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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og 
gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler 
og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), 
særlig artikkel 5 nr. 1,

etter samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å unngå fare for menneskers helse og hindringer for 
fritt varebytte er det i 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) fastsatt spesifikke 
migrasjonsgrenser for 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan 
bis(2,3-epoksypropyl)eter («BADGE», dvs. bisfenol 
A diglysidyleter), bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-
epoksypropyl)etere («BFDGE», dvs. bisfenol F 
diglysidyleter) og novolacglysidyletere (NOGE) og visse 
derivater av disse.

2) I henhold til direktiv 2002/16/EF kan BFDGE og NOGE 
brukes og/eller forekomme bare fram til 31. desember 
2004. For BADGE ble overgangsperioden forlenget 
til 31. desember 2005 i påvente av at det ble framlagt 
nye toksikologiske data og at disse ble vurdert av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(myndigheten).

3) De nødvendige toksikologiske dataene for BADGE er 
framlagt. Myndigheten fastslo at BADGE, BADGE.
H2O og BADGE.2H2O ikke skaper bekymring for 
kreftframkallende virkninger og genotoksisitet in vivo,  
 

 

(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4.
(2) EFT L 51 av 22.2.2002, s. 27. Forordningen endret ved direktiv 2004/13/EF 

(EUT L 27 av 30.1.2004, s. 46).

og at det kan fastsettes et akseptabelt daglig inntak 
på 0,15 mg/kg kroppsvekt for BADGE, BADGE.
H2O og BADGE.2H2O. Det kan derfor fastsettes en 
høyere spesifikk migrasjonsgrense SML(T) for 
BADGE, BADGE.H2O og BADGE.2H2O. Ettersom 
det ikke foreligger data om genotoksisiteten in vivo 
hos klorhydriner av BADGE, anser myndigheten at 
den nåværende spesifikke migrasjonsgrensen på 1 mg/
kg næringsmidler eller testløsninger for næringsmidler 
fortsatt er egnet.

4) Handel med og bruk av materialer og gjenstander som 
inneholder BADGE i samsvar med denne forordning, 
skal derfor tillates i hele Fellesskapet fra 1. januar 2006.

5) De nødvendige toksikologiske data for NOGE og 
BFDGE er ikke framlagt tidsnok til at de kan vurderes av 
myndigheten og fortsatt brukes. Bruk og/eller forekomst 
av BFDGE og NOGE er derfor ikke lenger tillatt fra 
1. januar 2005 i samsvar med direktiv 2002/16/EF. Det 
bør likevel være tillatt å bruke opp eksisterende lagre.

6) I store beholdere er bruk og/eller forekomst av BADGE, 
NOGE og BFDGE tillatt. 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 BADGE, NOGE og 
BFDGE i slike beholdere.

7) I henhold til artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1935/2004 
skal materialer og gjenstander som omfattes av særlige 
tiltak, ledsages av en skriftlig erklæring der det bekreftes 
at de er i samsvar med de regler som får anvendelse på 
dem. Dette kravet er ennå ikke innført i direktiv 2002/16/
EF. Det er derfor nødvendig å innføre dette kravet og 
fastsette en overgangsperiode.

8) Med tanke på de nødvendige endringene og av 
klarhetshensyn bør direktiv 2002/16/EF erstattes med en 
ny forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1895/2005

av 18. november 2005

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

2009/EØS/10/17

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2005, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2006 av 28. april 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 34 av 29.6.2006, s. 6.
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9) I direktiv 2002/16/EF er det fastsatt at bestemmelsene 
om BADGE, BFDGE og NOGE ikke får anvendelse på 
materialer og gjenstander som kommer i kontakt med 
næringsmidler før 1. mars 2003. Disse materialene og 
gjenstandene kan fortsatt omsettes, forutsatt at de er 
påført fyllingsdatoen. Denne datoen kan erstattes av 
«best før»-datoen som fastsatt 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), 
eller en annen angivelse, for eksempel partinummeret 
som fastsatt i rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 
om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt 
næringsmiddelparti(2), for næringsmidler som er pakket i 
slike materialer og gjenstander, forutsatt at det finnes en 
forbindelse mellom denne angivelsen og fyllingsdatoen 
slik at sistnevnte alltid kan fastslås.

10) Direktiv 2002/16/EF bør derfor oppheves.

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på alle materialer og 
gjenstander, herunder aktive og intelligente materialer og 
gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, 
som nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1935/2004, 
som framstilles med eller inneholder ett eller flere av følgende 
stoffer:

a) 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)
eter, heretter kalt «BADGE» (CAS-nr. 001675-54-3), og 
noen av dets derivater,

b) bis(hydroksyfenyl)metan bis(2,3-epoksypropyl)etere, 
heretter kalt «BFDGE» (CAS-nr. 039817-09-9),

c) andre novolacglysidyletere, heretter kalt «NOGE».

2. I denne forordning menes med «materialer og 
gjenstander»:

a) materialer og gjenstander av alle typer plast,

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/89/
EF (EUT L 308 av 25.11.2003, s. 15).

(2) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21. Direktivet sist endret ved direktiv 91/11/
EØF (EFT L 65 av 11.3.1992, s. 32).

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

c) klebemidler.

3. Denne forordning 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

BADGE

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

Artikkel 3

BFDGE

Bruk og/eller forekomst av BFDGE i framstillingen av 
materialer og gjenstander er forbudt.

Artikkel 4

NOGE

Bruk og/eller forekomst av NOGE i framstillingen av materialer 
og gjenstander er forbudt.

Artikkel 5

Skriftlig erklæring

I alle ledd av markedsføringen unntatt detaljistleddet skal 
materialer og gjenstander som inneholder BADGE og dets 
derivater, ledsages av en skriftlig erklæring i samsvar med 
artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

Egnet dokumentasjon som viser slikt samsvar skal være 
tilgjengelig. Denne dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig 
for vedkommende myndigheter på anmodning.

Artikkel 6

Overgangsbestemmelser

1. Artikkel 2, 3 og 4 får ikke anvendelse på materialer 
og gjenstander nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) og c) som 
kommer i kontakt med næringsmidler før 1. mars 2003.

2. Artikkel 3 og 4 får ikke anvendelse på materialer og 
gjenstander som er i samsvar med direktiv 2002/16/EF og som 
kommer i kontakt med næringsmidler før 1. januar 2005.
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3. Artikkel 5 får ikke anvendelse på materialer og gjenstander 
nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), b) og c) som kommer i 
kontakt med næringsmidler før 1. januar 2007.

4. Materialene og gjenstandene nevnt i nr. 1, 2 og 3 
kan omsettes, forutsatt at de er påført fyllingsdatoen. 
Fyllingsdatoen kan 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 
denne forordning.

5. Nr. 1-4 får anvendelse med forbehold for kravene i 
direktiv 2000/13/EF.

Artikkel 7

Oppheving

Direktiv 2002/16/EF oppheves.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 
henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. november 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Spesifikk migrasjonsgrense for BADGE og noen av dets derivater

1. Summen av migrasjonen av følgende stoffer:

a) BADGE [= 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan bis(2,3-epoksypropyl)eter] (CAS-nr. = 001675-54-3)

b) BADGE.H2O (CAS-nr. = 076002-91-0)

c) BADGE.2H2O (CAS-nr. = 005581-32-8)

skal ikke overskride følgende grenser:

9 mg/kg i næringsmidler eller testløsninger for næringsmidler, eller– 

9 mg/6 dm– 2 i samsvar med tilfellene nevnt i artikkel 7 i kommisjonsdirektiv 2002/72/EF(1).

2. Summen av migrasjonen av følgende stoffer:

a) BADGE.HCl (CAS-nr. = 013836-48-1)

b) BADGE.2HCl (CAS-nr. = 004809-35-2)

c) BADGE.H2O.HCl (CAS-nr. = 227947-06-0)

skal ikke overskride følgende grenser:

1 mg/kg i næringsmidler eller testløsninger for næringsmidler, eller– 

1 mg/6 dm– 2 i samsvar med tilfellene nevnt i artikkel 7 i direktiv 2002/72/EF.

3. Migrasjonsanalysen skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i rådsdirektiv 82/711/EØF(2) og direktiv 2002/72/
EF.

(1) EUT L 39 av 13.2.2003, s. 1.
(2) EFT L 297 av 23.10.1982, s. 26.
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VEDLEGG II

Sammenligningstabell

Direktiv 2002/16/EF som endret ved direktiv 2004/13/EF Denne forordning

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 8

Artikkel 9 —

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II —

Vedlegg III Vedlegg II


