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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/37 

av 10. januar 2019 

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), d), e), h) og i), 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) fastsettes en EU-liste over godkjente stoffer som kan brukes 

ved framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.  

I vedlegg III til nevnte forordning angis næringsmiddelsimulanter som skal brukes til prøvinger for å påvise at 

plastmaterialer og plastgjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler, overholder migrasjonsgrensene 

nevnt i artikkel 11 og 12 i nevnte forordning. 

2) Siden den seneste endringen av forordning (EU) nr. 10/2011 har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») offentliggjort ytterligere vitenskapelige uttalelser 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 forordning (EU) nr. 10/2011 avspeiler Myndighetens seneste 

konklusjoner, og for å fjerne enhver tvil om hvordan den skal anvendes, bør den endres og rettes. 

3) Navnet på stoffet 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboksylsyre, dimetylester (FCM-stoffnr. 1066 og CAS- 

nr. 23985-75-3), godkjent ved kommisjonsforordning (EU) 2018/831(3), som oppført i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 10/2011, inneholder en trykkfeil i den engelske versjonen av dokumentet. Det er derfor nødvendig å 

korrigere denne posten i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

4) På grunnlag av en positiv vitenskapelig uttalelse fra Myndigheten(4) om bruk av stoffet [3-(2,3-epoksypropoksy)propyl]-

trimetoksysilan (FCM-stoffnr. 1068, CAS-nr. 2530-83-8) som bestanddel i appreturmidler for behandling av glassfibrer 

benyttet i plast med lav diffusivitet, for eksempel polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), polybutylentereftalat 

(PBTP), varmeherdet polyester og epoksybisfenolvinylester beregnet på engangs- og flergangsbruk med langtidslagring 

ved romtemperatur, kortvarig gjentatt kontakt ved økt eller høy temperatur og for alle næringsmidler, ble stoffet godkjent 

ved forordning (EU) 2018/831 som tilsetningsstoff eller polymerisasjonshjelpestoff i kolonne 5 i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 10/2011. Ettersom dette stoffet er ment å reagere med plastmaterialets polymeriske grunnstruktur og 

kan bli en del av denne, bør det anses som et utgangsmateriale eller en monomer ved framstilling av appreturmidler for 

behandling av glassfibrer benyttet i plast med lav diffusivitet, for eksempel polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), 

polybutylentereftalat (PBTP), varmeherdet polyester og epoksybisfenolvinylester. Det er derfor nødvendig å endre denne 

posten i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 ved å føre opp dette stoffet i kolonne 6 i vedlegg I til 

nevnte forordning for å tydeliggjøre den tiltenkte bruken. 

5) Myndigheten har vedtatt to positive vitenskapelige uttalelser(5)(6) om bruk av stoffet poly((R) -3-hydroksybutyrat-co-

(R)-3-hydroksyheksanoat) (FCM-stoffnr. 1059, CAS-nr. 147398-31-0), som er en biologisk nedbrytbar kopolymer 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 11.1.2019, s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2019 av 29. mars 2019 

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/831 av 5. juni 2018 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 140 av 6.6.2018, s. 35). 

(4) EFSA Journal 2017;15(10):5014. 

(5) EFSA Journal 2016;14(5):4464. 

(6) EFSA journal 2018;16(7):5326 
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framstilt ved mikrobiell gjæring som brukes ved produksjon av emballasjeprodukter beregnet på å komme i kontakt med 

hele frukter og grønnsaker. I disse to uttalelsene konkluderte Myndigheten med at stoffet ikke utgjør noen 

sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes enten alene eller blandet med andre polymerer som kommer i 

kontakt med (tørre/faste) næringsmidler som er tildelt næringsmiddelsimulant E i tabell 2 i vedlegg III til forordning 

(EU) nr. 10/2011, ved kontakt i over seks måneder ved romtemperatur eller lavere, herunder varmfylling eller korte 

oppvarmingsfaser. Myndigheten konkluderte videre med at den spesifikke migrasjonen av nedbrytingsproduktet 

krotonsyre ikke bør overstige 0,05 mg/kg næringsmiddel. Dette stoffet bør derfor oppføres på EU-listen over godkjente 

stoffer, med den begrensningen at disse spesifikasjonene skal overholdes. 

6) Krotonsyre (FCM-stoffnr. 467, CAS-nr. 3724-65-0) er godkjent som tilsetningsstoff eller monomer ved framstilling av 

plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/752(7) ble det i posten 

for dette stoffet i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 innført en spesifikk migrasjonsgrense på 

0,05 mg/kg næringsmiddel, som erstatter den tidligere samsvarskontrollen på grunnlag av restinnhold per overflateareal 

som er i kontakt med næringsmiddelet (QMA). Samsvarskontroll av krotonsyre på grunnlag av QMA med en 

grenseverdi på 0,05 mg/6 dm2 er også tatt med i posten for stoffet 3-hydroksybutansyre-3-hydroksypentansyre, 

kopolymer (FCM-stoffnr. 744, CAS-nr. 80181-31-3) i tabell 4 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011, og bør også 

erstattes med den spesifikke migrasjonsgrensen som er fastsatt for FCM-stoffnr. 467. Med tanke på at den spesifikke 

migrasjonsgrensen for krotonsyre også skal gjelde for FCM-stoffnr. 467, 744 og 1059, bør det innføres en 

grupperestriksjon for krotonsyre for FCM-stoffnr. 467, 744 og 1059 i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 10/2011, og de tilsvarende individuelle postene i tabell 1 og 4 i nevnte vedlegg bør endres. 

7) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(8) om bruk av stoffet dimetylkarbonat (FCM-stoffnr. 1067, 

CAS-nr. 616-38-6) som monomer ved framstilling av plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. 

Myndigheten konkluderte med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes som 

komonomer sammen med 1,6-heksandiol for å framstille en polykarbonat-prepolymer, og deretter reagerer med  

4,4'-metylendifenyldiisocyanat og dioler, for eksempel polypropylenglykol og 1,4-butandiol, slik at det dannes en 

termoplastisk polyuretan. Bruk av dette materialet bør begrenses ytterligere ved at innholdet av polykarbonat-

prepolymer ikke overstiger 30 %, og at det bare brukes i gjenstander til flergangsbruk for kortvarig kontakt  

(≤ 30 minutter) ved romtemperatur med næringsmidler som er tildelt næringsmiddelsimulant A og B i tabell 2 i vedlegg 

III til forordning (EU) nr. 10/2011. Stoffet bør derfor føres opp på EU-listen over godkjente stoffer, forutsatt at disse 

begrensningene overholdes. 

8) Myndigheten bemerket videre at FCM-stoffnr. 1067 også kan brukes til framstilling av andre polykarbonater eller under 

andre forhold. I disse tilfellene konkluderte Myndigheten med at bruken av stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for 

forbrukeren dersom migrasjonen av dimetylkarbonat ikke overstiger 0,05 mg/kg næringsmiddel og samlet migrasjon av 

polykarbonat-oligomerer med en molekylvekt på under 1 000 Da ikke overstiger 0,05 mg/kg næringsmiddel. Disse 

bruksområdene for stoffet bør derfor godkjennes, forutsatt at disse begrensningene overholdes. 

9) Godkjenningen fastsatt i denne forordning av FCM-stoffnr. 1067 for framstilling av andre polykarbonater eller under 

andre forhold, krever at samlet migrasjon av polykarbonat-oligomerer med en molekylvekt på under 1 000 Da ikke 

overstiger 0,05 mg/kg næringsmiddel. Analysemetodene for å bestemme migrasjonen av disse oligomerene er 

komplekse. En beskrivelse av disse metodene er ikke nødvendigvis tilgjengelig for vedkommende myndigheter. Uten en 

beskrivelse er det ikke mulig for vedkommende myndighet å kontrollere at migrasjonen av oligomerer fra materialet 

eller gjenstanden overholder migrasjonsgrensen for disse oligomerene. Derfor bør det kreves at driftsansvarlige som 

bringer i omsetning en ferdig gjenstand eller et ferdig materiale som inneholder dette stoffet, framlegger en 

metodebeskrivelse og en kalibreringsprøve dersom metoden krever det. 

10) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(9) om bruk av stoffet isobutan (CAS-nr. 75-28-5, FCM-

stoffnr. 1069) som skumdannende middel for plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. I uttalelsen 

konkluderte Myndigheten med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes som 

skumdannende middel i plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Denne bruken av stoffet bør derfor 

godkjennes. Gruppen av forbindelser som samlet kalles «skumdannende midler», omfatter også verflateaktive stoffer og 

  

(7) 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 (EUT L 113 av 29.4.2017, s. 18). 

(8) EFSA Journal 2017;15(7):4901. 

(9) EFSA Journal 2018;16(1):5116. 
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forstås ofte som bare overflateaktive stoffer. For å unngå eventuell forveksling, og i tråd med den av dette stoffets 

funksjoner som Myndigheten har vurdert, bør det synonyme begrepet «ekspansjonsmiddel» brukes i posten for dette 

stoffet i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

11) I tabell 3 i vedlegg III til forordning (EU) nr. 10/2011 angis næringsmiddelsimulanter som skal brukes til prøvinger for å 

påvise at plastmaterialer og plastgjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler, overholder migrasjons-

grensene fastsatt i artikkel 12 i nevnte forordning. I rad 3 og 4 er det en uklarhet i henvisningen til de næringsmiddel-

simulantene som skal brukes til prøving av samlet migrasjon for de oppførte produktene, særlig melkeprodukter. Tredje rad 

viser til vannholdige og alkoholholdige næringsmidler samt melkeprodukter generelt og angir bruk av næringsmiddel-

simulant D1 (50 % etanol). Fjerde rad viser til vannholdige, syreholdige og alkoholholdige næringsmidler samt 

melkeprodukter og angir bruk av næringsmiddelsimulant D1 og næringsmiddelsimulant B (3 % eddiksyre). 

Næringsmiddelsimulant B skal brukes for sure produkter med en pH-verdi på under 4,5 som fastsatt i nr. 2 i vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 10/2011. Melkeprodukter er nevnt i begge radene fordi selv om melk i seg selv har en relativt nøytral 

pH (pH 6,5-6,8), har visse bearbeidede (fermenterte eller syrnede) melkeprodukter en sur pH på mellom 4,0 og 4,5. Denne 

oppdelingen kan tolkes feilaktig til å bety at sure melkeprodukter også inngår i tredje rad og dermed bare kan prøves med 

næringsmiddelsimulant D1, i stedet for med næringsmiddelsimulant B, som fastsatt i fjerde rad. Tredje og fjerde rad i tabell 

3 bør derfor tydeliggjøres ved å angi pH-verdien til de oppførte melkeproduktene, med en pH-verdi på 4,5 som grenseverdi. 

12) Vedlegg I og III til forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres og rettes. 

13) 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 og III til forordning (EU) 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 med den ordlyden som gjaldt før 

ikrafttredelsen av denne forordning, kan bringes i omsetning fram til 31. januar 2020 og kan forbli på markedet 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 10. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer i tabell 1: 

a) Postene for FCM-stoffnr. 467, 744, 1066 og 1068 skal lyde: 

«467 14800 3724-65-0 krotonsyre ja ja nei  (35)»   

45600 

«744 18888 080181-31-3 3-hydroksybutansyre-3-

hydroksypentansyre, 

kopolymer 

nei ja nei  (35) Stoffet brukes som et produkt framstilt ved mikrobiell gjæring. I 

samsvar med spesifikasjonene nevnt i tabell 4 i vedlegg I.» 

 

«1066  23985-75-3 1,2,3,4-tetrahyd-

ronaftalen-2,6-dikar-

boksylsyredimetylester 

nei ja nei 0,05  Skal bare brukes som komonomer ved framstilling av et 

polyesterlag som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, i et 

flerlagsplastmateriale som bare skal brukes i kontakt med 

næringsmidler som er tildelt næringsmiddelsimulantene A, B, C 

og/eller D1 i tabell 2 i vedlegg III. Den spesifikke migrasjons-

grensen i kolonne 8 viser til summen av stoffet og dets dimerer 

(sykliske og med åpen kjede).»  

 

«1068  2530-83-8 [3-(2,3-epoksypropoksy)-

propyl]trimetoksysilan 

nei ja nei   Skal bare brukes som bestanddel i appreturmidler for behandling 

av glassfibrer som skal benyttes i glassfiberarmert plast med lav 

diffusivitet (polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), 

polybutylentereftalat (PBT), varmeherdet polyester og epoksybis-

fenolvinylester) i kontakt med alle næringsmidler. I behandlede 

glassfibrer må restmengdene av stoffet ikke kunne påvises ved 

0,01 mg/kg for stoffet og 0,06 mg/kg for hvert av reaksjons-

produktene (hydrolyserte monomerer og epoksyholdige sykliske 

dimerer, trimerer og tetramerer).» 

 

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

«1059  147398-31-0 poly((R)-3-hydroksy-

butyrat-co-(R)-3-

hydroksyheksanat) 

nei ja nei  (35) Skal bare brukes alene eller blandes med andre polymerer som 

kommer i kontakt med næringsmidler som er tildelt næringsmiddel-

simulant E i tabell 2 i vedlegg III.» 
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«1067  616-38-6 dimetylkarbonat nei ja nei   Skal bare brukes 

a) sammen med 1,6-heksandiol ved framstilling av 

polykarbonat-prepolymerer som brukes i en konsentrasjon på 

opptil 30 % for å framstille termoplastiske polyuretaner med 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat og dioler, for eksempel 

polypropylenglykol og 1,4-butandiol. Materialet som er et 

resultat av framstillingen, skal bare brukes i gjenstander til 

flergangsbruk beregnet på å komme i kortvarig kontakt  

(≤ 30 minutter ved romtemperatur) med næringsmidler som 

er tildelt næringsmiddelsimulant A og/eller B i tabell 2 i 

vedlegg III, eller 

b) til produksjon av andre polykarbonater og/eller under andre 

forhold, forutsatt at migrasjonen av dimetylkarbonat ikke 

overstiger 0,05 mg/kg næringsmiddel, og at migrasjonen av 

alle polykarbonat-oligomerer med en molekylvekt på under 

1 000 Da til sammen ikke overstiger 0,05 mg/kg nærings-

middel. 

(27)» 

«1069  75-28-5 isobutan ja nei nei   Skal brukes bare som ekspansjonsmiddel.»  
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2) I vedlegg I tilføyes følgende post i tabell 2: 

«35 467 

744 

1059 

0,05 uttrykt som krotonsyre» 

3) I vedlegg I tilføyes følgende post i tabell 3: 

«27) Når et ferdig materiale eller en ferdig gjenstand som inneholder dette stoffet og er produsert under andre forhold 

enn dem som er beskrevet i kolonne 10 bokstav a) i tabell 1, bringes i omsetning, skal en godt beskrevet metode for 

å bestemme om migrasjonen av oligomerer er i samsvar med restriksjonene i kolonne 10 bokstav b) i tabell 1, inngå 

i underlagsdokumentasjonen nevnt i artikkel 16. Denne metoden skal kunne benyttes av vedkommende myndighet 

til å kontrollere samsvar. Dersom en tilfredsstillende metode er allment tilgjengelig, skal det vises til denne 

metoden. Dersom metoden krever en kalibreringsprøve, skal en tilstrekkelig stor prøve leveres til vedkommende 

myndighet på anmodning.» 

4) I vedlegg I tabell 4 skal raden som gjelder begrensning i posten for FCM-stoffnr. 744, lyde: 

«Begrensning Spesifikk migrasjonsgrense for krotonsyre er 0,05 mg/kg næringsmiddel» 

5) I vedlegg III nr. 4 tabell 3 skal tredje og fjerde rad lyde: 

«alle vannholdige og alkoholholdige næringsmidler samt 

melkeprodukter med en pH-verdi på ≥ 4,5 

næringsmiddelsimulant D1 

alle vannholdige og alkoholholdige næringsmidler samt 

melkeprodukter med en pH-verdi på < 4,5 

næringsmiddelsimulant D1 og B» 

 


