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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/174 

av 5. februar 2015 

om endring og retting 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 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 bokstav a), c), d) og e), 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 plastgjenstander.  

2) Vinsyre (materiale beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (FCM), FCM-stoff nr. 161) ble vurdert av 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) i 1991(3). SCF avga en positiv uttalelse bare til den formen av vinsyre 

som forekommer naturlig (L-(+)-vinsyre). Den utelukket ettertrykkelig DL-vinsyre. Det følger av komiteens vurdering 

at det bare er L-(+)-vinsyre som ikke er skadelig for menneskers helse, og at dette ikke er bevist for øvrige former av 

stoffet. Derfor bør det klart framgå av navnet på stoffet oppført i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 at 

det bare er snakk om L-(+)-vinsyre. Navnet til FCM-stoff nr. 161 bør derfor endres.  

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») vedtok en uttalelse om ny vurdering av 

tolerabelt daglig inntak (TDI) av fenol(4). Fenol (FCM-stoff nr. 241) er oppført som utgangsstoff i tabell 1 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 10/2011. Den generelle spesifikke migrasjonsgrensen (SML) på 60 mg/kg fastsatt i artikkel 11 nr. 2 

i forordning (EU) nr. 10/2011 gjelder for dette stoffet. I den nye vurderingen av fenol reduserte Myndigheten TDI fra 

1,5 mg/kg kroppsvekt/dag til 0,5 mg/kg kroppsvekt/dag. Myndigheten konstaterte at eksponeringen fra alle kilder var 

høyere enn TDI, mens eksponering fra materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, sannsynligvis var innenfor 

TDI-grensen. I tillegg til TDI bør en fordelingsfaktor på 10 % for eksponering fra materialer som kommer i kontakt med 

næringsmidler, benyttes for å oppnå en tilstrekkelig reduksjon i fenoleksponering. Ved fastsettelsen av migrasjons-

grensen tas det hensyn til en allmenn eksponeringsantakelse om at en person som veier 60 kg, inntar 1 kg næringsmidler 

hver dag. På grunnlag av TDI, fordelingsfaktoren og antatt eksponering bør det derfor fastsettes en spesifikk 

migrasjonsgrense på 3 mg/kg for fenol for å sikre at fenol ikke skader menneskers helse.  

4) 1,4-butandiolformal (FCM-stoff nr. 344) ble vurdert av SCF i 2000(5). SCF konkluderte med at det bør fastsettes en 

spesifikk migrasjonsgrense på 0,05 mg/kg for stoffet. I kolonne 8 i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 

står det feilaktig at migrasjon av stoffet skal være påviselig, og dette bør rettes.  

5) SCF foreslo at man skulle fastsette restinnholdet av stoffet 1,4-butandiolformal (FCM-stoff nr. 344) i materialet 

istedenfor å kontrollere samsvar med SMG ettersom det ikke finnes en egnet metode for å bestemme restinnholdet i et 

næringsmiddel eller en simulant. Egnede metoder for å fastsette restinnholdet i et næringsmiddel eller en simulant er 

tilgjengelig nå. Derfor bør samsvarskontroll ved fastsettelse av restinnholdet erstattes med migrasjonsprøving. 1,4-

butandiolformal kan hydrolyseres i kontakt med næringsmidler eller simulanter og danne 1,4-butandiol (FCM-stoff 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 6.2.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 23. 

(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) Rapport fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 25, EUR 13416, 1991. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(4):3189. 

(5) «Opinion of the Scientific Committee on Food on the 11th additional list of monomers and additives for food contact materials», 

SCF/CS/PM/GEN/M8313, november 2000. 
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nr. 254) og formaldehyd (FCM-stoff nr. 98). Derfor bør de samlede spesifikke migrasjonsgrensene for disse stoffene 

ikke overskrides. Som følge av dette bør 1,4-butandiolformal legges til grupperestriksjon 15 og 30. Ettersom hydrolyse 

bare forekommer i visse tilfeller, bør det i tabell 3 føres opp regler som angir når det er nødvendig med samsvarskontroll 

for disse grupperestriksjonene. 

6) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(1) om en mulig utvidelse av bruken av utgangsstoff 1,4:3,6-

dianhydrosorbitol (FMC-stoff nr. 364) til bruk som komonomer i framstilling av polyestere, dersom det brukes i mengder 

på inntil 40 molprosent av diolkomponenten i kombinasjon med etylenglykol og/eller 1,4-bis(hydroksymetyl)sykloheksan, 

og dersom polyestere framstilt med 1,4:3,6-dianhydrosorbitol sammen med 1,4-bis(hydroksymetyl)sykloheksan ikke 

brukes i kontakt med næringsmidler som inneholder mer enn 15 % alkohol. Utvidelsen av bruken av stoffet til de nye 

spesifikasjonene utgjør ingen fare for menneskers helse dersom nevnte vilkår er oppfylt. Derfor bør godkjenningen av 

FCM-stoff nr. 364 endres ved at de ytterligere spesifikasjonene tilføyes. 

7) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(2) om en mulig utvidelse av bruken av stoffet kaolin (FMC-stoff 

nr. 410) til å omfatte partikler i nanoform med en tykkelse på mindre enn 100 nm og med et innhold på inntil 12 % i 

kopolymer av etylenvinylalkohol (EVOH). Utvidelsen av bruken av stoffet til den nye spesifikasjonen utgjør ingen fare 

for menneskers helse dersom nevnte vilkår er oppfylt. Derfor bør godkjenningen av FCM-stoff nr. 410 endres ved at det 

tilføyes en spesifikasjon og restriksjon når det gjelder partikkelstørrelse.  

8) På EU-listen er det oppført et stoff med betegnelsen «aktivkull» (FCM-stoff nr. 713, CAS-nr. 64365-11-3). Et annet 

stoff som også brukes på markedet, har betegnelsen «aktivt karbon» (CAS-nr. 7440-44-0). I praksis er de to stoffene det 

samme, og navnene brukes om hverandre og er synonyme. Derfor bør det klargjøres at FCM-stoff nr. 713 omfatter 

stoffet med navnet «aktivkull» og gjelder begge CAS-numre. Godkjenningen av FCM-stoff nr. 713 bør derfor endres 

ved at CAS-nummeret til aktivert karbon tilføyes. 

9) På grunnlag av nye toksikologiske opplysninger vedtok Myndigheten en positiv vitenskapelig uttalelse(3) som gjør det 

mulig å øke migrasjonsgrensen for tilsetningsstoffet 1,3,5-tris(2,2-dimetylpropanamido)benzen (FCM-stoff nr. 784) til 

5 mg/kg næringsmidler. Godkjenningen av FCM-stoff nr. 784 bør derfor endres. 

10) Restriksjonen som er fastsatt for polyetylenglykoletere (EO=1-50) av lineære og forgrenede primære (C8-C22) alkoholer 

(FCM-stoff nr. 799) viser til renhetskriteriet for etylenoksid fastsatt i kommisjonsdirektiv 2008/84/EF(4). Nevnte 

direktiv ble opphevet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(5), som angir renhetskriterier for visse tilsetnings-

stoffer og fastsetter en grenseverdi for etylenoksid i disse tilsetningsstoffene. Nevnte grenseverdi bør også gjelde for 

stoffene med FCM-stoff nr. 799.  

11) Stoffgruppen «fettsyrer (C8-C22), estere med pentaerytritol» (FCM-stoff nr. 880) er oppført i tabell 1 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 10/2011 med CAS-nummer 85116-93-4. Dette CAS-nummeret viser bare til en undergruppe av 

FCM-stoff nr. 800 og er derfor ikke dekkende. For gruppen med FCM-stoff nr. 880 er det ikke angitt noe CAS-nummer. 

Derfor bør oppføringen av FCM-stoff nr. 880 i tabell 1 i vedlegg I endres ved at CAS-nummeret slettes. 

12) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(6) om en mulig utvidelse av bruken av stoffet 2,2,4,4-

tetrametylsyklobutan-1,3-diol (FCM-stoff nr. 881) til engangsbruk. Uttalelsen konkluderte med at stoffet ved engangsbruk 

ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko dersom det brukes som komonomer i framstilling av polyestere i mengder på inntil  

35 molprosent av diolkomponenten, i kontakt med alle andre typer næringsmidler enn alkoholsterke drikker og svært fete 

næringsmidler som simuleres med næringsmiddelsimulator D2 (vegetabilsk olje) til langtidsoppbevaring ved 

romtemperatur eller lavere og varmepåfyll. I vurderingen benyttet Myndigheten bare migrasjonsprøver med 10 % etanol og 

3 % eddiksyre som grunnlag for en fullstendig vurdering. Derfor bør den utvidede bruken ikke omfatte næringsmidler med 

et alkoholinnhold på over 10 %. Dersom den tillatte bruken av dette stoffet derfor utvides i samsvar med dette og omfatter 

de nye spesifikasjonene, utgjør ikke bruken av dette noen fare for menneskers helse. Godkjenningen til FCM-stoff nr. 881 

bør derfor endres.   

  

(1) EFSA Journal 2013; 11(6):3244. 

(2) EFSA Journal 2014; 12(4):3637. 

(3) EFSA Journal 2013; 11(7):3306. 

(4) Kommisjonsdirektiv 2008/84/EF av 27. august 2008 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i 

næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (EUT L 253 av 20.9.2008, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(6) EFSA Journal 2013; 11(10):3388. 
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13) Myndigheten vedtok en vitenskapelig uttalelse(1) om bruken av tre nye stoffer i nanoform; (butadien, etylakrylat, 

metylmetakrylat, styren)-kopolymer, kryssbundet med divinylbenzen (FCM-stoff nr. 859), (butadien, etylakrylat, 

metylmetakrylat, styren)-kopolymer, ikke kryssbundet (FCM-stoff nr. 998) og (butadien, etylakrylat, metylmetakrylat, 

styren)-kopolymer, kryssbundet med 1,3-butanedioldimetakrylat (FCM-stoff nr. 1043). Myndigheten har ingen 

sikkerhetsmessige betenkeligheter dersom disse stoffene brukes ved en kombinert vektprosent på høyst 10 i ikke-myknet 

polyvinylklorid i kontakt med alle typer næringsmidler ved romtemperatur eller lavere, herunder langtidslagring, og ved 

individuell bruk eller i kombinasjon som tilsetningsstoffer, og når partikkeldiameteren er større enn 20 nm og minst 95 % 

av dem har en diameter på over 40 nm. Derfor utgjør bruk av disse stoffene ingen fare for menneskers helse dersom de 

brukes i samsvar med spesifikasjonene, og stoffene bør føres opp i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011.  

14) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(2) om bruken av det nye polymerisasjonshjelpestoffet 2H-perfluor-

[(5,8,11,14-tetrametyl)-tetraetylenglykol-etylpropyleter] (FCM-stoff nr. 903). Dette stoffet bør bare brukes som 

polymerisasjonshjelpestoff i polymerisasjon av fluorpolymerer. I prosessen bør sintring- eller bearbeidingsvilkårene angitt i 

uttalelsen oppfylles. Bruk av dette stoffet utgjør ingen fare for menneskers helse dersom det brukes i samsvar med 

spesifikasjonene, og stoffet bør føres opp i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011.  

15) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(3) om bruken av det nye tilsetningsstoffet etylenvinylacetatkopo-

lymervoks (FCM-stoff nr. 969) forutsatt at stoffet brukes som tilsetningsstoff i en konsentrasjon på høyst 2 vektprosent 

utelukkende i polyolefinmaterialer og -artikler, og at migrasjonen av andelen oligomerer med lav molekylvekt på under 

1 000 Da ikke overskrider 5 mg/kg næringsmidler. Bruk av dette stoffet utgjør ingen fare for menneskers helse dersom det 

brukes i samsvar med spesifikasjonene, og stoffet bør føres opp i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

16) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(4) om bruken av det nye tilsetningsstoffet polyglyserol (FCM-

stoff nr. 1017). Uttalelsen konkluderte med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko dersom det brukes som mykner i 

konsentrasjoner på høyst 6,5 vektprosent i polymerblandinger av alifatisk-aromatiske polyestere. Ettersom uttalelsen 

konstaterer at stoffet er et naturlig forekommende hydrolyseprodukt i et godkjent tilsetningsstoff (E475) som kan brukes 

i mengder inntil 10 g/kg næringsmidler, kan det sluttes at stoffet ikke vil utgjøre noen sikkerhetsrisiko når migrasjonen 

er over den generelle spesifikke migrasjonsgrensen nevnt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 10/2011. Myndigheten 

baserte også sin konklusjon på at stoffet ikke nedbrytes under bearbeiding til plastmateriale. Derfor utgjør bruk av 

stoffet ingen fare for menneskers helse dersom den generelle spesifikke migrasjonsgrensen overholdes og stoffet ikke 

brytes ned ved bearbeiding. Dette tilsetningsstoffet bør derfor føres opp i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 10/2011 med en ytterligere spesifikasjon som forhindrer nedbryting ved bearbeiding. 

17) Blandingen «polyetylenglykol (EO = 2-6) monoalkyl(C16-C18)eter» (FCM-stoff nr. 725) er en undergruppe av 

blandingen «polyetylenglykoletere (EO = 1-50) av lineære og forgrenede primæralkoholer (C8-C22)» (FCM-stoff 

nr. 799). SMG og andre restriksjoner for FCM-stoff nr. 799 er basert på en nyere vitenskapelig vurdering(5). 

Oppføringen for FCM-stoff nr. 725 omfattes av posten for FCM-stoff nr. 799 og bør derfor fjernes fra tabell 1 i vedlegg 

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

18) For å begrense den administrative byrden for driftsansvarlige bør det fram til 26. februar 2016 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 før ikrafttredelsen av denne forordning, men som ikke oppfyller kravene i denne forordning. Materialene og 

gjenstandene bør kunne forbli på markedet til lagrene er tomme.  

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

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(1) EFSA Journal 2014; 12(4):3635. 

(2) EFSA Journal 2012; 10(12):2978. 

(3) EFSA Journal 2014; 12(2):3555. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3389. 

(5) FCM 725 ble vurdert av SCF, http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out20_en.pdf. FCM 799 ble vurdert av EFSA, EFSA Journal (2008) 

698-699. 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out20_en.pdf
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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 oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 10/2011 før 26. februar 2015, kan bringes i 

omsetning til 26. februar 2016. Nevnte plastmaterialer og plastgjenstander kan omsettes etter nevnte dato til lagrene er tomme. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 5. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 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) Postene for FCM-stoff nr. 161, 241, 344, 364, 410, 713, 784, 799, 880 og 881 skal lyde:  

«161 92160 000087-69-4 L(+)-vinsyre ja nei nei     

241 22960 0000108-95-2 fenol nei ja nei 3    

344 13810 0000505-65-7 1,4-butan-

diolformal 

nei ja nei 0,05 15 

30 

 (21) 

21821 

364 15404 0000652-67-5 1,4:3,6-dian-

hydrosorbitol 

nei ja nei 5   Skal brukes bare som 

a) komonomer i poly(etylen-ko-

isosorbidtereftalat),  

b) et komonomer på inntil 

40 molprosent av diolkompo-

nenten i kombinasjon med 

etylenglykol og/eller 1,4-bis-

(hydroksymetyl)sykloheksan til 

framstilling av polyestere. 

 Polyestere framstilt ved bruk 

av dianhydrosorbitol sammen 

med 1,4-bis(hydroksymetyl)-

sykloheksan skal ikke brukes i 

kontakt med næringsmidler 

som inneholder mer enn 15 % 

alkohol. 

 

410 62720 0001332-58-7 kaolin ja nei nei   Partikler kan bare være tynnere 

enn 100 nm dersom innholdet av 

dem er mindre enn 12 vektprosent i 

et indre lag bestående av etylen-

vinylalkoholkopolymer (EVOH) 

som inngår i en flerlagsstruktur der 

laget som er i direkte kontakt med 

næringsmiddelet, utgjør en 

funksjonell barriere som hindrer 

migrasjon av partikler til 

næringsmiddelet. 
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713 43480 0064365-11-3 aktivert kull ja nei nei   Bare til bruk i PET i en mengde på 

høyst 10 mg/kg polymer. 

Samme renhetskrav gjelder som 

for vegetabilsk karbon (E 153) 

fastsatt ved kommisjonsforordning 

(EU) nr. 231/2012(*) med unntak 

av askeinnhold, som kan være 

høyst 10 vektprosent.  

 

0007440-44-0 

784 95420 0745070-61-5 1,3,5-tris(2,2-

dimetyl-

propanamido)-

benzen 

ja nei nei 5    

799 77708  polyetylen-

glykoletere (EO = 

1-50) av lineære 

og forgrenede 

primæralkoholer 

(C8-C22) 

ja nei nei 1,8  I samsvar med den øvre 

grenseverdien for etylenoksid 

fastsatt i renhetskriteriene for 

tilsetningsstoffer i kommisjons-

forordning (EU) nr. 231/2012. 

 

880 31348  fettsyrer (C8-C22), 

estere med 

pentaerytritol 

ja nei nei     

881 25187 0003010-96-6 2,2,4,4-

tetrametyl-

syklobutan-1,3-

diol 

nei ja nei 5  Bare for 

a) flergangsgjenstander beregnet 

på langtidslagring ved romtem-

peratur eller lavere og varm-

fylling (hotfill), 

b) engangsmaterialer og -gjen-

stander som komonomer i 

mengder på inntil 35 molpro-

sent av diolkomponenten av 

polyestere, og dersom slike 

materialer og gjenstander er 

beregnet på langtidslagring ved 

romtemperatur eller lavere av 

næringsmidler med et alkohol-

innhold på inntil 10 % og for 

hvilke det ikke er henvist til 

simulant D2 i tabell 2 i vedlegg 

III. Varmfylling er tillatt for 

slike engangsmaterialer og  

-gjenstander. 

 

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i 

vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 
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b) Følgende poster innsettes i riktig nummerorden for FCM-stoffnumrene: 

«859   (butadien, 

etylakrylat, 

metylmetakrylat, 

styren)-kopolymer, 

kryssbundet med 

divinylbenzen, i 

nanoform 

ja nei nei   Skal bare brukes som partikler i 

ikke-myknet PVC i en mengde på 

høyst 10 vektprosent i kontakt med 

alle næringsmidler ved 

romtemperatur eller lavere, 

herunder langtidslagring. 

Ved bruk sammen med stoffet med 

FCM-stoff nr. 998 og/eller stoffet 

med FCM-stoff nr. 1043, gjelder 

restriksjonen på 10 vektprosent 

summen av stoffene. 

Partiklenes diameter skal være  

> 20 nm, og minst 95 % av dem 

skal ha en diameter på > 40 nm. 

 

903  37486-69-4 2H-perfluor-

[(5,8,11,14-

tetrametyl)-

tetraetylenglykol-

etylpropyleter] 

ja nei nei   Skal bare brukes som 

polymerisasjonshjelpestoff ved 

polymerisasjon av fluorpolymerer 

beregnet på 

a) flergangs- og engangs-

materialer og -gjenstander når 

sintret eller bearbeidet (ikke-

sintret) ved temperaturer på 

360 °C eller høyere i minst 

10 minutter eller ved høyere 

temperaturer i tilsvarende 

kortere tid, 

b) flergangsmaterialer og  

-artikler når bearbeidet (ikke-

sintret) ved temperaturer fra 

300 °C til 360 °C i minst 

10 minutter. 

 

969  24937-78-8 etylenvinylac-

etatkopolymer-

voks 

ja nei nei   Skal brukes bare som polymerisk 

tilsetningsstoff i polyolefiner inntil 

2 vektprosent. 

Migrasjonen av oligomerer med 

lav molekylvekt på under 

1 000 Da skal ikke overskride 

5 mg/kg næringsmidler. 

 

998    (butadien, 

etylakrylat, 

metylmetakrylat, 

styren)-kopolymer, 

ikke kryssbundet, i 

nanoform 

ja nei nei   Skal bare brukes som partikler i 

ikke-myknet PVC i en mengde på 

høyst 10 vektprosent i kontakt med 

alle næringsmidler ved 

romtemperatur eller lavere, 

herunder langtidslagring. 
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         Ved bruk sammen med stoffet med 

FCM-stoff nr. 859 og/eller stoffet 

med FCM-stoff nr. 1043, gjelder 

restriksjonen på 10 vektprosent 

summen av stoffene. 

Partiklenes diameter skal være  

> 20 nm, og minst 95 % av dem 

skal ha en diameter på > 40 nm. 

1017  25618-55-7 polyglyserol ja nei nei   Skal bearbeides under forhold som 

hindrer nedbryting av stoffet, og 

ved en temperatur på høyst 

275 °C. 

 

1043   (butadien, 

etylakrylat, 

metylmetakrylat, 

styren)-

kopolymer, 

kryssbundet med 

1,3-butandiol-

dimetaktrylat, i 

nanoform 

ja nei nei   Skal bare brukes som partikler i 

ikke-myknet PVC i en mengde på 

høyst 10 vektprosent i kontakt 

med alle næringsmidler ved 

romtemperatur eller lavere, 

herunder langtidslagring. 

Ved bruk sammen med stoffet 

med FCM-stoff nr. 859 og/eller 

stoffet med FCM-stoff nr. 998, 

gjelder restriksjonen på 10 

vektprosent summen av stoffene. 

Partiklenes diameter skal være  

> 20 nm, og minst 95 % av dem 

skal ha en diameter på > 40 nm.» 

 

c) Posten for FCM-stoff nr. 725 utgår. 

2) I tabell 2 skal postene for grupperestriksjon 15 og 30 lyde:  

«15 98 

196 

344 

15 uttrykt som formaldehyd 

30 254 

344 

672 

5 uttrykt som 1,4-butandiol» 

3) I tabell 3 skal ny post lyde: 

«(21) Ved reaksjoner med næringsmidler eller simulanter skal samsvarskontroll omfatte kontroll av at migrasjonsgrensene 

i hydrolyseproduktene, formaldehyd og 1,4-butandiol ikke er overskredet.» 

 


