
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 19 marca 2010 r. 

dotycząca niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, 
którego mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1613) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/169/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG 
i 89/109/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 11 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku III do dyrektywy Komisji 2002/72/WE 
z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
kontaktu ze środkami spożywczymi ( 2 ) ustanowiono 
unijny wykaz dodatków, które mogą być używane do 
wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucz
nych. Zgodnie z art. 4a ust. 1 tej dyrektywy nowy 
dodatek może być dodany do tego wykazu po złożeniu 
wniosku i jego naukowej ocenie przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności. 

(2) Dnia 23 marca 1998 r. RCC Registration Consulting, 
w imieniu Ciba Inc, przedstawił dane do oceny bezpie
czeństwa stosowania 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifeny
loeteru jako dodatku do wytwarzania materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
kontaktu ze środkami spożywczymi. 

(3) Zgodnie z art. 4a ust. 5 dyrektywy 2002/72/WE 2,4,4’- 
trichloro-2’-hydroksydifenyloeter został włączony do 
tymczasowego wykazu dodatków, o którym mowa 
w art. 4a ust. 3 tej dyrektywy. 

(4) W swojej opinii z dnia 15 marca 2004 r. Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że propo
nowane zastosowanie 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifeny
loeteru może zostać dopuszczone, pod warunkiem że 
substancja nie przenika do żywności w ilości większej 
niż 5 mg na kg żywności. 

(5) Dnia 21 kwietnia 2009 r. przedsiębiorstwo Ciba Inc 
poinformowało Komisję o swojej decyzji o wycofaniu 
wniosku o dopuszczenie tej substancji jako dodatku do 
wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucz
nych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożyw
czymi. Przedsiębiorstwo nie uważa już stosowania tej 
substancji w tworzywach sztucznych przeznaczonych 
do kontaktu ze środkami spożywczymi za właściwe. 

(6) Ponieważ wniosek o zastosowanie 2,4,4’-trichloro-2’- 
hydroksydifenyloeteru jako dodatku do tworzyw sztucz
nych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożyw
czymi został wycofany, substancja ta nie powinna zostać 
włączona do załącznika III do dyrektywy 2002/72/WE. 

(7) Dlatego, na mocy art. 4a ust. 6 lit. b) dyrektywy 
2002/72/WE, należy wykreślić tę substancję z 
tymczasowego wykazu dodatków. 

(8) Zważywszy że 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeter 
mógł być używany do wytwarzania materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
kontaktu ze środkami spożywczymi, należy wprowadzić 
okres przejściowy dla wprowadzania do obrotu mate
riałów i wyrobów z tworzyw sztucznych zawierających 
tę substancję. 

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru (nr CAS 0003380-34- 
5, nr ref. 93930) nie włącza się do załącznika III do dyrektywy 
2002/72/WE. 

Artykuł 2 

Materiały i wyroby wytworzone przy użyciu 2,4,4’-trichloro-2’- 
hydroksydifenyloeteru i wprowadzone do obrotu przed dniem 
1 listopada 2010 r. mogą być przedmiotem handlu do dnia 
1 listopada 2011 r., zgodnie z przepisami krajowymi.
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( 1 ) Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4. 
( 2 ) Dz.U. L 220 z 15.8.2002, s. 18.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji

PL L 75/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2010


