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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2014 

av 3. mars 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å 

komme i kontakt med næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjen-

stander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og 

om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), sær-

lig artikkel 5 nr. 1, artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 10/ 

2011(2) er det opprettet en EU-liste over stoffer som kan 

brukes i framstillingen av plastmaterialer og plastgjen-

stander («EU-liste over godkjente stoffer»). 

2)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

framla 24. juli 2012 positive vitenskapelige vurderinger 

om ytterligere to stoffer, nærmere bestemt 2-fenyl-3,3-

bis(4-hydroksyfenyl)ftalimidin(3) og 1,3-bis(iso-

cyanatmetyl)benzen(4). Disse stoffene bør nå oppføres på 

EU-listen over godkjente stoffer som kommer i kontakt 

med næringsmidler (FCM), med FCM-stoffnummer 872 

og 988. 

3)  Det framgår av den vitenskapelige vurderingen av FCM-

stoffnummer 988 at migrasjonen at stoffets hydrolyse-

produkt, 1,3-benzendimetanamin, bør kontrolleres. 1,3-

benzendimetanamin er allerede godkjent med FCM-

stoffnummer 421. Ettersom migrasjonen av FCM-

stoffnumrene 421 og 988 kontrolleres på grunnlag av 

migrasjonen av FCM-stoffnummer 421, bør det innføres 

en grupperestriksjon som omfatter begge stoffene. 

Godkjenningen av FCM-stoffnummer 421 bør derfor 

endres, og grupperestriksjonen bør innføres i tabell 2 i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 4.3.2014, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 12. 

(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om 

plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2012; 10(7):2825. 

(4) EFSA Journal 2012, 10(7):2824. 

4)  FCM-stoffnummer 340 (dicyandiamid) er godkjent som 

tilsetningsstoff i plast i tabell 1 i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 10/2011 uten en spesifikk migrasjonsgrense. I 

uttalelsen i den 33. serien av rapporter fra Vitenskaps-

komiteen for næringsmidler(5) ble det fastsatt et 

tolerabelt daglig inntak (TDI) på 1 mg/kg kroppsvekt, 

noe som gir en spesifikk migrasjonsgrense (SMG) på 

60 mg/kg næringsmiddel. Denne grensen er den samme 

som den generelle spesifikke migrasjonsgrensen som er 

fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 10/2011. 

Ettersom den spesifikke migrasjonsgrensen på 60 mg/kg 

er utledet fra en toksikologisk terskel, som tolerabelt 

daglig inntak, bør den spesifikke migrasjonsgrensen 

nevnes i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

5)  For å begrense den administrative byrden for driftsan-

svarlige bør det fram til 24. mars 2015 være tillatt å 

bringe i omsetning plastmaterialer og plastgjenstander 

som lovlig er brakt i omsetning i samsvar med kravene i 

forordning (EU) nr. 10/2011, men som ikke oppfyller 

kravene i denne forordning. Materialene og gjenstan-

dene bør kunne forbli på markedet til lagrene er tomme. 

6)  Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 endres i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som lovlig er brakt i 

omsetning før 24. mars 2014, men som ikke oppfyller kravene i 

denne forordning, kan bringes i omsetning fram til  

24. mars 2015. Nevnte plastmaterialer og plastgjenstander kan 

forbli på markedet etter nevnte dato til lagrene er tomme. 

  

(5) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, 33. serie,  

s. 31, Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publika-

sjoner, Luxembourg, 1995, ISBN 92-826-9275-2. 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabell 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Posten for FCM-stoffnummer 340 (dicyandiamid) skal lyde: 

«340 47440 0000461-58-5 dicyandiamid ja nei nei 60»    

b)  Posten for FCM-stoffnummer 421 (1,3-benzendimetanamin) skal lyde: 

«421 13000 0001477-55-0 1,3-benzendimetanamin nei ja nei  (34)»   

c)  Følgende post innsettes i riktig nummerrekkefølge: 

«872  0006607-41-6 2-fenyl-3,3-bis(4-hydroksy-

fenyl)ftalimidin 

nei ja nei 0,05  Skal bare brukes som komonomer 

i polykarbonatkopolymerer 

(20)» 

d)  Ny post skal lyde: 

«988  3634-83-1 1,3-bis(isocyanatmetyl)-

benzen 

nei ja nei  (34) SMG(T) gjelder for migrasjon av stoffets hydrolyseprodukt, 1,3-

benzendimetanamin 

Skal bare brukes som komonomer i framstillingen av et 

mellomlagsbelegg på en film av poly(etylentereftalat)polymer i en 

flerlagsfilm» 

 

2)  I tabell 2 skal ny post lyde: 

«34 421 

988 

0,05 Uttrykt som 1,3-benzendimetanamin» 

3)  I tabell 3 skal ny post lyde: 

«(20) Stoffet inneholder anilin som urenhet; samsvar med restriksjonen som er fastsatt for primære aromatiske aminer i vedlegg II nr. 2, må kontrolleres.» 

 


