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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/677 

av 3. mai 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse næringsmiddelkategorier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er taumatin (E 957) godkjent for bruk i Unionen som 

tilsetningsstoff i ulike næringsmiddelkategorier og i bestemte mengder. 

4) Den 12. november 2014 ble det inngitt en søknad om utvidelse av bruken av taumatin (E 957) som smaksforsterker i 

flere næringsmiddelkategorier og i bestemte mengder. Kommisjonen gjorde søknaden tilgjengelig for medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Taumatin ble vurdert i 1984(3) og 1988(4) av Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF). Taumatin ble ansett som 

akseptabelt for bruk, og akseptabelt daglig inntak (ADI) ble fastsatt som «ikke spesifisert». I sistnevnte vurdering ble 

det også bemerket at taumatin, som er et protein, fordøyes til vanlige næringsmiddelbestanddeler. 

6) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

7) Den 13. november 2015 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse(5) om sikkerheten ved den foreslåtte utvidelsen av 

bruksmåtene for og økningen av bruksmengder for taumatin (E 957) som næringsmiddeltilsetning. Ved å avgi en slik 

uttalelse slo Myndigheten fast at en sammenligning av eksponeringen som nåværende bruk og bruksmengder medfører, 

og den eksponering som den foreslåtte utvidede bruken vil medføre, ville være tilstrekkelig til å vurdere sikkerheten ved 

bruk av taumatin. 

8) Anslått eksponering både ved nåværende godkjente og foreslått utvidete bruksmåter og økte bruksmengder for taumatin 

førte til gjennomsnittlige inntak som varierte fra 0,03 til 0,10 mg/kg kroppsvekt per dag hos eldre opptil 0,13 til  

0,34 mg/kg kroppsvekt per dag hos barn. Ved høyere eksponeringsnivåer varierte inntaket fra 0,13 til 0,32 mg/kg 

kroppsvekt per dag hos ungdom opptil 0,09 til 1,10 mg/kg kroppsvekt/dag hos voksne. Dette anses for å være en 

ubetydelig eksponering for forbrukeren og utgjør derfor ingen helserisiko. 

9) På grunnlag av foreliggende toksikologiske vurderinger konkluderte Myndigheten med at den foreslåtte utvidelsen av 

bruksmåter og endringer i bruksmengdene ikke utgjør noen helserisiko. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 4.5.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om søtstoffer (uttalelse fra SCF av 14. september 1984). Tilgjengelige på internett: 

http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf 

(4) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om søtstoffer (serie 21). Uttalelse av 11. desember 1987 og 10. november 1988, 

vedtatt 10. november 1988. Tilgjengelig på internett: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf 

(5) EFSA Journal 2015;13(11):4290 
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10) Selv om Myndigheten beregnet eksponeringen for taumatin (E 957) med utgangspunkt i gjeldende største bruksmengder 

og søkerens foreslåtte utvidelse av bruksmåter og -mengder som framlagt, bør bruken av taumatin (E 957) som 

smaksforsterker begrenses til de næringsmiddelkategoriene der det finnes et teknologisk begrunnet behov som ikke kan 

dekkes på andre økonomisk og teknologisk gjennomførbare måter, og der bruken ikke villeder forbrukeren. 

11) Bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker fremmer og forsterker de organoleptiske egenskapene til krydrede 

næringsmidler. Taumatin kan forsterke umami- og kryddersmaken som allerede er til stede i sauser og snacks, og 

dermed gjøre næringsmidler mer appetittvekkende. 

12) Bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker i produkter i næringsmiddelkategoriene 12.6 «Sauser» og 15.1 «Snacks 

basert på poteter, korn, mel eller stivelse» bør derfor godkjennes med en grenseverdi på 5 mg/kg i hver nærings-

middelkategori. 

13) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I næringsmiddelkategori 12.6 «Sauser» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 955: 

 «E 957 Taumatin 5  bare som smaksforsterker» 

2) I næringsmiddelkategori 15.1 «Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse» innsettes følgende post etter posten for 

tilsetningsstoff E 955: 

 «E 957 Taumatin 5  bare som smaksforsterker» 

 


