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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/13/EF

av 29. januar 2004

om endring av direktiv 2002/16/EF om bruk av visse epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på 
å komme i kontakt med næringsmidler(*)

2007/EØS/26/32

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 Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1) 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(2) 
fastsetter regler for bruken eller forekomsten av 2,2-
bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter 
(«BADGE»), bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-
epoksypropyl)etere («BFDGE»), novolacglysidyletere 
(«NOGE») og noen av deres derivater i materialer 
og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler.

2) I henhold til direktivet kan bruk og/eller forekomst 
av BADGE i framstillingen av disse materialene og 
gjenstandene fortsette bare fram til 31. desember 2004.

3) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har anmodet 
om toksikologiske data for å kunne vurdere BADGE 
innen visse frister. Vitenskapskomiteen har også anmodet 
om nye toksikologiske data for å vurdere de mulige 
kreftframkallende egenskapene til de klorerte derivatene 
som omfattes av migrasjonsgrensen for BADGE fastsatt 
i vedlegg I til direktiv 2002/16/EF.

4) 4. desember 2002 konstaterte Vitenskapskomiteen 
at resultatene angående de mulige kreftframkallende 
egenskapene til de klorerte derivatene av BADGE var 
negative, og at europeiske forbrukeres eksponering for 
BADGE er lav som følge av en betydelig reduksjon av 
innholdet av BADGE i konserverte næringsmidler, ifølge 
undersøkelser som nylig er utført av medlemsstatene 
og av Europakommisjonens felles forskningssenter. Det 
kan derfor godtas at den midlertidige godkjenningen  
 
 
 
 

av BADGE forlenges med ett år i påvente av at de nye 
toksikologiske dataene blir framlagt og vurdert av Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

5) I henhold til direktiv 2002/16/EF får ikke direktivets 
bestemmelser om BADGE, BFDGE og NOGE anvendelse 
på materialer og gjenstander som er dekket med 
overflatebelegg og klebemidler som kommer i kontakt 
med næringsmidler før 1. mars 2003. Disse materialene 
og gjenstandene kan fortsatt omsettes forutsatt at de er 
påført fyllingsdatoen. For å fjerne enhver tvetydighet 
i fortolkningen av hvordan fyllingsdatoen skal påføres 
materialer og gjenstander, er det hensiktsmessig å 
fastsette at denne datoen kan erstattes med «best før»-
datoen som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/13/EF(3) eller en annen angivelse, for eksempel 
partinummeret som fastsatt i rådsdirektiv 89/396/EØF(4) 
for næringsmidlene som er pakket i slike materialer 
og gjenstander. Det er likevel nødvendig å etablere en 
forbindelse mellom slike angivelser og fyllingsdatoen, 
slik at denne alltid kan fastslås.

6) Direktiv 2002/16/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2002/16/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 andre ledd erstattes datoen «31. desember 
2004» med datoen «31. desember 2005».

2) Artikkel 5 skal lyde:

 «Artikkel 5

 1. Artikkel 2, 3 og 4 får ikke anvendelse på materialer 
og gjenstander nevnt i artikkel 1 nr. 1 andre ledd bokstav b) 
og c) som kommer i kontakt med næringsmidler før  
1. mars 2003.(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 30.1.2004, s. 46, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2004 av 24. september 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 10.3.2005, s. 33.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38.
(2) EFT L 51 av 22.2.2002, s. 27.

(3) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(4) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.
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 Disse materialene og gjenstandene kan omsettes forutsatt 
at de er påført fyllingsdatoen. Fyllingsdatoen kan 
likevel erstattes med en annen angivelse forutsatt at 
denne angivelsen gjør det mulig å fastslå fyllingsdatoen. 
Fyllingsdatoen skal på anmodning oppgis til vedkommende 
myndighet og enhver person som håndhever bestemmelsene 
i dette direktiv.

 2.  Nr. 1 får anvendelse uten at det berører bestemmelsene 
i direktiv 2000/13/EF.».

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 29. januar 2005 vedta de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene samt en sammenligningstabell som 
viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 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.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. januar 2004.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen


