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Op 10 november 2003 werd een verordening vastgesteld over het gebruik

van rookaroma’s in of op levensmiddelen – een verdere harmonisatie van

levensmiddelenwetgeving.

Naast het vrije verkeer van veilig en
gezond voedsel speelt bij de harmonisa-
tie van de levensmiddelenwetgeving het
waarborgen van een hoog beschermings-
niveau van leven en gezondheid van de
mens een rol. Rookaroma’s moeten daar-
om een veiligheidsbeoordeling onder-
gaan voor zij in de Gemeenschap worden
gebruikt of in de handel worden
gebracht. Omdat verschillen tussen de
nationale regelgeving betreffende de
beoordeling en toelating een belemme-
ring kunnen vormen voor het vrije ver-
keer en daardoor de concurrentie kunnen
vervalsen, dient een vergunningsproce-
dure op communautair niveau te worden
ingevoerd. Het gaat hier om aroma’s voor
levensmiddelen en niet om het rookpro-
ces.

Definities
Vanwege de aard van rookaroma’s richt
de veiligheidsbeoordeling zich op de vei-
ligheid van de afzonderlijke rookconden-
saten.
De verordening geeft zelf definities en
verwijst voor definities naar andere regel-
geving. ‘Primair rookcondensaat’ is het
gezuiverde waterige deel van geconden-
seerde rook, dat onder de definitie van
‘rookaroma’s’ valt en ‘primaire teerfrac-
tie’ is de gezuiverde fractie van de in
water onoplosbare zware teerfase van
gecondenseerde rook, die onder de
definitie van ‘rookaroma’s’ valt. ‘Primaire

producten’ zijn primaire rookcondensa-
ten en primaire teerfracties. ‘Afgeleide
rookaroma’s’ zijn uit primaire producten
bereide aroma’s, in of op levensmiddelen
gebruikt of te gebruiken om aan die
levensmiddelen een rooksmaak te geven.
‘Rookaroma’s’ zijn rookextracten die

worden gebruikt in de traditionele
procédés voor het roken.

Vergunning
De verordening stelt dat alleen rookaro-
ma’s mogen worden gebruikt waarvan is
aangetoond dat zij geen risico’s inhou-
den voor de gezondheid en de consu-
menten niet misleiden. Vanaf 16 juni
2005 is het verboden om rookaroma’s of
levensmiddelen met een rookaroma in de
handel te brengen zonder vergunning en
naleving van gebruiksvoorwaarden.
De verordening kent een procedure voor
de beoordeling en verlening van een ver-
gunning voor nieuwe primaire rookcon-
densaten en teerfracties en een voor het
opstellen van een “eerste opstelling van
een communautaire lijst van toegelaten
primaire producten.” Voor het verkrijgen
van een gebruiksvergunning voor een
nieuw rookaroma dient een aanvraag te
worden ingediend bij de bevoegde auto-
riteit van een lidstaat. Nederland kent
nog geen autoriteit.

Algemeen pardon
De inhoud van de aanvraag is deels voor-
geschreven. De bevoegde nationale auto-
riteit zendt deze aan de Europese Autori-
teit voor Voedselveiligheid. Binnen zes
maanden volgt een advies aan de Com-
missie, de lidstaten en de aanvrager. De
Commissie stelt binnen drie maanden
een ontwerpverordening op bij toelating
of een ontwerpbeschikking bij een weige-
ring. Na verlening mag het primaire pro-
duct of rookaroma worden gebruikt mits
de voorwaarden en beperkingen in acht
worden genomen. De vergunning wordt
verleend voor tien jaar en is verlengbaar.
De vergunninghouder is verplicht om
nieuwe informatie van invloed op de vei-
ligheidsbeoordeling te verstrekken.
Een ‘algemeen pardon’ kent de verorde-
ning niet. Binnen 18 maanden, dus voor
16 juni 2005, dienen bedrijven voor in de

handel zijnde en gebruikte primaire pro-
ducten een aanvraag in te dienen. De
aanvraag doorloopt dezelfde procedure
als een nieuw rookaroma. Het is wel zaak
om alle informatie tijdig te verstrekken
omdat anders het aroma niet meer op de
eerste communautaire lijst kan worden
geplaatst.

Overgang
Vergunningen kunnen naderhand wor-
den gewijzigd, ingetrokken en geschorst.
Ook wijdt de verordening uit over onder

andere traceerbaarheid en vertrouwelijke
behandeling van gegevens. 
Van belang zijn de overgangsmaatrege-
len. Primaire producten en afgeleide
rookaroma’s die op het moment van
inwerkingtreding van deze verordening –
16 december 2003 – in de handel zijn,
mogen worden verhandeld en gebruikt
tot aan de openstelling van de zojuist
genoemde lijst mits een geldige aan-
vraag is ingediend vóór 16 mei 2005.
Levensmiddelen die primaire producten
bevatten waarvoor een geldige vergun-
ning is aangevraagd voor 16 juni 2005
en/of afgeleide rookaroma’s mogen in de
handel worden gebracht en gebruikt tot
een jaar na de openstelling van de lijst.
Als geen geldige aanvraag tijdig is
gedaan mogen ze tot 16 juni 2006 wor-
den verhandeld en gebruikt.
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