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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/17/EF

av 21. februar 2002

om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander 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) På grunnlag av nye opplysninger som Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler har tilgang til, kan visse monomerer 
som er midlertidig tillatt på nasjonalt plan samt andre 
monomerer som det har kommet anmodning om bruk av 
etter vedtakelsen av kommisjonsdirektiv 90/128/EØF av 
23. februar 1990 om plastmaterialer og plastgjenstander 
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(2), 
sist endret ved direktiv 2001/62/EF(3), oppføres i 
fellesskapslisten over godkjente stoffer i vedlegg II til 
direktiv 90/128/EØF.

2) Vedlegg III til direktiv 90/128/EØF inneholder en 
ufullstendig liste over tilsetningsstoffer som kan brukes 
ved framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander. 
Denne listen bør endres slik at den også omfatter 
andre tilsetningsstoffer som Vitenskapskomiteen for 
næringsmidler har vurdert.

3) For visse stoffer bør restriksjoner som allerede er fastsatt 
på fellesskapsplan, endres på grunnlag av de foreliggende 
opplysningene.

4) Den gjeldende listen over tilsetningsstoffer er en 
ufullstendig liste, ettersom den ikke inneholder 
alle stoffer som for tiden er tillatt i én eller flere 
medlemsstater. Slike stoffer er derfor fortsatt underlagt 
nasjonal lovgivning i påvente av en beslutning om 
oppføring i fellesskapslisten.

5) I dette direktiv er det fastsatt spesifikasjoner for bare 
noen få stoffer. De øvrige stoffene det kan kreves 
spesifikasjoner for, vil derfor fortsatt i denne henseende
 

være underlagt nasjonal lovgivning i påvente av en 
beslutning på fellesskapsplan.

6) Direktiv 90/128/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II, III, V og VI til direktiv 90/128/EØF endres som 
fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 28. februar 2003 vedta og kunngjøre 
de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

De skal anvende disse bestemmelsene slik at de

a) fra 1. mars 2003 tillater handel med og bruk av 
plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på 
komme i kontakt med næringsmidler, og som er i samsvar 
med dette direktiv,

b) fra 1. mars 2004 forbyr produksjon og import til 
Fellesskapet av plastmaterialer og plastgjenstander som er 
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, men 
som ikke er i samsvar med dette direktiv. Medlemsstatene 
skal likevel fra 1. mars 2003 forby produksjon og import til 
Fellesskapet av materialer og gjenstander som inneholder 
divinylbenzen, og som ikke er i samsvar med restriksjonen 
fastsatt i dette direktiv.

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 3

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

2003/EØS/49/19

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 58 av 28.2.2002, s. 19, 
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.
(2)    EFT L 75 av 21.3.1990, s. 19.
(3)    EFT L 221 av 17.8.2001, s. 18.
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Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. februar 2002.

 For Kommisjonen

 David Byrne

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedleggene til direktiv 90/128/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) I nr. 8

 i) skal definisjonen av QM(T) lyde:

 «QM(T) = Største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden, uttrykt som total mengde 
av den angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff(ene). For dette direktivs formål 
skal mengden av stoffet i materialet eller gjenstanden bestemmes ved hjelp av en validert 
analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en 
validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den 
angitte grenseverdi.»

 ii) innsettes følgende tekst etter QM(T):

 «QMA = Største tillatte restmengde av stoffet i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden, 
uttrykt som mg per 6 dm2 av overflaten som er i kontakt med næringsmidler. For dette 
direktivs formål skal mengden av stoffet på overflaten av materialet eller gjenstanden 
bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, 
kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker på 
en hensiktsmessig måte ved den angitte grenseverdi.

 QMA(T) = Største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden, uttrykt som mg av 
total mengde av den angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff(ene) per 6 dm2 av 
overflaten som er i kontakt med næringsmidler. For dette direktivs formål skal mengden 
av stoffet på overflaten av materialet eller gjenstanden bestemmes ved hjelp av en validert 
analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en 
validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den 
angitte grenseverdi.»

iii)  skal definisjonene av SMG og SMG(T) lyde:

 «SMG = Spesifikk migrasjonsgrense i næringsmiddelet eller testløsningen, med mindre annet er 
angitt. For dette direktivs formål skal stoffets spesifikke migrasjon bestemmes ved hjelp 
av en validert analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det 
er utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig 
måte ved den angitte grenseverdi.

 SMG(T) = Spesifikk migrasjonsgrense i næringsmiddelet eller testløsningen, uttrykt som total mengde 
av den angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff(ene). For dette direktivs formål skal 
stoffets spesifikke migrasjon bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom en 
slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en 
analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den angitte grenseverdi.»

b) I avsnitt A gjøres følgende endringer:

 i) Følgende monomerer og andre utgangsstoffer innsettes:

Ref. nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

13620 10043-35-3 Borsyre SMG(T) = 6 mg/kg (23) (uttrykt som bor) med 
forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 98/83/EF 
av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT 
L 330 av 5.12.1998, s. 32)

16650 00127-63-9 Difenylsulfon SMG(T) = 3 mg/kg (25)

18897 16712-64-4 6-hydroksy-2-naftalen-karboksylsyre SMG = 0,05 mg/kg

18898 103-90-2 N-(4-hydroksyfenyl)acetamid For bruk bare i flytende krystaller bak et beskyttende 
lag av flerlagsplast

22332 28679-16-5 Blanding av (40 vektprosent) 2,2,4-trimetylheksan-
1,6-diisocyanat og (60 vektprosent) 2,4,4-
trimetylheksan-1,6-diisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)
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ii) For følgende monomerer og andre utgangsstoffer skal innholdet i spalten «Restriksjoner og/eller 
spesifikasjoner» lyde: 

Ref. nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

13510 01675-54-3 2 , 2 - b i s ( 4 - h y d r o k s y f e n y l ) p r o p a n - b i s ( 2 , 3 -
epoksypropyl)eter (= Badge)

I samsvar med 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 (EFT L 51 av 22.2.2002, 
s. 27)

13560 05124-30-1 Bis(4-isocyanatsykloheksyl)metan Se «Disykloheksylmetan-4,4’- diisocyanat»

14650 00079-38-9 Klortrifluoretylen QMA = 0,5 mg/6 dm2

14950 03173-53-3 Sykloheksylisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

15700 05124-30-1 Disykloheksylmetan-4,4’-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

16240 00091-97-4 3,3’-dimetyl-4,4’-diisocyanatbifenyl QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

16570 04128-73-8 Difenyleter-4-4’-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

16600 05873-54-1 Difenylmetan-2-4’-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

16630 00101-68-8 Difenylmetan-4-4’-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

18640 00822-06-0 Heksametylen-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

19110 04098-71-9 1-isocyanat-3-isocyanatmetyl-3,5,5-trimetylsyklo-
heksan

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

22420 03173-72-6 1,5-naftalendiisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

22570 00112-96-9 Oktadekylisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

25210 00584-84-9 2,4-toluendiisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

25240 00091-08-7 2,6-toluendiisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

25270 26747-90-0 Dimer av 2,4-toluendiisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO) (26)

iii) Følgende monomerer og andre utgangsstoffer overføres fra avsnitt B til avsnitt A:

Ref. nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

13075 00091-76-9 Benzoguanamin Se «2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5 -triazin»

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

15310 00091-76-9 2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin QMA = 5 mg/6 dm2

16690 01321-74-0 Divinylbenzen QMA = 0,01 mg/6 dm2 eller SMG = ND (DL = 
0,02 mg/kg, analysetoleranse medregnet) for summen 
av divinylbenzen og etylvinylbenzen og i samsvar 
med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V

16697 00693-23-2 Dodekandisyre

25840 03290-92-4 1,1,1-trimetylpropantrimetylakrylat SMG = 0,05 mg/kg
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2. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) I tabellen i avsnitt A gjøres følgende endringer:

 i) Følgende tilsetningsstoffer innsettes: 

Ref. nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

36840 12007-55-5 Bariumtetraborat SMG(T) = 1 mg/kg uttrykt som barium (12) og 
SMG(T) = 6 mg/kg (23) (uttrykt som bor) med 
forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 98/83/EF 
av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT 
L 330 av 5.12.1998, s. 32)

40320 10043-35-3 Borsyre SMG(T) = 6 mg/kg (23) (uttrykt som bor) med 
forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 98/83/EF 
av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT 
L 330 av 5.12.1998, s. 32)

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

71670 178671-58-4 Pentaerytritoltetrakis (2-cyano-3,3-difenylakrylat) SMG = 0,05 mg/kg 

87040 01330-43-4 Natriumtetraborat SMG(T) = 6 mg/kg (23) (uttrykt som bor) med 
forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 98/83/EF 
av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT 
L 330 av 5.12.1998, s. 32)

 ii) For følgende tilsetningsstoffer erstattes innholdet i spalten «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» med 
følgende:

Ref. nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

37360 000100-52-7 Benzaldehyd I samsvar med merknad 9 i vedlegg VI

40120 68951-50-8 Bis(polyetylen-glykol)hydroksymetylfosfonat SMG = 0,6 mg/kg

41680 000076-22-2 Kamfer I samsvar med merknad 9 i vedlegg VI

 iii) Følgende tilsetningsstoff utgår:

Ref. nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

40020 110553-27-0 2,4-bis(oktyltiometyl)-6-metylfenol SMG = 6 mg/kg

b) I tabellen i avsnitt B gjøres følgende endringer:

i) Følgende tilsetningsstoffer innsettes:

Ref. nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

45650 6197-30-4 2-cyano-3,3-difenylakrylsyre, 2-etylheksylester SMG = 0,05 mg/kg 

68860 04724-48-5 Oktylfosfonsyre SMG = 0,05 mg/kg 

95000 28931-67-1 Trimetylolpropan-trimetakrylat-metylmetakrylatko-
polymer
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ii) For følgende tilsetningsstoffer erstattes innholdet i spalten «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» med:

Ref. nr. CAS-nr. Kjemisk betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

39120 — N,N-bis(2-hydroksyetyl)alkyl(C8-
C18)aminhydroklorider

SMG(T) = 1,2 mg/kg (13) uttrykt som tertiæramin 
(uttrykt uten HCl)

51570 00127-63-9 Difenylsulfon SMG(T) = 3 mg/kg (25)

3. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

 I vedlegg V skal følgende spesifikasjoner innsettes i tabellen i del B:

PM/REF-nr. Andre spesifikasjoner

16690 Divinylbenzen

Kan inneholde opptil 40 % etylvinylbenzen

4. I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) Merknad (12) og (13) skal lyde:

 «(12) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-
nr. 36720, 36800, 36840 og 92000 ikke skal overstige restriksjonen.

 (13) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-
nr. 39090 og 39120 ikke skal overstige restriksjonen.»

b) Følgende merknader tilføyes:

 «(23) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-
nr. 13620, 36840, 40320 og 87040 ikke skal overstige restriksjonen.

 (24) SMG(T) betyr i dette særlig tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-
nr. 13720 og 40580 ikke skal overstige restriksjonen.

 (25) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under PM/REF-
nr. 16650 og 51570 ikke skal overstige restriksjonen.

 (26) QM(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av restmengdene av stoffene oppført under PM/REF-
nr. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 og 
25270 ikke skal overstige restriksjonen.»


