
16.5.2013 Nr. 28/455EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evróusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 1935/2004 frá 27. október 2004 um efni og hluti sem ætlað er 
að komast í snertingu við matvæli og niðurfellingu á tilskipunum 
80/590/EBE og 89/109/EBE (1), einkum 5. gr. (a- og e-lið  
1. mgr.), 11. gr. (3. mgr.) og 12. gr. (6. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 
frá 14. janúar 2011 um efnivið og hluti úr plasti sem 
ætlað er að komast í snertingu við matvæli (2), er tekin 
saman skrá Sambandsins yfir einliður, önnur grunnefni og 
aukefni sem nota má við framleiðslu á efniviði og hlutum 
úr plasti. Nýlega sendi Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
(Matvælaöryggisstofnunin) frá sér jákvætt vísindalegt 
mat á fleiri efnum sem rétt er að bæta við á núverandi skrá.

2)  Þegar um er að ræða tiltekin önnur efni skal takmörkunum 
og/eða forskriftum, sem þegar hafa verið settar á vettvangi 
Evrópusambandsins, breytt á grundvelli nýs, jákvæðs 
vísindalegs mats Matvælaöryggisstofnunarinnar.

3)  Því ber að breyta I. viðauka við reglugerð (ESB) 
nr. 10/2011 til samræmis við það.

4)  Efnið díprópýlenglýkól sem hefur ESM-efnisnúmerið 
257, er leyft til notkunar sem aukefni í plasti samkvæmt 
töflu 1 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011, 
og skráð með CAS-nr. 0000110-98-5. Í tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2002/72/EB frá 6. ágúst 2002 
um plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í snertingu 
við matvæli(3) er vísað í efnið með CAS-nr. 0025265-71-
8. Þeirri tilvísun var eytt við gildistöku reglugerðar (ESB) 
nr. 10/2011, sem kemur í stað fyrir tilskipun 2002/72/EB, 
þar sem hún var talin óþörf. Með tilliti til þess að CAS-nr. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 338, 12.12.2012, bls. 11. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2013 frá 3 maí 2013 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 4.
(2) Stjtíð. ESB L 12, 15.1.2011, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 220, 15.8.2002, bls. 18.

0025265-71-8 vísar frekar til blöndu hverfa sem er notuð 
í viðskiptalegum tilgangi en til hreina efnisins, skal þó 
bæta því aftur við reglugerð (ESB) nr. 10/2011. CAS Nr. 
0000110-98-5 skal áfram skráð í töflu 1.

5)  Athugasemd nr. 4 um samræmi í töflu 3 í I. viðauka við 
reglugerð (ESB) nr. 10/2011 inniheldur óskýra tilvísun í 
matvælahermi D en þar á að vísa í matvælahermi D2.  Því 
skal athugasemd nr. 4 vísa í matvælahermi D2.

6)  Því ber að leiðrétta I. viðauka við reglugerð (ESB) 
nr. 10/2011 til samræmis við það.

7)  Til að takmarka rekstrarlegt álag á rekstraraðila skal vera 
hægt að setja efnivið og hluti úr plasti, sem hafa verið 
settir á markað á lögmætan hátt á grundvelli þeirra krafna 
sem settar eru fram í reglugerð (ESB) nr. 10/2011 og sem 
eru ekki í samræmi við þessa reglugerð, á markað í eitt ár 
eftir gildistöku þessarar reglugerðar. Leyfilegt er að hafa 
þá áfram á markaði þar til birgðir hafa verið fullnýttar.

8)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra og hvorki Evrópuþingið né ráðið hefur 
andmælt þeim.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er breytt 
í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Heimilt er að halda áfram að setja efnivið og hluti úr plasti, sem 
hafa verið settir á markað á lögmætan hátt fyrir 1. janúar 2013 
og sem uppfylla ekki kröfur þessarar reglugerðar, á markað 
fram til 1. janúar 2014. Þessi efniviður og þessir hlutir úr plasti 
mega vera áfram á markaði þar til birgðir hafa verið fullnýttar.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1183/2012

frá 30. nóvember 2012

um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað 
er að komast í snertingu við matvæli (*)
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3. gr.

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 30. nóvember 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Forseti.

 José Manuel BARROSO

______________
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VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað þess, sem stendur í dálki 3 í töflu 1 fyrir eftirfarandi efni, komi eftirfarandi:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

257 13 550

16 660

51 760

0000110-98-5

0025265-71-8

díprópýlen-
glýkól

já já nei

2)  Í stað þess, sem stendur í dálki 8 í töflu 1 fyrir eftirfarandi efni, komi eftirfarandi:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

449 49 840 0002500-88-1 díoktadekýl-
dísúlfíð

já nei já 0,05

3)  Í stað þess, sem stendur í dálkum 8 og 9 í töflu 1 fyrir eftirfarandi efni, komi eftirfarandi:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

180 17 160 0000097-53-0 evgenól nei já nei (33)

4)  Í stað þess, sem stendur í dálki 10 í töflu 1 fyrir eftirfarandi efni, komi eftirfarandi:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

807 93 485 — títannítríð, 
nanóagnir

já nei nei Ekkert flæði nanóagna 
títannítríðs.

Eingöngu til notkunar 
í pólýetýlentereþalati 
(PET) í allt að 20 mg/kg.

Agnasamsöfn í 
pólýetýlentereþalati 
eru 100–500 nm að 
þvermáli og eru úr 
nanógrunnögnum 
títannítríðs. Grunnagnir 
eru u.þ.b. 20 nm að 
þvermáli.

865 40 619 0025322-99-0 (bútýl akrýlat, 
metýl-
metakrýlat, 
bútýl-
metakrýlat)-
sam fjölliða

já nei nei Eingöngu til notkunar í:

a)  stíft 
pólý(vínylklóríð) 
(PVC) í styrk 
að hámarki 1% 
(massahlutfall),

b)  pólýmjólkursýru 
(PLA) í styrk 
að hámarki 5% 
(massahlutfall),

868 53 245 0009010-88-2 (etýlakrýlat, 
metýl-
metakrýlat)-
samfjölliða

já nei nei Eingöngu til notkunar í:

a)  stíft pólý(vínyl-
klóríð) (PVC) í 
styrk að hámarki 2% 
(massahlutfall),

b)  pólýmjólkursýru 
(PLA) í styrk 
að hámarki 5% 
(massahlutfall),

c)  pólýetýlentereþalat 
(PET) í styrk 
að hámarki 5% 
(massahlutfall),
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5)  Í töflu 1 er eftirfarandi línum skotið inn, í númeraröð eftir ESM-efnisnúmeri.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

858 38 565 0090498-90-1 3,9-bis[2-(3-
(3-tert-bútýl-
4-hýdroxý-5-
metýlfenýl)
própíónýloxý)-
1,1-
dímetýletýl]-
2,4,8,10-tetra-
oxaspíró[5,5]
úndekan

já nei já 0,05 Sértæk flæðimörk gefin 
upp sem summa efnanna 
og þeirra efna sem 
myndast við oxun þeirra  
3-[(3-(3-tert-bútýl-4-
hýdroxý-5-metýlfenýl)
próp-2-enóýloxý)-
1,1-dímetýletýl]-9-
[(3-(3-tert-bútýl-4-
hýdroxý-5-metýlfenýl)
própíóýloxý)-1,1-
dímetýletýl]-2,4,8,10-
tetraoxaspíró[5,5]-
úndekan í jafnvægi við 
parakínonmetíðráphverfu 
sína.

(2)

874 16 265 0156065-00-8 α-dímetýl-3-
(4’-hýdroxý-3’-
metoxýfenýl)
própýlsílýloxý, 
ω-3-dímetýl-3-
(4’-hýdroxý-3’-
metoxýfenýl)
própýlsílýl polý-
dímetýl síloxan

nei já nei 0,05 (33) Eingöngu til notkunar 
sem sameinliða í 
síloxanumbreyttu 
pólýkarbónati.

Fáliðublöndunni skal lýst 
með formúlunni

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n 
(50 > n ≥ 26).

902 0000128-44-9 1,2-bensísó-
þíasól-3(2H)-ón 
1,1-díoxíð, 
natríum salt

já nei nei Efnið skal uppfylla 
sérstöku hreinleika-
skilyrðin eins og þau 
eru sett eru fram í 
reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB)  
nr. 231/2012 (1)

979 79 987 — (pólýetýl-
entere þalat, 
hýdroxýlað 
pólýbútadíen, 
pýrómellít-
anhýdríð) 
samfjölliða

já nei nei Eingöngu til notkunar 
í pólýetýlentereþalat 
(PET) í styrk að hámarki 
5% (massahlutfall),

(1) Stjtíð. ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1.

6)  Í töflu 2 er eftirfarandi línu skotið inn, í númeraröð eftir flokkatakmörkunarnúmeri:

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

Flokka-
takmörkunarnr.

Nr. ESM-efnis Sértæk flæðimörk 
(T) [mg/kg]

Forskrift flokkatakmörkunar

33 180
874

ógreinanlegt gefið upp sem evgenól
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7)  Í stað þess, sem stendur í athugasemd nr. 4 í töflu 3 varðandi sannprófun á samræmi, komi eftirfarandi:

(1) (2)

Aths. nr. Athugasemd varðandi sannprófun á samræmi

(4) Þegar um er að ræða snertingu við fitu skal framkvæma samræmisprófun með 
matvælahermi úr mettaðri fitu sem matvælahermi D2.


