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KOMISJONI DIREKTIIV 93/10/EMÜ,
15. märts 1993,
toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete
kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

koguses, mis võivad ohustada inimeste tervist või põhjustada
soovimatuid muutusi toiduainete koostises;

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,
selle eesmärgi saavutamiseks on regenereeritud tsellulooskile
puhul sobivaks vahendiks eridirektiiv direktiivi 89/109/EMÜ
artikli 3 tähenduses;
võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi
89/109/EMÜ toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjale ja esemeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 3,
regenereeritud tselluloosist sünteetilisi pakendeid peaksid reguleerima erisätted;
olles konsulteerinud toidu teaduskomiteega
meetod, millega määrata värvainete migratsiooni puudumine,
kehtestatakse hiljem;
ning arvestades, et:

muudatuste laad ja arv, mis on tulnud teha ja tuleks praegu
teha nõukogu 25. aprilli 1983. aasta direktiivi 83/229/EMÜ
toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjale ja esemeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (2) viimati muudetud komisjoni direktiiviga 92/15/EMÜ, (3) osutab vajadusele nimetatud direktiiv
asendada;

käesoleva direktiiviga ettenähtud ühenduse meetmed ei ole
üksnes vajalikud, vaid ka möödapääsmatud, et saavutada siseturu eesmärke; üksinda ei suuda liikmesriigid kõnesolevaid
eesmärke saavutada; peale selle on nende saavutamine ühenduse tasandil sätestatud juba direktiivis 89/109/EMÜ;

siseriiklikud sätted kehtivad seni, kuni koostatakse puhtusekriteeriumid ja analüüsimeetodid;

direktiivi 89/109/EMÜ artiklis 2 seatud eesmärgi saavutamiseks
piisab põhimõtteliselt heakskiidetud ainete loendi kehtestamisest, milles on märgitud kasutatavate koguste piirmäärad;

bis(2-hüdroksüetüül)eeter (= dietüleenglükool) ja etaandiool
(= monoetüleenglükool) võivad siiski ulatuslikult migreeruda
teatud toiduainetesse ja seetõttu on selle võimaluse ärahoidmiseks kõige kohasem ette näha nende ainete maksimaalne
lubatud kogus toiduainetes, mis on kokku puutunud regenereeritud tsellulooskilega;

direktiivi 89/109/EMÜ artikliga 2 nähakse ette, et valmismaterjalid ja esemed ei tohi eraldada koostisaineid toiduainetesse
(1) EÜT L 40, 11.2.1989, lk 38.
(2) EÜT L 123, 11.5.1983, lk 31.
(3) EÜT L 102, 16.4.1992, lk 44.

tarbija tervise kaitseks tuleks vältida toiduainete otsest kokkupuudet regenereeritud tsellulooskile trükitud pinnaga;
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direktiivi 89/109/EMÜ artikli 6 lõikes 5 osutatud kirjalik teatis
tuleb esitada, kui regenereeritud tsellulooskilet kasutatakse erialaselt koos materjalide ja esemetega, mis on ette nähtud
kokkupuutumiseks toiduainetega, välja arvatud sellised materjalid ja esemed, mis oma laadilt on ette nähtud selliseks kasutuseks;

2.
Lõiget 1 ei kohaldata regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete suhtes, mis oma laadilt on otseselt ette
nähtud toiduga kokkupuutumiseks.
3.
Kui kasutuse eritingimused ette nähakse, tuleb regenereeritud tsellulooskilest materjalid või esemed vastavalt märgistada.

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise
toidukomitee arvamusega,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
1.
Käesolev direktiiv on eridirektiiv direktiivi 89/109/EMÜ
artikli 3 tähenduses.
2.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse I lisas määratletud regenereeritud tsellulooskile suhtes, mis on:
a) valmistoode või
b) osa muid materjale sisaldavast valmistootest
ja mis on ette nähtud kokkupuutumiseks toiduainetega või
puutub nendega kokku oma kasutuseesmärgist lähtuvalt.
3.

Käesolevat direktiivi ei kohaldata:

a) regenereeritud tsellulooskile suhtes, mille toiduainetega kokkupuutumiseks ette nähtud või nendega oma kasutuseesmärgist lähtuvalt kokku puutuva poole kattematerjali mass
ületab 50 mg/dm2;
b) regenereeritud tselluloosist sünteetiliste pakendite suhtes.
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Artikkel 5
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigus- ja haldusnormid alates 1. jaanuarist 1994.
Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid:
— lubavad 1. jaanuarist 1994 sellise toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskile turustamise ja kasutamise, mis vastab käesoleva direktiivi nõuetele,
— keelavad 1. jaanuarist 1994 sellise toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskile turustamise ja kasutamise, mis ei vasta käesoleva direktiivi ega
direktiivi 83/229/EMÜ nõuetele,
— keelavad 1. jaanuarist 1995 sellise toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskile turustamise ja kasutamise, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele,
kuid vastas direktiivi 83/229/EMÜ nõuetele.
2.
Kui liikmesriigid lõikes 1 nimetatud meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete
ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 2

Artikkel 6

1.
Regenereeritud tsellulooskile valmistamisel tohib kasutada
üksnes neid ained või ainerühmi, mis on loetletud II lisas, ja
üksnes lisas kehtestatud tingimustel.

1.
Direktiiv 83/229/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates
1. jaanuarist 1994.

2.
Erandina lõikest 1 võib kasutada muid kui II lisas loetletud aineid, kui neid kasutatakse värvainena (värvid ja pigmendid) või liimina, tingimusel et need ained ei migreeru toiduainetesse tunnustatud analüüsimeetodiga tuvastataval määral.

2.
Viiteid direktiivile 83/229/EMÜ käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja neid tuleks lugeda vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.
Artikkel 7

Artikkel 3
Regenereeritud tsellulooskile trükitud pinnad ei tohi toiduainetega kokku puutuda.
Artikkel 4
1.
Turustamisetappidel, mis ei ole jaemüügietapid, tuleb
toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalidele ja esemetele lisada direktiivi 89/109/EMÜ
artikli 6 lõike 5 kohane kirjalik teatis.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel, 15. märts 1993
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Martin BANGEMANN
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I LISA
REGENEREERITUD TSELLULOOSKILE MÄÄRATLUS
Regenereeritud tsellulooskile on õhuke lehtmaterjal, mis valmistatakse korduvkasutuseta puidust või puuvillast toodetud
puhastatud tselluloosist. Tehniliste nõuete täitmiseks võib sellesse või selle pinnale olla lisatud sobivaid aineid.
Regenereeritud tsellulooskile võib olla kaetud kas ühelt või mõlemalt poolt.

II LISA
AINETE LOEND, MIDA VÕIB KASUTADA REGENEREERITUD TSELLULOOSKILE VALMISTAMISEL
NB:
— Käesoleva lisa esimeses ja teises osas väljendavad protsendid massiprotsente arvutatuna veevaba katmata regenereeritud tsellulooskile kogusest.
— Tavapärased tehnilised nimetused on esitatud nurksulgudes.
— Kasutatavad ained peavad puhtusekriteeriumide osas olema hea tehnilise kvaliteediga.

27

28

Euroopa Liidu Teataja

ET

13/12. kd

ESIMENE OSA

KATMATA REGENEREERITUD TSELLULOOSKILE
Nimetus

Piirangud

A. Regenereeritud tselluloos
B.

Summaarselt vähemalt 72 % (massiprotsent)

Lisaained
1.

Kuni 27 % (massiprotsent)

Plastifikaatorid
— Bis(2-hüdroksüetüül)eeter [= dietüleenglükool]
— Etaandiool [= monoetüleenglükool]





















Ainult nende kilede jaoks, mis on ette nähtud täiendavaks katmiseks ja kasutatakse kokkupuutes toiduainetega, mis ei ole niisked, st ei sisalda pinnal füüsikaliselt
vaba vett. Bis(2-hüdroksüetüül)eetri ja etaandiooli summaarne migratsioon kokkupuutuvasse toiduainesse ei
tohi ületada 30 mg/kg toiduaine kohta.

— 1,3-butaandiool
— Glütserool
— 1,2-propaandiool [= 1,2 propüleenglükool]
— Polüetüleenoksiid [= polüetüleenglükool]

Keskmine molekulmass 250–1200

— 1,2-polüpropüleenoksiid [= 1,2-polüpropüleenglükool]

Keskmine molekulmass kuni 400 ja vaba 1,3-propaandiooli sisaldus kuni 1 % (massiprotsent)

— Sorbitool
— Tetraetüleenglükool
— Trietüleenglükool
— Karbamiid
2.

Teised lisaained

Summaarselt kuni 1 % (massiprotsent)

Esimen e kla ss

Ainete või ainerühmade kogus
2 mg/dm2 katmata kile kohta

— Etaanhape (äädikhape) ja selle NH4-, Ca-,
Mg-, K- ja Na-soolad
— Askorbiinhape ja selle NH4-, Ca-, Mg-, K- ja
Na-soolad
— Benseenkarboksüülhape (bensoehape) ja Nabensoaat
— Metaanhape (sipelghape)ja selle NH4-, Ca-,
Mg-, K- ja Na-soolad
— Hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C8–C20) küllastunud või küllastumata
rasvhapped,
beheenja
ritsinoolhapped ning nende hapete NH4-,
Ca-, Mg-, K-, Na-, Al-, Zn-soolad
— Sidrunhape, D,L-2-hüdroksüpropaanhape (D,
L-piimhape), cis-buteendihape (maleiinhape),
L-2,3-dihüdroksübutaandihape (L-viinhape) ja
nende Na- ja K-soolad
— Sorbiinhape ja selle NH4-, Ca-, Mg-, K-, Nasoolad

võib

olla

kuni
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Piirangud

— Hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C8–C20) küllastunud või küllastumata rasvhapete amiidid, beheenhappe ja
ritsinoolhappe amiidid
— Looduslikud toidutärklised ja -jahud
— Keemilised modifitseeritud toidutärklised ja
-jahud
— Amüloos
— Kaltsium- ja magneesiumkarbonaadid ja -kloriidid
— Gütserooliestrid hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C8–C20) küllastunud või küllastumata rasvhapetega ja/või
heksaandi- (ehk adipiinhape), sidrun-, 12-hüdroksüoktadekaan- (ehk 12-hüdroksüsteariin-)
ja 12-hüdroksü-9-oktadetseen- (ehk ritsinool-)
hapetega
— 8–14 oksüetüleenrühmaga polüoksüetüleeni
estrid hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C8–C20) küllastumata
või küllastunud rasvhapetega
— 1,2,3,4,5,6-heksaanheksooli (ehk sorbitooli)
estrid hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C8–C20) küllastumata
või küllastunud rasvhapetega
— Oktadekaanhappe (ehk steariinhappe) ja
mono- ja/või diestrid etaandiooli ja/või bis(2hüdroksüetüül) eetri ja/või trietüleenglükooliga
— Al-, Ca-, Mg- ja Si-oksiidid ja hüdroksiidid,
silikoon ning Al-, Ca-, Mg- ja K-silikaadid
ning hüdrosilikaadid
— Polüetüleenoksiid [= polüetüleenglükool]

Keskmine molekulmass 1200–4000

— Naatriumpropanaat
Tein e kla ss

Ainete üldkogus katmata tsellulooskiles võib olla kuni
1 mg/dm2 ja üksiku aine või ainerühma kogus võib
olla kuni 0,2 mg/dm2 (juhul kui ei ole kehtestatud
madalamat piirnormi)

— Naatriumalküül (C8–C18) benseensulfonaat
— Naatriumisopropüülnaftaleensulfonaat
— Naatriumalküül (C8–C18) sulfaat
— Naatriumalküül (C8–C18) sulfonaat
— Naatriumdioktüülsulfosuktsinaat
— Dihüdroksüetüül-dietüleen-triamiinmono atsetaadidistearaat

Kuni 0,05 mg/dm2 katmata kile kohta

— Ammoonium-, magneesium- ja naatriumlaurüülsulfaadid
— N,N’-distearoüüldiaminoetaan ehk N,N’-distearoüületüleendiamiin, N,N’-dipalmitoüüldiaminoetaan
ehk
N,N’-dipalmitoüületüleendiamiin. N,N’-dioleoüüldiaminoetaan
ehk N,N’-dioleoüületüleendiamiin
— 2-heptadetsüül-4,4-bis(metüleen stearaat)oksasoliin
— polüetüleen-aminostearamiidetüülsulfaat

Mitte rohkem kui 0,1 mg/dm2 katmata kile kohta

30

Euroopa Liidu Teataja

ET

Nimetus

13/12. kd
Piirangud

Ko lma s k las s – f ik s eer iv ad a ine d

Ainete üldkogus võib olla kuni 1 mg/dm2 katmata kile
kohta

— Melamiinformaldehüüdi kondensatsiooniprodukt, modifitseerimata või modifitseeritud,
kas ühe või mitme alljärgnevalt loetletud
aine abil:

Vaba melamiini sisaldus võib olla kuni 0,3 mg/dm2
katmata kile kohta

Vaba formaldehüüdi sisaldus võib olla kuni
0,5 mg/dm2 katmata kile kohta
— Melamiinkarbamiidformaldehüüdi kondensatsiooniprodukt, modifitseertud tris-(2-hüdroksüetüül)amiiniga
— Võrkstruktuuriga
amiinid:

katioonsed

polüalküleen-

a) polüamiidepikloorhüdriinvaigud diaminopropüülamiini ja epiklooramiini (ehk 1kloro-2,3-epoksüpropaan) alusel

butanool, dietüleentriamiin, etanool, trietüleentetraamiin, tetraetüleenpentaamiin, tri-(2-hüdroksüetüül)amiin,
3,3’-diaminodipropüülamiin,
4,4’-diaminodibutüülamiin
Vaba formaldehüüdi sisaldus
0,5 mg/dm2 katmata kile kohta

võib

olla

kuni

Vaba melamiini sisaldus võib olla kuni 0,3 mg/dm2
katmata kile kohta
Kooskõlas ühenduse direktiividega ja nende puudumisel siseriiklike õigusaktidega kuni ühenduse direktiivi
vastuvõtmiseni

b) polüamiidepikloorhüdriinvaigud epikloorhüdriini, adipiinhappe, kaprolaktaami, dietüleentriamiini ja/või etüleendiamiini alusel
c) polüamiidepikloorhüdriinvaigud, adipiinhappe, dietüleentriamiini ja epikloorhüdriini või epikloorhüdriini ja ammoniaagi
segu alusel
d) polüamiid-polüamiin-epikloorhüdriinvaigud epikloorhüdriini, dimetüüladipaadi ja
dietüleentriamiini alusel
e) polüamiid-polüamiin-epikloorhüdriinvaigud epikloorhüdriini, adipamiidi ja diaminopropüülmetüülamiini alusel
— Polüetüleenamiinid ja polüetüleenimiinid

Kuni 0,75 mg/dm2 katmata kile kohta

— Karbamiid-formaldehüüdi
kondensatsiooniprodukt, modifitseerimata või modifitseeritud
ühe või alljärgnevalt loetletud ühendi abil:

Vaba formaldehüüdi sisaldus
0,5 mg/dm2 katmata kile kohta

võib

olla

kuni

aminometüülsulfoonhape, sulfaniilhape, butanool, diaminobutaan, diaminodietüülamiin,
diaminodipropüülamiin, diaminopropaan, dietüleentriamiin, etanool, guanidiin, metanool,
tetraetüleen pentaamiin, trietüleentetraamiin,
naatriumsulfit
Nelj as kla ss
— Toiduõlide amiinide ja polüetüleenoksiidi vahelised reaktsiooniproduktid
— Monoetanoolamiinilaurüülsulfaat

Ainete üldkogus võib olla kuni 0,01 mg/dm2 katmata
kile kohta
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TEINE OSA

KAETUD REGENEREERITUD TSELLULOOSKILE
Nimetus

Piirangud

A. Regenereeritud tselluloos

Vt esimene osa

B. Lisaained

Vt esimene osa

C. Kattematerjal

Kuni 50 mg kattematerjali kile dm2 kohta toiduainetega kokkupuutuval poolel

1.

Polümeerid

Ainete üldkogus võib olla kuni 50 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega vahetult kokkupuutuval poolel

— Tselluloosi etüül-, hüdroksüetüül-, hüdroksüpropüül- ja metüüleetrid
— Tselluloosnitraat

— Järgmiste monomeeride polümeerid, kopolümeerid ja nende segud:
küllastunud aldehüüdidest (C1–C6) saadud vinüülatsetaalid (etenüületanaalid)
Vinüülatsetaat
alküül (C1–C4) vinüüleetrid (ehk etenüüleetrid)
akrüül-, krooton-, itakoon-, maleiin-, metakrüülhapped ja nende estrid
butadieen
stüreen
metüülstüreen
vinülideenkloriid
akrüülnitriil (ehk propeennitriil)
metakrüülnitriil (ehk 2-metüülpropeennitriil)
etüleen, propüleen, 1- ja 2-butüleen
vinüülkloriid

Kuni 20 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega vahetult
kokkupuutuval poolel; lämmastikusisaldus 10,8–
12,2 % (massiprotsent) tselluloosnitraadis





























 Kooskõlas ühenduse direktiividega ja nende puudumi
sel siseriiklike õigusaktidega kuni ühenduse direktiivi



vastuvõtmiseni

























Vastavalt direktiivile 78/142/EMÜ
(EÜT L 44, 15.2.1978, lk 15)

2.

Vaigud

— Kaseiin
— Kampol ja/või selle polümerisatsiooni, hüdrogenisatsiooni või disproportsioneerimissaadused ning nende metüül-, etüül- või (C2C6) polüvalentsete alkoholide või nende alkoholide segude estrid
— Kampol ja/või selle polümerisatsiooni, hüdrogenisatsiooni või disproportsioneerimissaadused kondenseeritud akrüül-, maleiin-,
sidrun-, fumaar- ja/või ftaal-happe ja/või 2,2
bis (4-hüdroksüfenüül) propaan-formaldehüüdiga ning esterifitseeritud metüül-, etüülvõi (C2-C6) polüvalentsete alkoholidega või
nende alkoholide segudega

Üldkogus võib olla kuni 12,5 mg/dm2 kattematerjali
toiduainetega kokkupuutuval poolel; kasutada tohib
ainult tselluloosnitraadi või vinüülkloriidi ja vinüülatsetaadi kopolümeeridel põhinevate kattematerjalide puhul
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Piirangud

— Bis(2-hüdroksüetüül)eetri estrid beeta-pineeni
ja/või dipineeni ja/või diterpeeni ja maleiinhappeanhüdriidi liitumisega
— Toiduželatiin
— Kastoorõli (riitsinusõli) ja selle dehüdratatsiooni- või hüdrogenisatsiooniproduktid, selle kondensatsioonisaadused polüglütserooli,
adipiin-, sidrun-, maleiin-, ftaal- ja sebatsiinhappega
— Looduslik kummi [= damarra]
— Polü-beeta-pineen [= terpeenvaigud]
— Karbamiid-formaldehüüdvaigud (vt fikseerivad ained)
3.

Plastifikaatorid

Üldkogus võib olla kuni 6 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— Atsetüülditributüültsitraat
— Atsetüültri(2-etüülheksüül)tsitraat
— Di-isobutüüladipaat
— Di-n-butüüladipaat
— Di-n-heksüülaselaat
— Butüülbensüülftalaat

Kuni 2,0 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— Di-n-butüülftalaat

Kuni 3,0 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— Ditsükloheksüülftalaat

Kuni 4,0 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— 2-etüülheksüüldifenüülfosfaat

Kuni 2,5 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— Glütseroolmonoatsetaat [= monoatsetiin]
— Glütserooldiatsetaat [= diatsetiin]
— Glütserooltriatsetaat [= triatsetiin]
— Dibutüülsebatsinaat
— Di(2-etüülheksüül)sebatsinaat [= dioktüülsebatsinaat]
— Di-n-butüültartraat
— Di-isobutüültartraat
4.

Teised lisaained

Üldkogus võib olla kuni 6 mg/dm2 katmata regenereeritud tsellulooskile kohta, kaasa arvatud katematerjali
toiduainetega kokkupuutuval poolel.

4.1. Esimeses osas loetletud lisaained

Samad, mis esimeses osas (kaasa arvatud aine hulk
kattematerjali toiduainega kokkupuutuval poolel)

4.2. Spetsiaalsed kattematerjali lisaained:

Aine või ainerühma kogus toiduainega toiduainetega
kokkupuutuval kattematerjali poolel võib igal üksikul
juhul olla kuni 2 mg/dm2 kohta (kui ei ole kehtestatud
eraldi piirnorme)

— 1-heksadekanool ja 1-oktadekanool
— Hargnemata ahelaga küllastunud ja küllastumata paarisarvuliste süsiniku aatomite(C8–
C20) arvuga rasvhapete ja ritsinoolhappe estrid hargnemata ahelaga etüül-, butüül-,
amüül- ja oleiinalkoholidega
— Montaanvahad, mis sisaldavad puhastatud
montaanhappeid (C26-C32) ja/või nende estreid etaandiooli ja/või 1,3-butaandiooliga ja
nende kaltsium- ja kaaliumisooli
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Piirangud

— Karnaubavaha
— Mesilasvaha
— Espartovaha
— Kandelillavaha
— Dimetüülpolüsiloksaan

Kuni 1 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— Epoksüdeeritud sojaõli (oksilaani sisaldus 6–
8 %)
— Rafineeritud parafiin ja mikrokristalsed vahad
— Pentaerütritooltetrastearaat
— Mono-ja
faadid

bis(oktadetsüüldietüleenoksiid)fos-

Kuni 0,2 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— Alifaatsed happed (C8-C20) esterifitseeritud
mono- või di-(2-hüdroksü) amiiniga

5.

— 2- ja 3-tert-butüül-4-hüdroksüanisool (butüleeritud hüdroksüanisool-BHA)

Kuni 0,06 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— 2,6-di-tert-butüül-4-metüülfenool (butüleeritud hüdroksütolueen-BHT)

Kuni 0,06 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— Di-n-oktültiin-bis(2-etüülheksüül)maleaat

Kuni 0,06 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

Lahustid

Aine üldkogus võib olla kuni 0,6 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

— Butüülatsetaat
— Etüülatsetaat
— Isobutüülatsetaat
— Isopropüülatsetaat
— Propüülatsetaat
— Atsetoon
— 1-butanool
— Etanool
— 2-butanool
— 2-propanool
— 1-propanool
— Tsükloheksaan
— Etüleenglükoolimonobutüüleeter
— Etüleenglükoolimonobutüüleetri atsetaat
— Etüleenglükoolimonoetüüleeter
— Etüleenglükoolimonoetüüleetri atsetaat
— Etüleenglükoolimonometüüleeter
— Etüleenglükoolimonometüüleetri atsetaat
— Metüületüülketoon
— Metüülisobutüülketoon
— Tetrahüdrofuraan
— Tolueen

Kuni 0,06 mg/dm2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

34

Euroopa Liidu Teataja

ET

13/12. kd

III LISA
VASTAVUSTABEL
Direktiiv 83/229/EMÜ

Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel

1
2
3
–
4 lõige 1
4 lõige 2
–
5

Käesolev direktiiv

Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel
Artikkel

1
2
3
4
5
–
6
7

