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                      TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2002/17/EB                     2003/EES/49/19 

frá 21. febrúar 2002 

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

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: 
 
1) Á grundvelli nýrra upplýsinga sem vísindanefndin um 

matvæli hefur aðgang að er heimilt að skrá í 
bandalagsskrána yfir viðurkennd efni í II. viðauka við 
tilskipun 90/128/EBE tilteknar einliður sem leyfðar 
voru til bráðabirgða á landsvísu ásamt öðrum 
einliðum, sem sótt var um heimild til að nota í kjölfar 
samþykktar tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 
90/128/EBE frá 23. febrúar 1990 um plastefni og 
-hluti sem ætlað er að komast í snertingu við  
matvæli (2), eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun 2001/62/EB (3). 

 
2) Í III. viðauka við tilskipun 90/128/EBE er ófullgerð 

skrá yfir aukefni sem heimilt er að nota við 
framleiðslu plastefna og -hluta. Þeirri skrá ber að 
breyta þannig að hún taki til annarra aukefna sem 
metin hafa verið af vísindanefndinni um matvæli. 

 
3) Hvað ákveðin efni varðar skal takmörkunum, sem 

þegar hafa verið settar innan bandalagsin, breytt á 
grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga.  

 
4) Gildandi listi yfir aukefni er ófullgerður listi að því 

leyti að hann inniheldur ekki öll efnin sem eru 
viðurkennd í einu eða fleiri aðildarríkjum. Til 
samræmis við það gilda ákvæði landslaga um þessi 
efni uns ákvörðun hefur verið tekin um að skrá þau í 
bandalagsskrána. 

 
5) Í þessari tilskipun eru einungis settar forskriftir fyrir 

fáein efni. Hin efnin, sem nauðsynlegt kann að vera 
að ákveða forskriftir fyrir, skulu falla áfram undir

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 58, 28.2.2002, bls. 19, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2002 frá  
12. júlí 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 54, 31.10.2002, bls. 11. 

(1)  Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 38. 
(2)  Stjtíð. EB L 75, 21.3.1990, bls. 19. 
(3)  Stjtíð. EB L 221, 17.8.2001, bls. 18. 

innlenda löggjöf uns ákvörðun bandalagsins liggur 
fyrir.  

 
6) Breyta ber ákvörðun 90/128/EBE til samræmis við 

það. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II., III., V. og VI. viðauka við tilskipun 
90/128/EBE er hér með breytt eins og fram kemur í 
viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja og birta, eigi síðar en 
28. febrúar 2003, nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til 
að fara að tilskipun þessari. Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum á þann hátt að: 

a) heimila, frá 1. mars 2003, viðskipti með og notkun 
plastefna og -hluta sem er ætlað að komast í snertingu 
við matvæli og eru í samræmi við þessa tilskipun,  

b) banna, frá 1. mars 2004, 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. Aðildarríkin skulu þó banna, frá og 
með 1. mars 2003, framleiðslu og innflutning til 
bandalagsins á efnum og hlutum sem innihalda 
dívínýlbensen og ekki eru í samræmi við 
takmarkanirnar sem settar eru í þessari tilskipun. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
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4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 21. febrúar 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukunum við tilskipun 90/128/EBE: 
 
1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka: 
 

a) Í 8. tölul.: 
 

i) komi eftirfarandi í stað skilgreiningarinnar á HM(T): 
 

„HM(T) = Leyfilegt hámarksmagn efnaleifa í efninu eða hlutunum, gefið upp sem heild af þeim hluta 
eða efnum sem tilgreind eru“: Að því er þessa tilskipun varðar skal magn efna í hráefninu 
eða hlutnum ákvarðað með fullgiltri greiningaraðferð. Sé slík aðferð ekki fyrir hendi er 
heimilt að beita greiningaraðferð sem nýtist á réttan hátt við sértæku mörkin meðan þess er 
beðið að viðurkennd aðferð sé þróuð;”  

 
ii)  er eftirfarandi texta skotið inn á eftir HM(T): 

 
„HMA = Leyfilegt hámarksmagn efnaleifa í fullunnu efninu eða hlutunum, gefið upp sem mg á 6 dm2 

af yfirborði sem kemst í snertingu við matvæli. Að því er þessa tilskipun varðar skal magn 
efna á yfirborði hráefnisins eða hlutarins ákvarðað með fullgiltri greiningaraðferð. Sé slík 
aðferð ekki fyrir hendi er heimilt að beita greiningaraðferð sem nýtist á réttan hátt við 
sértæku mörkin meðan þess er beðið að viðurkennd aðferð sé þróuð; 

 
HMA(T) = Leyfilegt hámarksmagn efnaleifa í efninu eða hlutunum, gefið upp sem mg af heild af þeim 

hluta eða efni(um) á 6 dm2 af yfirborði sem kemst í snertingu við matvæli. Að því er þessa 
tilskipun varðar skal magn efna á yfirborði hráefnisins eða hlutarins ákvarðað með fullgiltri 
greiningaraðferð. Sé slík aðferð ekki fyrir hendi er heimilt að beita greiningaraðferð sem 
nýtist á réttan hátt við sértæku mörkin meðan þess er beðið að viðurkennd aðferð sé þróuð;“ 

 
iii) komi eftirfarandi í stað skilgreininganna á TFM og TFM(T): 

 
„TFM = Tiltekin flæðimörk í matvælum eða matvælalíkjum, nema annað sé tilgreint. Að því er þessa 

tilskipun varðar skulu tiltekin flæðimörk efnisins ákvörðuð með fullgiltri greiningaraðferð. 
Sé slík aðferð ekki fyrir hendi er heimilt að beita greiningaraðferð sem nýtist á réttan hátt við 
sértæku mörkin meðan þess er beðið að viðurkennd aðferð sé þróuð; 

 
TFM(T) = Tiltekin flæðimörk í matvælum eða í matvælalíkjum gefin upp sem heild af þeim hluta eða 

efnum sem tilgreind eru. Að því er þessa tilskipun varðar skulu sértæk flæðimörk efnanna 
ákvörðuð með fullgiltri greiningaraðferð. Sé slík aðferð ekki fyrir hendi er heimilt að beita 
greiningaraðferð sem nýtist á réttan hátt við sértæku mörkin meðan þess er beðið að 
viðurkennd aðferð sé þróuð.“ 

 
b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á A-hluta: 

 
i) Eftirtöldum einliðum og öðrum grunnefnum er skotið inn: 

 
TILV.nr. CAS-nr. Heiti Takmarkanir og/eða forskriftir 

13620 10043-35-3 Bórsýra TFM(T) = 6 mg/kg (23) (gefið upp sem bór) með 
fyrirvara um ákvæði tilskipunar ráðsins 98/83/EB frá 
3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns (Stjtíð. EB 
L 330, 5.12.1998, bls. 32) 

16650 00127-63-9 Dífenýlsúlfon TFM(T) = 3 mg/kg (25) 

18897 16712-64-4 6-hýdroxý-2-naftalenkarboxýlsýra TFM = 0,05 mg/kg 

18898 103-90-2 N-(4-hýdroxýfenýl)asetamíð Eingöngu til nota í vökvakristalla og bak við 
varnarlag í marglaga plasti 

22332 28679-16-5 Blanda af (40% w/w) 2,2,4-trímetýlhexan-1,6-
díísósýanat og (60% w/w) 2,4,4-trímetýlhexan-1,6-
díísósýanat 

HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 
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ii) Hvað eftirtaldar einliður og önnur grunnefni varðar komi eftirfarandi í stað innihalds dálksins 
„Takmarkanir og/eða forskriftir”: 

 
TILV.nr. CAS-nr. Heiti Takmarkanir og/eða forskriftir 

13510 01675-54-3 2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan bis(2,3-epoxýpró-
pýl) etri (= Badge) 

Samkvæmt tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/16/EB frá 20. febrúar 2002 um notkun 
tiltekinna epoxýafleiða í efni og hluti sem ætlað er 
að komast í snertingu við matvæli (Stjtíð. EB L 51, 
22. 2. 2002, bls. 27). 

13560 05124-30-1 Bis(4-ísósýanatósýklóhexýl)metan Sjá „Dísýklóhexýlmetan-4,4´-díísósýanat“ 

14650 00079-38-9 Klórtríflúretýlen HMA = 0,5 mg/6 dm2 

14950 03173-53-3 Sýklóhexýl ísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

15700 05124-30-1 Dísýklóhexýlmetan-4,4´-díísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

16240 00091-97-4 3,3_-dímetýl-4,4´-díísósýanatbífenýl HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

16570 04128-73-8 Dífenýletri-4,4´-díísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

16600 05873-54-1 Dífenýlmetan-2,4´-díísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

16630 00101-68-8 Dífenýlmetan-4,4´-díísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

18640 00822-06-0 Hexametýlen díísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

19110 04098-71-9 1-ísósýanat-3-Ísósýanatometýl-3,5,5-
trímetýlsýklóhexan 

HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

22420 03173-72-6 1,5-naftalen díísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

22570 00112-96-9 Oktadekýl ísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

25210 00584-84-9 2,4-tólúen díísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

25240 00091-08-7 2,6-tólúen díísósýanat HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

25270 26747-90-0 2,4-tólúen díísósýanattvíliða HM(T) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) (26) 

 

iii) Eftirtaldar einliður og önnur grunnefni færist úr þætti B yfir í þátt A: 

 

TILV.nr. CAS-nr. Heiti Takmarkanir og/eða forskriftir 

13075 00091-76-9 Bensógúanamín Sjá „2,4-díamín-6-fenýl-1,3,5-tríasín“ 

13720 00110-63-4 1,4-bútandíól TFM(T) = 0,05 mg/kg (24) 

15310 00091-76-9 2,4-díamín-6-fenýl-1,3,5-tríasín“ HMA = 5 mg/6 dm2 

16690 01321-74-0 Dívinýlbensen HMA = 0,01 mg/6 dm2 eða TFM = ND (GM = 0,02 
mg/kg, þ.m.t. greiningarvikmörk) fyrir summu 
dívínýlbensens og etýlvínýlbensens og í samræmi 
við forskriftirnar sem mælt er fyrir um í V. viðauka. 

16697 00693-23-2 n-Dódekandísýra  

25840 03290-92-4 1,1,1-trímetýlólprópan trímetakrýlat TFM = 0,05 mg/kg 
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2. Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á III. viðauka: 
 

a) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflunni í A-hluta: 
 

i) Eftirfarandi aukefnum er skotið inn:  
 

TILV.nr. CAS-nr. Heiti Takmarkanir og/eða forskriftir 

36840 12007-55-5 Baríumtetrabórat TFM(T) = 1 mg/kg gefið upp sem baríum (12) og 
TFM(T) = 6 mg/kg (23) (gefið upp sem bór) með 
fyrirvara um ákvæði tilskipunar ráðsins 98/83/EB frá 
3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns (Stjtíð. EB 
L 330, 5.12.1998, bls. 32) 

40320 10043-35-3 Bórsýra TFM(T) = 6 mg/kg (23) (gefið upp sem bór) með 
fyrirvara um ákvæði tilskipunar ráðsins 98/83/EB frá 
3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns (Stjtíð. EB 
L 330, 5.12.1998, bls. 32) 

40580 00110-63-4 1,4-bútandíól TFM(T) = 0,05 mg/kg (24) 

71670 178671-58-4 Pentaerýtrítól tetrakis (2-sýanó-3,3-dífenýlakrýlat) TFM = 0,05 mg/kg 

87040 01330-43-4 Natríumtetrabórat TFM(T) = 6 mg/kg (23) (gefið upp sem bór) með 
fyrirvara um ákvæði tilskipunar ráðsins 98/83/EB frá
3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns (Stjtíð. EB 
L 330, 5.12.1998, bls. 32) 

 
 

ii) Að því er varðar eftirtalin aukefni komi eftirfarandi í stað innihalds dálksins „Takmarkanir og/eða 
forskriftir“: 

 

TILV.nr. CAS-nr. Heiti Takmarkanir og/eða forskriftir 

37360 000100-52-7 Bensaldehýð Í samræmi við 9. athugasemd í VI. viðauka 

40120 68951-50-8 Bis(pólýetýlenglýkól)hýdroxýmetýlfosfónat TFM = 0,6 mg/kg 

41680 000076-22-2 Kamfóra Í samræmi við 9. athugasemd í VI. viðauka 

 
 

iii) Eftirfarandi aukefni falli brott:  
 
 

TILV.nr. CAS-nr. Heiti Takmarkanir og/eða forskriftir 

40020 110553-27-0 2,4-bis(oktýlþíometýl)-6-metýlfenól TFM = 6 mg/kg 

 
 

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflunni í B-hluta: 
 

i) Eftirfarandi aukefnum er skotið inn:  
 
 

TILV.nr. CAS-nr. Heiti Takmarkanir og/eða forskriftir 

45650 6197-30-4 2-sýanó-3,3-dífenýlakrýlsýra, 2-etýlhexýlestri TFM = 0,05 mg/kg 

68860 04724-48-5 n-Oktýlfosfónsýra TFM = 0,05 mg/kg 

95000 28931-67-1 Trímetýlólprópan trímetakrýlat-metýl metakrýlat 
samfjölliða 
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ii) Að því er varðar eftirtalin aukefni komi eftirfarandi í stað innihalds dálksins „Takmarkanir og/eða 
forskriftir”: 

 
TILV.NR. CAS-nr. Heiti Takmarkanir og/eða forskriftir 

39120 — N,N-bis(2-hýdroxýetýl)alkýl(C8-C18)amínhýdró-
klóríð 

TFM(T) = 1,2 mg/kg (13) gefið upp sem þrígreint 
amín (gefið upp án HCl) 

51570 00127-63-9 Dífenýlsúlfon TFM(T) = 3 mg/kg (25) 

 
 

3. Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á V. viðauka: 
 

Eftirfarandi forskriftum er skotið inn í töfluna í B-hluta: 
 

PM/TILV.nr. Aðrar forskriftir 

16690 Dívinýlbensen 

Getur innihaldið allt að 40% etýlvínýlbensen 
 

 
4. Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á VI. viðauka: 
 

a) Eftirfarandi komi í stað 12. og 13. athugasemdar: 
 

„(12) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summa flæðimarka eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með 
PM/Tilv.nr. 36720, 36800, 36840 og 92000, má ekki vera umfram takmörkunina. 

 
(13) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summa flæðimarka eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með 

PM/Tilv.nr. 39090 og 39120, má ekki vera umfram takmörkunina.“ 
 

b) Eftirfarandi athugasemdum er bætt við: 
 

„(23)  TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summa flæðimarka eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með 
PM/Tilv.nr. 13620, 36840, 40320, og 87040, má ekki vera umfram takmörkunina. 

 
(24) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summa flæðimarka eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með 

PM/Tilv.nr. 13720 og 40580, má ekki vera umfram takmörkunina. 
 
(25) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summa af flæðimarka eftirfarandi efna, sem eru tilgreind 

með PM/Tilv.nr. 16650 og 51570, má ekki vera umfram takmörkunina. 
 
(26) HM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af magni leifa eftirfarandi efna, sem eru tilgreind 

með PM/Tilv.nr. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 
25210, 25240 og 25270, má ekki vera umfram takmörkunina.“ 

 

 
 


