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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/16/EF

av 20. februar 2002

om bruk av visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme 
i kontakt med næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/109/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(1), særlig 
artikkel 3,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Bruken av og/eller forekomsten av 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter 
(«BADGE»), bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)etere («BFDGE») og novolacglysidyletere 
(«NOGE») i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, har ført til 
spørsmål om hvor sikre de er, særlig når de brukes som tilsetningsstoffer.

2) Analyseresultater har vist betydelige mengder av disse stoffene og visse av deres derivater i enkelte 
næringsmidler.

3) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har avgitt en uttalelse om at den spesifikke migrasjonsgrensen 
for BADGE og enkelte av dets derivater kan forlenges med ytterligere tre år i påvente av at flere 
toksikologiske data framlegges til vurdering.

4) Bruk og/eller forekomst av BADGE kan derfor fortsatt godtas inntil videre.

5) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har gransket de tilgjengelige dataene om BFDGE, som ligner 
svært mye på de tilsvarende dataene for BADGE.

6) Bruk og/eller forekomst av BFDGE og visse av dets derivater kan derfor på visse vilkår også fortsatt 
godtas i påvente av at flere toksikologiske data framlegges og vurderes.

7) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har uttalt at på grunn av manglende opplysninger om den 
potensielle eksponeringen og den toksikologiske profilen for NOGE-bestanddeler med mer enn to 
aromatiske ringer og derivater av disse, er den ikke i stand til å vurdere sikkerheten ved bruk og/eller 
forekomst av tilsvarende produkter. Komiteen mener derfor at NOGE på grunn av sin tendens til å 
migrere ved slik anvendelse for tiden ikke bør brukes som tilsetningsstoff i materialer og gjenstander 
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

8) Det bør fastsettes regler for bruk og/eller forekomst av NOGE-bestanddeler med mer enn to 
aromatiske ringer og av derivater av disse i plastmaterialer og -gjenstander, overflatebelegg og 
klebemidler beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, ved at det fastsettes en streng grense 
som inntil videre i praksis bør utelukke at stoffene brukes som tilsetningsstoffer. Denne midlertidige 
grensen bør få anvendelse i påvente av at det framlegges tilstrekkelige data for en mer fullstendig 
vitenskapelig risikovurdering i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i Verdens handelsorganisasjons avtale 
om gjennomføring av helse- og plantehelsetiltak, og at det utvikles tilfredsstillende metoder for 
bestemmelse av forekomsten i næringsmidler.

9) Bruk og/eller forekomst av NOGE og BFDGE som utgangsstoffer for tilberedning av spesielle stoffer 
til belegging av overflaten i svært store beholdere, bør fortsatt tillates inntil videre i påvente av at det 
framlegges ytterligere tekniske data. Disse beholdernes store rominnhold i forhold til flateinnhold, 
den gjentatte bruken i løpet av en lang levetid, som reduserer migrasjonen, og deres kontakt med 
næringsmidler ved omgivelsestemperatur for de fleste bruksmåters vedkommende, tyder på at det ikke 
er nødvendig å fastsette en migrasjonsgrense for NOGE og BFDGE i slike beholdere.

2003/EØS/49/18

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 51 av 22.2.2002, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2002 av 
12. juli 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 
De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 11.

(1)    EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38.
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10) Medlemsstater som ennå ikke har tillatt bruk og/eller forekomst av BADGE og/eller BFDGE og/
eller NOGE i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, kan 
opprettholde dette forbudet.

11) Det bør fastsettes regler på fellesskapsplan for bruk av BADGE, BFDGE og NOGE og/eller 
forekomst av disse i materialer og gjenstander av plast, i overflatebelegg som lakk og maling og i 
klebemidler for å unngå fare for menneskers helse og hindringer for fritt varebytte.

12) Det kan oppstå feil under analysen på grunn av forekomst av andre kjemiske stoffer. Det er derfor 
nødvendig med validerte analysemetoder for å kunne foreta en nøyaktig kontroll av om restriksjonene 
i direktivet overholdes. 

13) Det bør fastsettes en overgangsperiode for materialer og gjenstander som kommer i kontakt med 
næringsmidler før fristen for gjennomføring av dette direktiv.

14) Ved fastsettelse av overgangsperioden bør det også tas hensyn til kravene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler(1), endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/101/EF(2).

15) På grunnlag av nye tekniske krav bør kommisjonsdirektiv 2001/61/EF av 8. august 2001 om 
bruk av visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler(3) oppheves av klarhetshensyn.

16) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 
næringsmidler —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på materialer og gjenstander som i ferdig tilstand er beregnet på 
å komme i kontakt med næringsmidler, eller som i samsvar med sitt formål kommer i kontakt med 
næringsmidler, og som er framstilt med eller inneholder ett eller flere av følgende stoffer:

a) 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter (heretter kalt «BADGE») og visse derivater 
av dette,

b) bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)eter (heretter kalt «BFDGE») og visse derivater av 
dette,

c) andre novolacglycidyletere (heretter kalt «NOGE») og visse derivater av disse.

I dette direktiv menes med «materialer og gjenstander»:

a) materialer og gjenstander av alle typer plast,

b) materialer og gjenstander som er dekket med et overflatebelegg,

c) klebemidler.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på beholdere og lagertanker med en kapasitet på over 10 000 
liter eller rørledninger som er en del av eller er forbundet med dem, som er dekket med spesielle 
beleggingsmidler kalt «kraftige beleggingsmidler».

Artikkel 2

Materialene og gjenstandene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ikke avgi de stoffene som er oppført i vedlegg I 
i en mengde som overskrider grensen fastsatt i nevnte vedlegg.

Bruk og/eller forekomst av BADGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan fortsette 
bare fram til 31. desember 2004.

(1)    EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(2)    EFT L 310 av 28.11.2001 s. 19.
(3)    EFT L 215 av 9.8.2001, s. 26.
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Artikkel 3

Materialene og gjenstandene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ikke avgi de stoffene som er oppført i vedlegg II 
i en mengde som, sammenlagt med summen av BADGE og dets derivater oppført i vedlegg I, overskrider 
grensen fastsatt i vedlegg II.

Bruk og/eller forekomst av BFDGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan fortsette 
bare fram til 31. desember 2004.

Artikkel 4

Fra 1. mars 2003 skal mengden av NOGE-bestanddeler med mer enn to aromatiske ringer og minst én 
epoksygruppe samt deres derivater som inneholder klorhydrinfunksjoner og har en molekylmasse på 
mindre enn 1 000 dalton, ikke kunne påvises i de materialene og gjenstandene som er nevnt i artikkel 1 
nr. 1 ved en påvisningsgrense på 0,2 mg/6 dm2, medregnet analysetoleransen.

For dette direktivs formål skal påvisningsgrensen oppført i første ledd bestemmes ved hjelp av en validert 
analysemetode. Dersom det ikke finnes en slik metode, kan det, inntil det er utviklet en validert metode, 
benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte.

Bruk og/eller forekomst av NOGE i framstillingen av disse materialene og gjenstandene kan fortsette bare 
fram til 31. desember 2004.

Artikkel 5

Bestemmelsene i dette direktiv får ikke anvendelse på materialer og gjenstander som er dekket med 
et overflatebelegg, eller på klebemidler, som nevnt i artikkel 1 nr. 1 annet ledd bokstav b) og c), som 
kommer i kontakt med næringsmidler før 1. mars 2003. Disse materialene og gjenstandene kan fortsatt 
markedsføres, forutsatt at pakkedatoen er påført materialene og gjenstandene, samtidig som det tas hensyn 
til kravene i direktiv 2000/13/EF.

Artikkel 6

Direktiv 2001/61/EF oppheves.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som 
angitt i sammenligningstabellen i vedlegg III. 

Artikkel 7

Medlemsstatene skal innen 28. februar 2003 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av 
medlemsstatene.

Artikkel 8

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. februar 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Spesifi kk migrasjonsgrense for BADGE og visse av dets derivater

1. Summen av migrasjonen av følgende stoffer:

a) BADGE (= 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter,

b) BADGE.H2O,

c) BADGE.HCl,

d) BADGE.2HCl,

e) BADGE.H2O.HCl,

skal ikke overskride følgende grenser:

— 1 mg/kg i næringsmidler eller i testløsninger for næringsmidler (analysetoleransen ikke medregnet), eller

— 1 mg/6 dm2 i samsvar med tilfellene nevnt i artikkel 4 i kommisjonsdirektiv 90/128/EØF(1).

2. Migrasjonsanalysen skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i rådsdirektiv 82/711/EØF(2) og i direktiv 
90/128/EØF. I vandige testløsninger for næringsmidler bør imidlertid denne verdien også omfatte BADGE.2H2O, 
med mindre materialet eller gjenstanden er merket for bruk i kontakt bare med næringsmidler og/eller drikker der 
det er blitt godtgjort at summen av migrasjonen for de fem stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e) ikke 
kan overskride grensene fastsatt i nr. 1.

3. For dette direktivs formål skal den spesifikke migrasjonen av stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e) 
bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom det ikke finnes en slik metode, kan det, inntil det er 
utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte. 

(1)    EFT L 75 av 21.3.1990, s. 19.
(2)    EFT L 297 av 23.10.1982, s. 26.
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VEDLEGG II

Spesifi kk migrasjonsgrense for BFDGE og visse av dets derivater

1. Summen av migrasjonen av følgende stoffer:

a) BFDGE (= bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)etere,

b) BFDGE.H2O,

c) BFDGE.HCl,

d) BFDGE.2HCl,

e) BFDGE.H2O.HCl,

sammenlagt med summen for stoffene oppført i vedlegg I, skal ikke overskride følgende grenser:

— 1 mg/kg i næringsmidler eller i testløsninger for næringsmidler (analysetoleransen ikke medregnet), eller

— 1 mg/6 dm2 i samsvar med tilfellene nevnt i artikkel 4 i direktiv 90/128/EØF.

2. Migrasjonsanalysen skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i direktiv 82/711/EØF og i direktiv 90/128/EØF. 
I vandige testløsninger for næringsmidler bør imidlertid denne verdien også omfatte BFDGE.2H2O, med mindre 
materialet eller gjenstanden er merket for bruk i kontakt bare med de næringsmidler og/eller drikker der det er blitt 
godtgjort at summen av migrasjonen av de fem stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e), sammenlagt med 
dem som er oppført i vedlegg I, ikke kan overskride grensene fastsatt i nr. 1.

3. For dette direktivs formål skal den spesifikke migrasjonen av stoffene oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), d) og e) 
bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom det ikke finnes en slik metode, kan det, inntil det er 
utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte.

VEDLEGG III

Sammenligningstabell

Direktiv 2001/61/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 Artikkel 4

Artikkel 5 Artikkel 5

— Artikkel 6

Artikkel 6 Artikkel 7

Artikkel 7 Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 9

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II Vedlegg II

— Vedlegg III


