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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/109/EBE frá 21. desember
1988 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi efni og hluti
sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli (1), einkum 3. gr.,

að höfðu samráði við vísindanefndina um matvæli,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 4. mgr. 3. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 90/128/
EBE (2), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 95/3/EB
(3), er kveðið á um að frá 1. janúar 1977 sé einungis heimilt að
nota þær einliður og önnur grunnefni, sem eru talin upp í þætti A
í II. viðauka, við framleiðslu á plastefnum og -hlutum með þeim
takmörkunum sem þar eru tilgreindar. Í einstaka réttlætanlegum
tilvikum er þó heimilt að lengja þennan frest að því er varðar
tiltekin efni sem er heimilt að nota áfram innanlands í samræmi
við þátt B í II. viðauka.

Upplýsingar um tiltekinn fjölda efna, sem vísindanefndin um
matvæli hefur beðið um, hafa verið látnar í té en þær hafa enn
ekki verið metnar, eða verið er eða til stendur að meta þær, og því
er réttlætanlegt að viðhalda þeim.

Upplýsingar um tiltekinn fjölda efna, sem vísindanefndinni um
matvæli hafa verið látnar í té, heimila að þessum efnum verði
bætt við skrár bandalagsins án sérstakra takmarkana.

Ráðstafanir bandalagsins, sem eru fyrirhugaðar með þessari
tilskipun, ganga ekki lengra en nauðsyn krefur til þess að
markmiðunum, sem nú þegar er kveðið á um í tilskipun 89/109/
EBE, verði náð.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæli.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun
90/128/EBE:

1. Eftirfarandi komi í stað 4. mgr. 3. gr.:

,,4. Frá 1. janúar 2002 er einungis heimilt að nota þær
einliður og önnur grunnefni, sem talin eru upp í þætti A í II.
viðauka, við framleiðslu á plastefnum og -hlutum með þeim
takmörkunum sem þar eru tilgreindar. Samt sem áður er
heimilt að fella þau efni, sem skráð eru í þætti B í II.
viðauka, brott fyrir fyrrnefnda dagsetningu liggi þær
upplýsingar, sem óskað er eftir til að unnt sé að bæta
viðkomandi efnum í þátt A, ekki fyrir í tíma til að
vísindanefndin um matvæli geti metið þær.“

2. Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á II. viðauka:

a) bæta ber efnunum, sem eru talin upp í I. viðauka við
þessa tilskipun, við þátt A í númeraröð;

b) fella ber efnin, sem eru talin upp í II. viðauka við
þessa tilskipun, brott úr þætti B.

3. Bæta ber efnunum, sem eru talin upp í III. viðauka við
þessa tilskipun, við III. viðauka í númeraröð.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
1. janúar 1997. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað. Fyrrnefnd lög og stjórnsýslufyrirmæli gilda sem hér
segir:

Aðildarríkin skulu:

- heimila, frá 1. janúar 1997, viðskipti með og notkun
plastefna og -hluta sem er ætlað að komast í snertingu við
matvæli og eru í samræmi við þessa tilskipun,

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 61, 12. 3. 1996, bls. 26, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/97 frá 31. júlí
1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 38.

(2) Stjtíð. EB nr. L 75, 21. 3. 1990, bls. 19.

(3) Stjtíð. EB nr. L 41, 23. 2. 1995, bls. 44.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/11/EB

frá 5. mars 1996

um breytingu á tilskipun 90/128/EBE um plastefni og -hluti sem ætlað er
að komast í snertingu við matvæli(*)

(Texti sem varðar EES)
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- banna, frá 1. janúar 1999, framleiðslu og innflutning til

bandalagsins á plastefnum og -hlutum sem er ætlað að
komast í snertingu við matvæli og ekki eru í samræmi við
þessa tilskipun.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja ákvæðin sem kveðið er á um í
1. mgr. skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja
slík tilvísun þegar þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu
setja nánari reglur um slíka tilvísun.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 5. mars 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.

I. VIÐAUKI

Skrá yfir einliður og önnur grunnefni sem bætist við þátt A í II. viðauka við
tilskipun 90/128/EBE

PM/tilvísunarnúmer CAS-númer Heiti Takmarkanir

(1) (2) (3) (4)

,,19460 000050-21-5 Mjólkursýra
19480 002146-71-6 Lársýra, vinýlester
23651 025322-69-4 Pólýprópýlenglýkól“
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II. VIÐAUKI

Skrá yfir einliður og önnur grunnefni sem eru felld brott úr þætti B í II. viðauka
við tilskipun 90/128/EBE

PM/tilvísunar- CAS-númer Heiti Takmarkanir
númer

(1) (2) (3) (4)

,,10160 002206-94-2 alfa-Asetoxýstýren
10162 010521-96-7 beta-Asetoxýstýren
10480 - Mónókarboxýlsýrur, alífatískar, mettaðar (C

2
-C

24
)

10510 - Mónókarboxýlsýrur, alífatískar, ómettaðar (C
3
-C

24
)

10599/70 - Fitusýrur, ómettaðar (C
18

)
10930 003066-71-5 Akrýlsýra, sýklóhexýlester
11050 001070-70-8 Akrýlsýra, díester með 1,4-bútandíóli
11180 017831-71-9 Akrýlsýra, díester með tetraetýlenglýkóli
11195 068901-05-3 Akrýlsýra, díester með tríprópýlenglýkóli
11520 002918-23-2 Akrýlsýra, 2-hýdroxýísóprópýlester

(= akrýlsýra, 2-hýdroxý-1-metýletýlester)
11560 005888-33-5 Akrýlsýra, ísóbornýlester
11620 001330-61-6 Akrýlsýra, ísódekýlester
11650 029590-42-9 Akrýlsýra, ísóoktýlester
11695 003121-61-7 Akrýlsýra, 2-metoxýetýlester
11740 010095-13-3 Akrýlsýra, mónóester með 1,3-bútandíóli
11770 002478-10-6 Akrýlsýra, mónóester með 1,4-bútandíóli
11800 013533-05-6 Akrýlsýra, mónóester með díetýlenglýkóli
12010 040074-09-7 Akrýlsýra, 2-súlfóetýlester
12040 039121-78-3 Akrýlsýra, súlfóprópýlester
12055 094160-26-6 Akrýlsýra, tríester með glýseról-tris(2-hýdroxý-

própýl)- eter
12062 075577-70-7 Akrýlsýra, tríester með 1,1,1-trímetýló-

própantris(2-hýdroxýetýl)eter
12160 002998-04-1 Adipsýra, díallýlester
12190 000105-97-5 Adipsýra, dídesýlester
12220 027178-16-1 Adipsýra, díísódekýlester
12250 000123-79-5 Adipsýra, díoktýlester
12370 - Alkóhól, alífatísk, mónóhýdrísk, mettuð,

línuleg, tvígreind eða þrígreind (C
4
-C

22
)

12610 000107-18-6 Allýlalkóhól
12700 000150-13-0 p-amínóbensósýra
12790 000080-46-6 p-tert-amýlfenól
12850 029602-44-6 Aselsýra, bis(2-hýdroxýetýl)ester
13328 000104-38-1 Bis(2-hýdroxýetýl)eter af hýdrókínón
13660 000584-03-2 1,2-bútandíól
13750 000513-85-9 2,3-bútandíól
13960 001852-16-0 N-(bútoxýmetýl)akrýlamíð
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PM/tilvísunar- CAS-númer Heiti Takmarkanir

númer

(1) (2) (3) (4)

15020 002182-55-0 Sýklóhexýlvinýleter
15280 000542-02-9 2,4-díamínó-6-metýl-1,3,5-tríasín
15340 000109-76-2 1,3-díamínóprópan
15490 002215-89-6 4,4'-díkarboxýdífenýleter
15580 001653-19-6 2,3-díklór-1,3-bútadíen
16270 000526-75-0 2,3-dímetýlfenól
16300 000105-67-9 2,4-dímetýlfenól
16330 000095-87-4 2,5-dímetýlfenól
17040 000149-57-5 2-etýlhexanósýra
17350 000105-75-9 Fúmarsýra, díbútýlester
18400 000592-42-7 1,5-hexadíen
18905 002628-17-3 4-hýdroxýstýren
18970 000078-83-1 Ísóbútanól
19030 016669-59-3 N-(ísóbútoxýmetýl)akrýlamíð
19090 000078-84-2 Ísóbútýraldehýð
19120 025339-17-7 Ísódekanól
19130 026896-18-4 Ísónónanósýra
19936 007423-42-9 Malínsýra, mónó(2-etýlhexýl)ester
20470 025852-47-5 Metakrýlsýra, díester með pólýetýlenglýkóli
20740 039670-09-2 Metakrýlsýra, ester með etoxýtríetýlenglýkóli
20950 000923-26-2 Metakrýlsýra, 2-hýdroxýprópýlester
21115 000816-74-0 Metakrýlsýra, metallýlester
21220 032360-05-7 Metakrýlsýra, oktadekýlester
21760 000694-91-7 5-metýlenbísýkló[2.2.1]hept-2-en
21837 001116-90-1 4-metýl-1,4-hexadíen
22240 000622-97-9 p-metýlstýren
22270 000107-25-5 Metýlvinýleter
22540 000104-40-5 4-nónýlfenól
22585 003710-30-3 1,7-oktadíen
22932 001187-93-5 Perflúormetýl-perflúorvinýleter
23530 025190-06-1 Pólý(1,4-bútýlenglýkól) (mólþungi meiri en 1 000)
23650 025322-69-4 Pólýprópýlenglýkól (mólþungi meiri en 400)
24560 000111-63-7 Sterínsýra, vinýlester
25030 016646-44-9 Tetra(allýloxý)etan
25161 000085-43-8 1,2,3,6-tetrahýdrófalanhýdríð
25300 000088-19-7 o-tólúensúlfónamíð
25480 000102-71-6 Tríetanólamín
26290 025013-15-4 Vinýltólúen
26320 002768-02-7 Vinýltrímetoxýsílan“
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III. VIÐAUKI

Skrá yfir aukefni sem bætist við í III. viðauka við tilskipun 90/128/EBE

PM/tilvísunar- CAS-númer Heiti Takmarkanir
númer

(1) (2) (3) (4)

,,34281 - Alkýl-(C
8
-C

22
)-brennisteinssýrur, línulegar,

eingreindar, með jafnri tölu kolefnisatóma
34475 - Ál-kalsíum-hýdroxýfosfít, hýdrat
46380 068855-54-9 Kísilgúr, glæddur með sóda
52720 000112-84-5 Erúkamíð
55520 - Glertrefjar
55600 - Örsmáar glerkúlur
56486 - Esterar af glýseróli með alífatískum, mettuðum,

línulegum sýrum með jafnri tölu kolefnisatóma
(C

14
-C

18
) og með alífatískum, ómettuðum, línulegum

sýrum með jafnri tölu kolefnisatóma (C
16

-C
18

)
68960 000301-02-0 Óleamíð
80800 025322-69-4 Pólýprópýlenglýkól
88960 000124-26-5 Steramíð


