlegg (dansk versjon) 

 Høringsinstansene 
 
Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet 
 
 
 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/aroma/endring_av_aromaforskriften_fjerner_merknadene_som_er_knyttet_til_ni_aromastoff_som_efsa_har_ferdigvurdert

