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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSETNINGSSTOFFER 

TIL NÆRINGSMIDLER 

 
Mattilsynet sender med dette på høring mulige endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om 

tilsetningsstoffer til næringsmidler (tilsetningsstofforskriften). Det er sju forordninger eller 

utkast til forordninger som endrer forordningen om tilsetningsstoffer, vedlegg II og III og/eller 

forordningen om renhetskriterier og spesifikasjoner for de godkjente tilsetningsstoffene. 

Sakene behandles i Kommisjonen. Mattilsynet gjennomfører nå høring av sakene etter 

forvaltningsloven § 37. Dette betyr at høringsinstanser etter forvaltningsloven § 37 har adgang til 

å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når sakene er vedtatt i EU, vil den 

nasjonale gjennomføringen skje hurtig, og uten ytterligere høringer. 

Bakgrunn 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de 

tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, 

næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Forordning 

(EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og 

III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige 

framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). 

Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter 

søknad. 

Innhold 
 

Forslaget vil føre til endringsforskrifter som endrer vedlegg II og III og/eller renhetskriteriene 

og spesifikasjonene for de godkjente tilsetningsstoffene i tilsettingsforskriften nr. 668/2011. 

 

Det dreier seg om følgende endringer: 

a) Bruk av søtstoffer i finere bakervarer, kommisjonsforordning (EU) 2018/97 

b) Endrede spesifikasjoner for kalsiumsorbat (E 203), kommisjonsforordning (EU) 

2018/98



c) Endrede spesifikasjoner for mikrokrystallinsk cellulose (E 460), 

kommisjonsforordning (EU) 2018/75 

d) Bruk av fosforsyre, fosfater og di-tri- og polyfosfater (E 388-452) 

i frosne kebabspyd, kommisjonsforordning (EU) 2018/74 

e) Bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser, kommisjonsforslag 

D053886/02 

f) Endrede spesifikasjoner for polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer 

(E 1209), kommisjonsforslag D053885/02 

g) Bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse matkategorier, 

kommisjonsforslag D053883/03 

Nærmere om innholdet om foreslåtte endringer i norsk regelverk; 
 

 

a) Forordning (EU) 2018/97 av 22 januar 2018 om endring i vedlegg II Europa Parlamentets- 

og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoff i finere bakervarer 

 

Forordning 2018/97 omhandler tilbaketrekking av godkjennelse av søtstoffene med 

bruksbegrensningene «til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» i kategori 7.2 finere 

bakervarer. 

 

Begrensningen «Bare fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» er i realiteten 

en godkjenning av søtstoff i bakervarer for diabetikere. Søtstoffene blir tatt ut som følge av 

utfasing av særnær-direktivet. Det vitenskapelige grunnlaget for å fastsette krav om spesifikke 

sammensetninger i matvarene til personer som lider av diabetes er ikke tilstrekkelig. 

Godkjenningen av søtstoff i finere bakervarer har vært basert på det teknologiske behovet for å 

lage søte bakervarer til diabetikere. Når begrensningen faller bort vil fortsatt godkjenning gi en økt 

og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker. 

 

For å unngå at en fortsatt godkjenning gir økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker, 

støtter Mattilsynet kommisjonsforslaget om å fjerne godkjenningen søtstoffene i finere bakervarer, 

og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

 

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 12 februar 2018. Rettsakten er under vurdering i 

EØS/EFTA-statene 

 
b) Forordning (EU) 2018/98 av 22 januar 2018 om endring i vedlegg II og III Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer når det gjelder 

kalsiumsorbat 

 

Forordning 2018/98 omhandler fjerning av kalsiumsorbat fra Unionslisten over godkjente 

tilsetningsstoffer. 

 

Godkjenningen av kalsiumsorbat har blitt trukket tilbake pga. manglende data og dermed 

manglende grunnlag for reevaluering av godkjenningen. Tilsetningsstoffer som ikke lenger er 

godkjente må fjernes fra Unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer. Det innebærer at alle 

oppføringene av kalsiumsorbat i vedlegg II og vedlegg III i 1333/2008 og i vedlegget til forordning 

231/2012 fjernes. I dag blir kalsiumsorbat kun brukt i et nisjeprodukt og industrien har fått en 

overgangstid til å finne et alternativt konserveringsmiddel. 

 

Mattilsynet støtter at tilsetningsstoffer som ikke lenger er godkjente fjernes fra Unionslisten over 

godkjente tilsetningsstoffer, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

 



Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 12 august 2018. Rettsakten er under vurdering i 

EØS/EFTA-statene. 

 

c) Forordning (EU) 2018/75 av 17 januar 2018 om endring i vedlegget til forordning (EU) nr. 

231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og 

III Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder 

spesifikasjoner for Mikrokrystallinsk cellulose (E460 (i)) 

 

Forordning 2018/75 omhandler endringer av spesifikasjonene til mikrokrystallinsk cellulose 

(E460(i)). Ordlyden i spesifikasjonene til mikrokrystallinsk cellulose (E 460 (i)) endres fra at det er 

«svakt løselig i natriumhydroksid» til «uløselig i natriumhydroksid».  

 

I spesifikasjonene stod det for E 460 (i) at det er svakt løselig i natriumhydroksidløsning (lut). En 

produsent har testet løseligheten, og på bakgrunn av dettesøkt om at ordlyden endres. Søkers egne 

tester visyr at E 460 (i) er uløselig i lut, og dette er i samsvar med European Pharmacopeia som sier 

E 460 (i) i praksis er uløselig i lut med en konsentrasjon av NaOH på 50 g/L. Løseligheten varierer 

med konsentrasjonen av løsemiddelet. Når konsentrasjonen er satt til 50g NaOH /L vil 

bestemmelse av løseligheten til mikrocellulose ha samme referansepunkt. Endringen i ordlyden vil 

gi mikrokrystallinsk cellulose (E 460 (i)) tydeligere renhetskriterier og spesifikasjoner. 

 

Mattilsynet støtter at tilsetningsstoffer får tydeligere renhetskriterier og spesifikasjoner, og anser 

rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

 

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 7 februar 2018. Rettsakten er under vurdering i 

EØS/EFTA-statene. 

 
d) Kommisjonsforordning (EU) 2018/74 av 17 januar 2018 om endring av vedlegg II til 

Europa-, Parlamentets- og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av 

fosforsyre, fosfater, di-tri- og polyfosfater (E 338- 452) i frosne vertikale kjøttspyd 

 

Forordning 2018/74 omhandler godkjenning av fosfat i frosne vertikale kjøttspyd (kebab) i 

næringsmiddelkategorien 8.2 "Bearbeidet kjøtt", som definert i forordning (EF) nr. 853/2004. 

 

I de gamle direktivene var det tillatt med gruppe I-stoffer, de tilsetningsstoffene som reguleres Q.S, 

i bearbeidet kjøtt. Da forordning (EU) nr.1129/2011, som innførte vedlegg II, del E, i 

tilsetningsstoffordningen (EU) nr. 1333/2008, trådte i kraft, var det kun noen organiske syrer som 

var godkjent. Denne reguleringen viste seg å være for streng og det har vært flere endringer av 

næringsmiddelkategorien 8.2 "Bearbeidet kjøtt", som definert i forordning (EF) nr. 853/2004. 

 

De aller fleste endringene er basert på søknader fra næringen, og godkjenningene er begrenset til 

helt spesifikke produkter. Denne rettsakten godkjenner fosfat til bruk i frosne vertikale grillspyd fra 

sau, lam, kalv- og/eller storfekjøtt med krydder (i væskeform), eller fra fjærfekjøtt med eller uten 

krydder (i væskeform). Kjøttet kan brukes alene og/eller kombinert samt skiver og/eller hakket. 

 

Fosfater opprettholder den fysisk-kjemiske tilstand i grillspydet og reduserer tinetapet. Den 

utvidede bruken vil ikke øke den helsemessige risikoen. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-

relevant og akseptabel. 

 

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 7 februar 2018. Rettsakten er under vurdering i 

EØS/EFTA-statene. 

 

e) Kommisjonsforslag D053386/02 om endring i Vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets 

Forordning (EF) Nr. 1333/2008 når det gjelder bruken av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) 

i emulgerte sauser 

 



Forslaget godkjenner bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som en emulgator i emulgerte 

sauser, inkludert dressinger, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg. 

 

Tidligere har E 476 vært tillat kun brukt i dressinger med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg, 

men basert på mottatt søknad og en revurdering gjort av European Food Safety Agency (EFSA), 

utvides godkjenningen til å gjelde alle emulgerte sauser, inkludert dressinger. Maksimumsgrensen 

forblir den samme, men gjelder nå for alle typer emulgerte sauser. 

 

Søker har utført studier som sammenlikner effektiviteten av ulike emulgatorer når det gjelder 

reduksjon av fett i emulgerte sauser, og disse viser at E 476 ga best resultat både når det gjalt de 

fysiske og de organoleptiske (munnfølelse) egenskapene. Nivået av E 476 som kreves for å oppnå 

den ønskete teknologiske effekten er 4000 mg/kg. EFSA har vurdert at den utvidede bruken av E 

476 i emulgerte sauser, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg, ikke vil føre til en eksponering 

overfor dette stoffet som vil overstige akseptabelt daglig inntak (25 mg 

polyglyserolpolyrisinolat/kg kroppsvekt/dag). EFSA konkluderer derfor med at utvidelsen av 

bruken av E 476 ikke vil utgjøre en helsemessig risiko. 

 

Forslaget vil derfor endre Vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 

1333/2008 for å godkjenne E 476 som en emulgator til bruk i emulgerte sauser, inkludert 

dressinger, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg. Emulgerte sauser faller inn under 

næringsmiddelkategorien 12.6 ‘Sauser’ i vedlegget. 

 

Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabel. 

 

Forslaget til rettsakt er ikke vedtatt i EU. Forslaget er til vurdering i EØS/EFTA-landene. 

 

f) Kommisjonsforslag D053885/02 om endring i vedlegget til forordning (EU) nr. 

231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II 

og III Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder 

spesifikasjoner for polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209) 

 

Forslaget øker de maksimale individuelle grensene for to urenheter listet opp i spesifikasjonene for 

polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209), til en samlet grenseverdi på ikke mer 

enn 620 mg / kg for etylenglykol enkeltvis eller i kombinasjon med dietylenglykol. 

 

Forslaget baserer seg på en søknad om å øke grensene. Søker hevder at denne felles grenseverdien 

for de to urenhetene var inkludert i den opprinnelige søknaden som ble vurdert av EFSA i 2013. 

 

I samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er E 1209 godkjent som et 

tilsetningsstoff i næringsmiddelkategorien 17.1 "kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter 

og lignende, men ikke i tyggbar form". I henhold til gjeldende EU-spesifikasjoner er den 

maksimale tillatt mengde etylenglykol og dietylenglykol, som kan være til stede som urenheter i E 

1209, 50 mg / kg for hver av dem. 

 

EFSA konkluderte i 2017 med at de nye nivåene for urenheten foreslått av søkeren (en samlet 

grenseverdi på 620 mg / kg for etylenglykol enkeltvis eller i kombinasjon med dietylenglykol) ikke 

medfører noen økt helsemessig risiko av betydning. Den foreslåtte nye felles grenseverdien på 620 

mg / kg er identisk med grensen for etylenglykol i farmasøytiske produkter. 

 

Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabel. 

 

Forslaget til rettsakt er ikke vedtatt i EU. Forslaget er til vurdering i EØS/EFTA-landene.



g) Kommisjonsforslag om endring av vedlegg II til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av taumatin (E 957) som 

smaksforsterker i visse matkategorier 

 

Forslaget utvider det tillatte bruksområdet for taumatin (E 957) til å kunne brukes som 

smaksforsterker i «sauser» (næringsmiddelkategori 12.6) og «snacks basert på poteter, korn, mel 

eller stivelse». Maks brukernivå er satt til 5 mg/kg i begge kategoriene. 

 

Forslaget baserer seg på en søknad hvor søker mener at taumatin (E 957) vil fremme og forbedre 

de organoleptiske egenskapene til sauser og snacks. Taumatin (E 957) forsterker bl.a. 

umamismaken og gjør matvaren mer innbydende. Taumatin, som smakfremmer, er begrenset til de 

næringsmiddelkategoriene der det er et rimelig teknologisk behov. 

 

European food safety authority (EFSA) risikovurderte taumatin i 2015. En eksponering for 

taumatin som inkluderer både den nåværende maksimale bruken og den foreslåtte utvidelsen ble 

vurdert. EFSA konkluderte, basert på eksisterende toksikologiske vurderinger, med at den 

foreslåtte utvidelsen av bruksområder og endringer i bruksnivåer ikke ville utgjøre noen økt 

helsemessig risiko av betydning. Bruken av taumatin (E 957) anses heller ikke for å kunne villede 

forbrukeren. 

 

Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabel. 

 

Forslaget til rettsakt er ikke vedtatt i EU. Forslaget er til vurdering i EØS/EFTA-statene. 

 

Fastsettelsesmyndighet og hjemler mv. 

 

Endringsforskriftene 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, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. 

 

Endringsforordningene foreslås gjennomført i norsk rett ved at de legges til listen over 

forordninger som endrer forordning (EF) nr. 1333/2008 i § 1 første ledd i forskrift om 

tilsetningsstoffer til næringsmidler. Hjemmelsfeltet i forskrift om tilsetningsstoffer til 

næringsmidler foreslås også oppdatert med endringsforordningene. Endringsforordningene er 

foreløpig ikke oversatt til norsk. Dette vil senest skje i forbindelse med vedtak i EØS-komiteen 

om at endringsforordningene skal tas inn i EØS-avtaleverket. Ved fastsettelse av 

endringsforskriften, vil endringene som følger av forordningene bli innarbeidet i «hjelpeteksten» 

som inneholder Mattilsynets uoffisielle konsoliderte og EØS-tilpassede norske versjon av 

forordning (EF) nr. 1333/2008. Denne hjelpeteksten kan finnes i Lovdata etter selve forskriften 

om tilsetningsstoffer til næringsmidler. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser for forordningene 

 

Mattilsynet mener at forslagene til endringer av tilsetningsstofforskriften ikke fører til 

økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Mattilsynet 

legger til grunn at utvidet bruk av disse tilsetningsstoffene ikke medfører økt helsemessig 

risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige 

økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og 

samfunnet for øvrig. 

 

Høringssvar sendes inn via Mattilsynets nettsider. 

 

Endring av unionslisten i tilsetningsstofforskriften (høringsfrist 22.03.2018) 

Høringsfristen er 22.03.2018. 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/horing_endring_av_unionslisten_i_tilsetningsstofforskriften_med_horingsfrist_22032018.29470


 

Forordningene på dansk og engelsk 

 

a) Bruk av søtstoffer i finere bakervarer, kommisjonsforordning (EU) 2018/97 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0097&qid=1517412012115&from=EN 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0097&qid=1517412012115&from=EN 

 

b) Endrede spesifikasjoner for kalsiumsorbat (E 203), kommisjonsforordning (EU) 2018/98 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0098&qid=1517412278069&from=EN 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0098&qid=1517412278069&from=EN 

 

c) Endrede spesifikasjoner for mikrokrystallinsk cellulose (E 460), kommisjonsforordning (EU) 

2018/75 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412421965&from=EN 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412421965&from=EN 

 

d) Bruk av fosforsyre, fosfater og di-tri- og polyfosfater (E 388-452) i frosne kebabspyd, 

kommisjonsforordning (EU) 2018/74 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412505078&from=EN 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412505078&from=EN 

 

e) Bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser, kommisjonsforslag 

D053886/02 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53886

&version=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53886

&version=2&AttLang=da&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE 

 

f) Endrede spesifikasjoner for polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209), 

kommisjonsforslag D053885/02 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53885

&version=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53885

&version=2&AttLang=da&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0097&qid=1517412012115&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0097&qid=1517412012115&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0097&qid=1517412012115&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0097&qid=1517412012115&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0098&qid=1517412278069&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0098&qid=1517412278069&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0098&qid=1517412278069&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0098&qid=1517412278069&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412421965&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412421965&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412421965&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412421965&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412505078&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412505078&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412505078&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0075&qid=1517412505078&from=EN
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53886&version=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53886&version=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53886&version=2&AttLang=da&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53886&version=2&AttLang=da&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53885&version=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53885&version=2&AttLang=en&db_number=1&docType=DRAFT_MEASURE
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g) Bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse matkategorier, kommisjonsforslag 
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