
Informácia o vybratí aromatických látok zo zoznamu povolených 

aromatických látok  

 
 
V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 je uvedený zoznam Únie obsahujúci arómy 

a východiskové materiály schválené na použitie v a na potravinách, ako aj podmienky ich 

používania. Uvedený zoznam možno aktualizovať buď na podnet Komisie alebo na základe 

žiadosti zo strany členského štátu alebo zainteresovanej strany. 

Nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/637 z 22. apríla 2016, ktorým sa mení príloha I.      

k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 sa vyberajú zo zoznamu 

povolených aromatických látok 4 aromatické látky uvedené v prílohe. Ide o nasledujúce   

látky: 2,6,6 –trimetyl-1-cyklohexén-1-karboxaldehyd, myrtenyl formiát, myrtenyl-2-

metylbutyrát a myrtenyl-3-metylbutyrát. Táto skupina chemických látok zahŕňa aj 

chemickú látku p-menta-1,8-dién-7-al, ktorá bola použitá ako reprezentatívna látka pre danú 

skupinu a v prípade ktorej boli predložené údaje o toxicite.  

Úrad vyhodnotil predložené údaje a vo svojom vedeckom stanovisku z 24. júna 2015 

dospel k záveru, že látka p-menta-1,8-dién-7-al je genotoxická in vivo a preto jej použitie ako 

aromatickej látky predstavuje bezpečnostné riziko. Táto látka už bola nariadením Komisie 

(EÚ) 2015/1760 zo zoznamu Únie vyňatá. V uvedenom stanovisku úrad takisto dospel           

k záveru, že látka p-menta-1,8-dién-7-al je reprezentatívna pre látky v tejto skupine,         

preto existuje v prípade týchto látok potenciálne bezpečnostné riziko. Preto sa látky     

2,6,6 –trimetyl-1-cyklohexén-1-karboxaldehyd, myrtenyl formiát, myrtenyl-2-metylbutyrát             

a myrtenyl-3-metylbutyrát vynímajú zo zoznamu Únie. Vzhľadom na technické dôvody by sa 

mali stanoviť prechodné obdobia vzťahujúce sa na potraviny, do ktorých bola pridaná jedna    

z uvedených štyroch aromatických látok, uvedené na trh alebo odoslané z tretích krajín do 

Únie pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.  

Potraviny, do ktorých bola pridaná jedna z aromatických látok uvedených v prílohe      

k tomuto nariadeniu a ktoré boli zákonne uvedené na trh pred dátumom nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia, s výnimkou zmesí aróm, možno uvádzať na trh do dátumu ich 

minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby. Potraviny dovezené do Únie, do ktorých bola 

pridaná jedna z aromatických látok uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu, s výnimkou 

zmesí aróm, možno uvádzať na trh do dátumu ich minimálnej trvanlivosti alebo dátumu 

spotreby, ak dovozca takýchto potravín môže preukázať, že boli z príslušnej tretej krajiny 

odoslané a boli na ceste do Únie pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.  
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