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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1338 

av 8. august 2019 

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 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) og i), artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 3 og 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. 

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

middeltrygghet («Myndigheten») offentliggjort en vitenskapelig uttalelse om tillatte bruksområder for et allerede 

godkjent stoff som kan brukes i materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. For å sikre at forordning (EU)  

nr. 10/2011 avspeiler Myndighetens seneste konklusjoner, bør forordningen endres. 

3) Stoffet poly(R)-3-hydroksybutyrat-co-(R)-3-hydroksyheksanat) (FCM-stoffnr. 1059, CAS-nummer 147398-31-0) er ved 

kommisjonsforordning (EU) 2019/37(3) godkjent for bruk alene eller blandet med andre polymerer som kommer i 

kontakt med tørre eller faste næringsmidler for hvilke det er valgt næringsmiddelsimulant E i tabell 2 i vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 10/2011, på grunnlag av to vitenskapelige uttalelser(4)(5) som Myndigheten har offentliggjort. 

Myndigheten har vedtatt en ny positiv vitenskapelig uttalelse(6) om utvidelse av bruken av dette stoffet alene eller 

blandet med andre polymerer i framstillingen av plast beregnet på å komme i kontakt med alle næringsmidler. I den 

seneste uttalelsen konkluderte Myndigheten med at stoffet ikke utgjør et trygghetsproblem for forbrukeren dersom det 

brukes alene eller blandet med andre polymerer som kommer i kontakt med alle næringsmidler ved kontakt i seks 

måneder eller mer ved romtemperatur eller lavere, herunder faser med varmfylling eller korte oppvarmingsfaser, 

forutsatt at migrasjonen av alle oligomerer med en molekylvekt under 1 000 Da ikke overstiger 5,0 mg/kg 

næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. Myndighetens konklusjon er basert på de verst tenkelige forhold for 

migrasjonstesting fastsatt i kapittel 2 nr. 2.1.4 i vedlegg V til forordning (EU) nr. 10/2011 for langtidskontakt (seks 

måneder eller mer) med næringsmidler ved romtemperatur eller lavere. I samsvar med bestemmelsene i kapittel 2  

nr. 2.1.5 i vedlegg V til nevnte forordning skal disse verst tenkelige forhold for migrasjonstesting også omfatte kontakt i 

under seks måneder ved romtemperatur eller lavere. Bruken av dette stoffet alene eller blandet med andre polymerer ved 

framstillingen av plast beregnet på å komme i kontakt med alle næringsmidler ved kontakt i mindre enn seks måneder 

ved romtemperatur eller lavere, herunder faser med varmfylling eller korte oppvarmingsfaser, vil derfor heller ikke 

utgjøre noe trygghetsproblem, forutsatt at migrasjonen av alle oligomerer med en molekylvekt under 1 000 Da ikke 

overstiger 5,0 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. Myndigheten bekreftet videre i sin uttalelse at den 

spesifikke migrasjonsgrensen på 0,05 mg/kg næringsmiddel fastsatt for nedbrytingsproduktet krotonsyre i den tidligere 

godkjenningen av FCM-stoffnr. 1059, bør gjelde også ved denne utvidede bruken. Posten for dette stoffet i tabell 1 i  

nr. 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor omfatte alle bruksområder for dette stoffet med alle 

næringsmidler og under alle forhold i kolonne 10 i nevnte tabell. 

4) Godkjenningen fastsatt i denne forordning av FCM-stoffnr. 1059 krever at samlet migrasjon av oligomerer med en 

molekylvekt under 1 000 Da ikke overstiger 5,0 mg/kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. Ettersom 

analysemetodene for å bestemme migrasjonen av disse oligomerene er komplekse, har vedkommende myndigheter ikke 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 9.8.2019, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 291/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 32. 

(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) 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 (EUT L 9 av 11.1.2019, s. 88). 

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

(5) EFSA Journal 2018;16(7):5326. 

(6) EFSA Journal 2019;17(1):5551. 
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nødvendigvis tilgang til en beskrivelse av disse metodene. Uten denne beskrivelsen er det ikke mulig for vedkommende 

myndighet å kontrollere at migrasjonen av oligomerer fra materialet eller gjenstanden overholder migrasjonsgrensen for 

disse oligomerene. Det bør derfor kreves at driftsansvarlige som bringer i omsetning en ferdig gjenstand eller et ferdig 

materiale som inneholder dette stoffet, inkluderer en metodebeskrivelse og en kalibreringsprøve i underlags-

dokumentasjonen nevnt i artikkel 16 i forordning (EU) nr. 10/2011, dersom metoden krever det. 

5) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres. 

6) 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 til forordning (EU) nr. 10/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og 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 29. august 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 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 skal posten for FCM-stoffnr. 1059 lyde: 

«1059  147398-31-0 Poly((R)-3-

hydroksybutyrat-co-

(R)-3-

hydroksyheksanat) 

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

kommer i kontakt med alle næringsmidler ved kontakt i opptil 

seks måneder og/eller seks måneder eller mer, ved 

romtemperatur eller lavere, herunder faser med varmfylling 

eller korte oppvarmingsfaser. Migrasjonen av alle oligomerer 

med en molekylvekt under 1 000 Da skal ikke overstige 

5,0 mg/kg næringsmiddel. 

(23)» 

 


