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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/752 

av 28. april 2017 

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), e), h), i) og j) samt artikkel 11 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(2) (heretter kalt «forordningen») fastsettes særlige regler for plastmaterialer 

og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. 

2) Siden den seneste endringen av forordningen har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») offentliggjort flere rapporter om bestemte stoffer som kan brukes i materialer som er i kontakt med 

næringsmidler, og om den tillatte bruken av allerede godkjente stoffer. Det er dessuten funnet enkelte feil og uklarheter i 

teksten. For å sikre at forordningen avspeiler Myndighetens nyligste konklusjoner, og for å fjerne enhver tvil med 

hensyn til korrekt anvendelse av den, bør forordningen endres og rettes. 

3) I godkjenningen av flere stoffer i tabell 1 i vedlegg I til forordningen vises det til merknad (1) i tabell 3 i nevnte vedlegg. 

Samsvar kontrolleres derfor på grunnlag av restinnhold per overflateareal som er i kontakt med næringsmiddel (QMA), i 

påvente av at en analysemetode for fastsettelse av spesifikk migrasjon skal bli tilgjengelig. Ettersom det finnes egnede 

prøvingsmetoder for migrasjon og det er angitt spesifikke migrasjonsgrenser, bør muligheten for å kontrollere samsvar 

på grunnlag av restinnholdet utgå i postene for stoffer med FCM-stoffnr. 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662  

og 779. 

4) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(3) om bruken av stoffet dietyl[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)- 

4-hydroksyfenyl]metyl]fosfonat med CAS-nummer 976-56-7 og FCM-stoffnr. 1007. Myndigheten konkluderte med at 

stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes i en konsentrasjon på høyst 0,2 vektprosent 

basert på den endelige polymervekten i polymerisasjonsprosessen for å framstille poly(etylenterftalat) (PET) beregnet 

på å komme i kontakt med alle typer næringsmidler under alle kontaktvilkår med hensyn til tid og temperatur. Det 

nevnte stoffet bør derfor oppføres på EU-listen over godkjente stoffer, med den begrensning at det bare brukes i 

polymerisasjonsprosessen for å framstille PET og i en konsentrasjon på høyst 0,2 vektprosent. Ettersom Myndigheten 

påpekte at stoffet brukes i polymerisasjonsprosessen og blir en del av den ferdige polymerens grunnstruktur, bør det 

være oppført som et utgangsstoff. 

5) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(4) om bruken av stoffet (metakrylsyre, etylakrylat,  

n-butylakrylat, metylmetakrylat og butadien)-kopolymer i nanoform med FCM-stoffnr. 1016. Myndigheten konkluderte 

med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes som et tilsetningsstoff i en 

konsentrasjon på høyst 10 vektprosent i ikke-mykgjort PVC eller høyst 15 vektprosent i ikke-mykgjort PLA som 

kommer i kontakt med alle typer næringsmidler ved langtidslagring i romtemperatur eller lavere. Dette tilsetningsstoffet 

bør derfor oppføres på EU-listen over godkjente stoffer, med den begrensningen at disse spesifikasjonene bør være 

oppfylt. 

6) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(5) om bruken av tilsetningsstoffet montmorillonittleire mo-

difisert med dimetyldialkyl(C16-C18)ammoniumklorid med FCM-stoffnr. 1030. Myndigheten konkluderte med at 

bruken av stoffblandingen ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko dersom stoffet brukes i en konsentrasjon på høyst 12 

vektprosent i polyolefiner beregnet på tørre næringsmidler der simulant E er angitt i vedlegg III til forordning (EU) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 29.4.2017, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2017 av  

22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(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 2016;14(7):4536. 

(4) EFSA Journal 2015;13(2):4008. 

(5) EFSA Journal 2015;13(11):4285. 
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nr. 10/2011, dersom det brukes ved romtemperatur eller lavere, og dersom migrasjonen av stoffene 1-klorheksadekan og 

1-kloroktadekan, som kan forekomme som urenheter eller nedbrytingsprodukter, ikke overstiger 0,05 mg/kg nærings-

middel. Myndigheten påpekte at partiklene kan danne plater som kan være i én dimensjon i nanoskalaen, men at det 

ikke forventes at disse platene migrerer dersom de ligger parallelt med filmoverflaten og er helt innkapslet i polymeren. 

Dette tilsetningsstoffet bør derfor oppføres på EU-listen over godkjente stoffer, med den begrensningen at disse 

spesifikasjonene bør være oppfylt. 

7) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(1) om bruken av tilsetningsstoffet α-tokoferolacetat med 

FCM-stoffnr. 1055 og CAS-nr. 7695-91-2 og 58-95-7. Myndigheten konkluderte med at bruken av stoffet som 

antioksidant i polyolefiner ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. Myndigheten påpekte at stoffet hydrolyseres til α-tokoferol 

og eddiksyre, som begge er godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(2). Det er derfor en risiko for at begrensningene fastsatt ved forordning (EF)  

nr. 1333/2008 som får anvendelse på disse to hydrolyseproduktene, kan bli overskredet. Dette tilsetningsstoffet bør 

derfor oppføres på EU-listen over godkjente stoffer, med den begrensningen at det bare kan brukes som en antioksidant 

i polyolefiner, og det bør tilføyes en merknad om at begrensningene fastsatt i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal være 

overholdt. 

8) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(3) om bruken av tilsetningsstoffet malte skall av solsikkefrø 

med FCM-stoffnr. 1060. Myndigheten konkluderte med at bruken av stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko dersom 

det brukes som et tilsetningsstoff i plast beregnet på å komme i kontakt med tørre næringsmidler, dersom plasten brukes 

ved romtemperatur eller lavere. Frøskallene bør komme fra solsikkefrø som er egnet til konsum, og plast som 

inneholder tilsetningsstoffet, bør bearbeides ved temperaturer på høyst 240 °C. Tilsetningsstoffet bør derfor oppføres på 

EU-listen over godkjente stoffer, med den begrensning at det bare kan brukes i kontakt med næringsmidler der simulant 

E er angitt i vedlegg III tabell 2, at det er framstilt av solsikkefrø som er egnet til konsum, og at plasten som inneholder 

tilsetningsstoffet, ikke bearbeides ved temperaturer høyere enn 240 °C. 

9) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(4) om bruken av den fastsatte stoffblandingen med FCM-

stoffnr. 1062 som består av minst 97 % tetraetylortortosilikat (TEOS) med CAS-nr. 78-10-4 og 3 % heksametyldisilazan 

(HMDS) med CAS-nr. 999-97-3. Myndigheten konkluderte med at stoffblandingen ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko 

dersom den brukes i en konsentrasjon på høyst 0,12 vektprosent som et utgangsstoff ved materialgjenvinning av PET. 

Denne stoffblandingen bør derfor oppføres som et utgangsstoff på EU-listen over godkjente stoffer, med den 

begrensning at det bare kan brukes ved materialgjenvinning av PET og i en konsentrasjon på høyst 0,12 vektprosent. 

10) Myndigheten har vedtatt en uttalelse om risikoene for menneskers helse knyttet til forekomsten av nikkel i 

næringsmidler og drikkevann(5). I uttalelsen fastsettes et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 2,8 μg Ni per kg kroppsvekt 

per dag, og det vises til at den gjennomsnittlige kroniske eksponeringen for nikkel gjennom kosten er høyere enn TDI, 

særlig når det gjelder den yngre delen av befolkningen. Som følge av dette bør det anvendes en fordelingsfaktor på 10 % 

på den konvensjonelt beregnede migrasjonsgrensen. Det bør derfor anvendes en migrasjonsgrense på 0,02 mg/kg 

næringsmiddel for migrasjon av nikkel fra plastmateriale som kommer i kontakt med næringsmidler. Denne grensen bør 

derfor tilføyes i spesifikasjonen for migrasjon av metaller i vedlegg II til forordningen. 

11) I nr. 4 i vedlegg III til forordningen angis kombinasjoner av simulanter som er representative for forskjellige typer næ-

ringsmidler, som bør benyttes ved prøving av samlet migrasjon. Teksten i nr. 4 ikke er tilstrekkelig tydelig og bør derfor 

presiseres. 

12) I henhold til nr. 8 iii) i vedlegg IV til forordningen kan samsvarserklæringen utstedt av en driftsansvarlig inneholde en 

spesifikasjon om forholdet mellom den overflaten som kommer i kontakt med næringsmiddelet, og volumet nærings-

middel som brukes til å fastslå om materialet eller gjenstanden oppfyller kravene. Det er imidlertid ikke alltid klart for 

den driftsansvarlige som mottar materialet eller gjenstanden, om dette forholdet også er det største forholdet der 

materialet eller gjenstanden vil oppfylle kravene i artikkel 17 og 18 i forordningen. I andre tilfeller gir det ikke 

nødvendigvis mening å spesifisere forholdet mellom overflate og volum for å forstå om det ferdige materialet eller 

gjenstanden kan antas å oppfylle kravene med hensyn til proporsjoner. I slike tilfeller er det behov for tilsvarende 

opplysninger, for eksempel emballasjens minstevolum ved bruk av lokk og lukkeinnretninger. Nr. 8 iii) i vedlegg IV til 

forordningen bør derfor presiseres gjennom en henvisning til det største forholdet mellom overflate og volum der det er 

fastslått overholdelse i samsvar med artikkel 17 og 18, eller tilsvarende opplysninger. 

  

(1) EFSA Journal 2016;14(3):4412. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 

31.12.2008, s. 16). 

(3) EFSA Journal 2016;14(7):4534. 

(4) EFSA Journal 2016;14(1):4337. 

(5) EFSA Journal 2015;13(2):4002. 
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13) Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres. 

14) For å begrense den administrative byrden og gi driftsansvarlige tilstrekkelig tid til å tilpasse sin praksis for å oppfylle 

kravene i denne forordning, bør det vedtas overgangstiltak. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 10/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som er i samsvar med forordning (EU) nr. 10/2011 før denne forordning trer i kraft, kan 

bringes i omsetning fram til 19. mai 2018, og kan omsettes til lagrene er tomme. 

Artikkel 3 

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

Nr. 2 i vedlegget får anvendelse fra 19. mai 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 28. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 tabell 1 gjøres følgende endringer: 

i) I kolonne 11, når det gjelder postene for stoffene med FCM-stoffnumrene 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 

662 og 779, utgår henvisningen til merknad «(1)». 

ii) Følgende poster tilføyes i nummerorden etter FCM-stoffnummer: 

«1007  976-56-7 dietyl[[3,5-bis(1,1-

dimetyletyl)-4-

hydroksyfenyl]-

metyl]fosfonat 

nei ja nei   Skal bare brukes i en konsentrasjon på høyst 

0,2 vektprosent basert på den endelige poly-

mervekten i polymerisasjonsprosessen for å 

framstille poly(etylenterftalat) (PET)». 

 

«1016   (metakrylsyre, 

etylakrylat, n-

butylakrylat, 

metylmetakrylat og 

butadien)-

kopolymer i 

nanoform 

ja nei nei   Skal bare brukes i en konsentrasjon på høyst 

a) 10 vektprosent i ikke-mykgjort PVC, 

b) 15 vektprosent i ikke-mykgjort PLA. 

Det ferdige materialet skal brukes ved rom-

temperatur eller lavere». 

 

«1030   montmorillonittleire 

modifisert med 

dimetyldialkyl(C16-

C18)ammonium-

klorid 

ja nei nei   Skal bare brukes i en konsentrasjon på høyst 

12 vektprosent i polyolefiner som kommer i 

kontakt med tørre næringsmidler der 

simulant E er angitt i vedlegg III tabell 2, 

ved romtemperatur eller lavere. 

Summen av spesifikk migrasjon av  

1-klorheksadekan og 1-kloroktadekan skal 

ikke overstige 0,05 mg/kg næringsmiddel. 

Kan inneholde plater i nanoform som i én 

dimensjon er tynnere enn 100 nm. Slike 

plater skal ligge parallelt med polymer-

overflaten og være helt innkapslet i 

polymeren». 

 

«1055  7695-91-2 

58-95-7 

α-tokoferolacetat ja nei nei   Skal bare brukes som antioksidant i poly-

olefiner. 

(24)» 

«1060   malte skall av 

solsikkefrø 

ja nei nei   Skal bare brukes ved romtemperatur eller 

lavere i kontakt med næringsmidler der næ-

ringsmiddelsimulant E er angitt i vedlegg III 

tabell 2. 

Frøskallene skal komme fra solsikkefrø som 

er egnet til konsum. 

Bearbeidingstemperaturen for plast som 

inneholder tilsetningsstoffet, skal ikke over-

stige 240 °C». 
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«1062   stoffblanding som 

består av 97 % 

tetraetylortosilikat 

(TEOS) med CAS-

nr. 78-10-4 og 3 % 

heksametyldisilazan 

(HMDS) med CAS-

nr. 999-97-3 

nei ja nei   Skal bare brukes ved produksjon av 

materialgjenvunnet PET og i en konsentra-

sjon på høyst 0,12 vektprosent». 

 

b) I nr. 3 tabell 3 tilføyes følgende post: 

«24) Stoffet eller dets hydrolyseprodukter er godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler og samsvar med artikkel 

11 nr. 3 skal kontrolleres». 

2) I vedlegg II nr. 1 innsettes følgende rad etter mangan: 

«Nikkel = 0,02 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.» 

3) I vedlegg III skal nr. 4 lyde: 

«4. Anvendelse av næringsmiddelsimulanter for prøving av samlet migrasjon 

Når det gjelder undersøkelser for å dokumentere overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen, skal næringsmiddel-

simulanter velges som fastsatt i tabell 3: 

Tabell 3 

Anvendelse av næringsmiddelsimulanter for å dokumentere overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen 

Næringsmidler som omfattes Næringsmiddelsimulanter som det skal utføres prøvinger i 

Alle typer næringsmidler 1. Destillert vann eller vann av tilsvarende kvalitet 

eller næringsmiddelsimulant A 

2. Næringsmiddelsimulant B 

3. Næringsmiddelsimulant D2 

Alle typer næringsmidler unntatt syreholdige næringsmidler 1. Destillert vann eller vann av tilsvarende kvalitet 

eller næringsmiddelsimulant A 

2. Næringsmiddelsimulant D2 

Alle vannholdige og alkoholholdige næringsmidler samt 

melkeprodukter 

Næringsmiddelsimulant D1 

Alle vannholdige, syreholdige og alkoholholdige nærings-

midler samt melkeprodukter 

1. Næringsmiddelsimulant D1 

2. Næringsmiddelsimulant B 

Alle vannholdige næringsmidler og alkoholholdige nærings-

midler med et alkoholinnhold på høyst 20 % 

Næringsmiddelsimulant C 

Alle vannholdige og syreholdige næringsmidler og alkohol-

holdige næringsmidler med et alkoholinnhold på høyst 20 % 

1. Næringsmiddelsimulant C 

2. Næringsmiddelsimulant B» 
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4) I vedlegg IV skal nr. 8 skal punkt iii) lyde: 

«iii) det største forholdet mellom den overflaten som kommer i kontakt med næringsmiddelet, og volumet der det er 

fastslått overholdelse i samsvar med artikkel 17 og 18, eller tilsvarende opplysninger.» 

 __________  


