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                        TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/14/EB                     2007/EES/26/28 

frá 29. janúar 2004 

um breytingu á tilskipun 93/10/EBE um efni og hluti úr filmum úr endurmynduðum 
sellulósa sem er ætlað 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), eins og henni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (2), einkum 
3. gr., 
 
að höfðu samráði við vísindanefndina um matvæli, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/10/EBE frá 

15. mars 1993 um efni og hluti úr filmum úr 
endurmynduðum sellulósa sem er ætlað að komast í 
snertingu við matvæli (3), eins og henni var breytt 
með tilskipun 93/111/EB (4), gildir um filmur úr 
endurmynduðum sellulósa og er í henni skrá yfir 
leyfileg efni ásamt takmörkunum á notkun þeirra. 
Fyrrnefnd tilskipun tekur til filmna úr 
endurmynduðum sellulósa, óhúðaðra eða með húð, 
sem er einungis úr efnum, sem eru í skrá 
tilskipunarinnar. 

 
2) Í kjölfar tækniþróunar er nauðsynlegt að heimila nýja 

tegund filmu úr endurmynduðum sellulósa með húð 
úr plasti sem er moltanlegt og lífbrjótanlegt. Þessi 
nýja tegund filmu úr endurmynduðum sellulósa er í 
samræmi við umhverfiskröfurnar í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB frá 20. desember 
1994 um umbúðir og umbúðaúrgang (5), eins og henni 
var breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003. Til 
samræmis við það tryggir slík heimild samræmi í 
löggjöf Bandalagsins. 

 
3) Reglurnar, sem munu gilda um filmur úr 

endurmynduðum sellulósa, skulu sérstaklega miðast 
við eiginleika lagsins sem er í snertingu við matvælin. 
Til samræmis við það skulu kröfurnar fyrir filmur úr 
endurmynduðum sellulósa með húð úr plasti vera 
frábrugðnar þeim sem gilda um filmur úr 
endurmynduðum sellulósa sem eru óhúðaðar eða með 
húð úr sellulósa. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 27, 30.1.2004, bls. 48. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 33. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 38. 
(2) Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 93, 17.4.1993, bls. 27. 
(4) Stjtíð. EB L 310, 14.12.1993, bls. 41. 
(5) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 10. 

4) Einungis skal nota leyfileg efni við framleiðslu allra 
tegunda af filmum úr endurmynduðum sellulósa, 
þ.m.t. filmur úr endurmynduðum sellulósa sem eru 
húðaðar með plasti. 

 

5) Ef um er að ræða filmur úr endurmynduðum 
sellulósa, sem eru með húð úr plasti, skal lagið, sem 
er í snertingu við matvælin, vera úr efni sem er 
sambærilegt plastefnum og -hlutum sem ætlað er að 
komast í snertingu við matvæli. Því skulu reglurnar, 
sem kveðið er á um í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/72/EB frá 6. ágúst 
2002 um plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í 
snertingu við matvæli (6), einnig gilda um slíkar 
filmur. 

 

6) Til að tryggja samræmi í löggjöf Bandalagsins skal 
sannprófa samræmi plasthúðaðra filmna úr 
endurmynduðum sellulósa við flæðimörkin, sem sett 
eru í tilskipun 2002/72/EB, í samræmi við reglurnar 
sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 82/711/EBE 
frá 18. október 1982 um nauðsynlegar 
grundvallarreglur til að mæla flæði efna úr plastefnum 
og -hlutum sem ætlað er að komast í snertingu við 
matvæli (7), eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun ráðsins 97/48/EB (8), og tilskipun ráðsins 
85/572/EBE frá 19. desember 1985 um skrá yfir 
herma til notkunar við mælingar á flæði efna úr 
plastefnum og -hlutum sem ætlað er að komast í 
snertingu við matvæli (9). 

 

7) Fella skal brott nokkurn fjölda fjölliða, sem notaðar 
eru í húðun, úr skránni yfir leyfileg efni, sem sett er 
fram í tilskipun 93/10/EBE, þar eð þau falla undir 
reglurnar sem settar eru fram í tilskipun 2002/72/EB 
og gilda um plasthúðaðar filmur úr endurmynduðum 
sellulósa. 

 
8) Einnig skal fella brott fjögur leysiefni úr skránni yfir 

leyfileg efni, sem sett eru fram í tilskipun 93/10/EBE, 
þar eð ný gögn liggja fyrir sem sýna að af þeim stafar 
hætta við æxlun og vegna þess að þau eru ekki lengur 
notuð við framleiðslu á filmum úr endurmynduðum 
sellulósa. Auk þess skal fella brott úr skránni nokkur 
mýkiefni sem eru ekki lengur notuð. 

________________  

(6) Stjtíð. EB L 220, 15.8.2002, bls. 18. 
(7) Stjtíð. EB L 297, 23.10.1982, bls. 26. 
(8) Stjtíð. EB L 222, 12.8.1997, bls. 10. 
(9) Stjtíð. EB L 372, 31.12.1985, bls. 14. 
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9) Auk þess skal breyta takmörkunum varðandi notkun 

2-etýlhexýldífenýlfosfats (samheiti: fosfórsýra, 
dífenýl-2-etýlhexýlestri), sem settar eru fram í 
tilskipun 93/10/EBE, þannig að þær taki mið af áliti 
vísindanefndarinnar um matvæli frá 19. mars 1998. 

10) Því ber að breyta tilskipun 93/10/EBE til samræmis 
við það. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á tilskipun 93/10/EBE: 

1. Í 3. mgr. 1. gr. falli a-liður niður. 

2. Eftirfarandi 1. gr. a bætist við: 

„1. gr. a 

Filmurnar úr endurmynduðum sellulósa, sem um getur í 
2. mgr. 1. gr., skulu tilheyra einni af eftirfarandi 
tegundum: 

a) óhúðuð filma úr endurmynduðum sellulósa, 

b) húðuð filma úr endurmynduðum sellulósa með húð 
úr sellulósa, 

eða 

c) húðuð filma úr endurmynduðum sellulósa með húð 
úr plasti.“ 

3. Í stað 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Við framleiðslu filmna úr endurmynduðum 
sellulósa, sem um getur í a- og b-lið 1. gr. a, skal 
einungis nota efni eða flokka efna sem skráð eru í 
II. viðauka, sbr. þó þær takmarkanir sem þar eru 
settar fram.“ 

4. Eftirfarandi 2. gr. a bætist við: 

„2. gr. a 

1. Við framleiðslu filmna úr endurmynduðum 
sellulósa, sem um getur í c-lið 1. gr. a, fyrir húðun, skal 
einungis nota efni eða flokka efna sem skráð eru í fyrsta 
hluta II. viðauka, sbr. þó þær takmarkanir sem þar eru 
settar fram. 

2. Við framleiðslu húðunarefnis sem á að nota á filmu 
úr endurmynduðum sellulósa, sem um getur í 1. mgr., 
skal einungis nota efni eða flokka efna sem skráð eru í 
II.-VI. viðauka við tilskipun 2002/72/EB, sbr. þó þær 
takmarkanir sem þar eru settar fram. 

3. Með fyrirvara um 1. mgr. skulu efni og hlutir sem 
gerðir eru úr filmu úr endurmynduðum sellulósa, sem 
um getur í c-lið 1. gr. a, vera í samræmi við 2., 7. og 
8. gr. tilskipunar 2002/72/EB.“ 

5. Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 29. júlí 2005. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunar-
töflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 
Aðildarríki skulu beita þessum ákvæðum á þann hátt að 
þau: 

a) heimila, frá 29. júlí 2005, viðskipti með og notkun 
filmna úr endurmynduðum sellulósa sem er ætlað að 
komast í snertingu við matvæli og eru í samræmi við 
þessa tilskipun, 

b) banna, frá og með 29. janúar 2006, framleiðslu og 
innflutning til Bandalagsins á filmum úr 
endurmynduðum sellulósa sem er ætlað að komast í 
snertingu við matvæli og ekki eru í samræmi við þessa 
tilskipun. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði 
skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim 
fylgja slík tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. 
Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 29. janúar 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

 
Öðrum hluta II. viðauka við tilskipun 93/10/EBE er breytt sem hér segir: 
 
1. Í þriðju línu (C. Húðun) í öðrum dálki (Takmarkanir) töflunnar falli brott „ekki yfir 50 mg af húð/dm2 á þeirri 

hlið sem er í snertingu við matvæli“. 
 
2. Eftirfarandi fjölliður og takmarkanir þeirra falli brott úr töflunni: 

 
Heiti Takmarkanir 

„— Fjölliður, blandfjölliður og blöndur þeirra með eftirtöldum
einliðum: 
vinýlasetöl úr mettuðum aldehýðum (C1 til C6) 
vinýlasetat 
alkýl (C1 til C4) vinýletrar 
akrýl-, króton-, ítakón-, malín-, metakrýlsýrur og esterar
þeirra 
bútadíen 
stýren 
metýlstýren 
vinýlídenklóríð 
akrýlónítríl  
metakrýlónítríl 
etýlen, própýlen 1- og 2-bútýlen 

Í samræmi við tilskipanir Bandalagsins eða innlenda 
löggjöf séu þær ekki til, meðan þess er beðið að tilskipanir 
Bandalagsins séu samþykktar 

vinýlklóríð Samkvæmt tilskipun 78/142/EBE (Stjtíð. EB L 44, 15.2.1978, 
bls. 15)“ 

 
3. Að því er varðar resín komi eftirfarandi í stað innihalds dálksins „Takmarkanir”: 

 
„2. Resín Heildarmagn efna skal ekki fara yfri 12,5 mg/dm2 af húðinni 

á þeirri hlið sem er í snertingu við matvæli og aðeins við 
framleiðslu filmu úr endurmynduðum sellulósa sem er húðuð 
með nítrósellulósa“ 

 
4. Eftirfarandi mýkiefni og takmarkanir þeirra falli brott úr töflunni: 

 
Heiti Takmarkanir 

‘— Bútýlbensýlftalat Ekki yfir 2,0 mg/dm2 af húðinni á þeirri hlið sem er í 
snertingu við matvæli  

— Dí-n-bútýlftalat Ekki yfir 3,0 mg/dm2 af húðinni á þeirri hlið sem er í 
snertingu við matvæli  

— Dí(2-etýlhexýl)sebakat [= díoktýl\-sebakat]“  
 

5. Að því er varðar eftirtalin mýkiefni komi eftirfarandi í stað innihalds dálksins „Takmarkanir“: 
 

Heiti Takmarkanir 
‘— 2-etýlhexýldífenýlfosfat (samheiti: fosfórsýra, dífenýl-

2-etýlhexýlestri) 
Magn 2-etýlhexýldífenýlfosfats fari ekki yfir: 
a) 2,4 mg/kg af matvælum í snertingu við þessa tegund 

filmu, 
b) 0,4 mg/dm2 af húðinni á þeirri hlið sem er í snertingu við 

matvæli“ 
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6. Efitrfarandi leysiefni falli brott úr töflunni: 
 

Heiti Takmarkanir 

„— Etýlenglýkólmónóetýleter 
— Etýlenglýkólmónóetýleterasetat 
— Etýlenglýkólmónómetýleter 
— Etýlenglýkólmónómetýleterasetat“ 

 

 
 


