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esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide 
kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud 
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meetodid“ 
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PLASTMATERJALI JA –ESEME OHUTUSE KATSETAMISE MEETOD  
 

1. osa 
Üldised katsetingimused 

 
1. Migratsiooni määramiseks tehakse migratsioonikatse, kasutades osas 2 loetletud 
mudelaineid ja järgides osas 3 kirjeldatud katsetingimusi.  
 
2. Rasvase toidu mudelainega tehtav migratsioonikatse on lubatud asendada:  
2.1. asenduskatsega, mis tehakse juhul, kui migratsioonikatset, kus kasutatakse rasvase 
toidu mudelainet, ei saa tehnilistel põhjustel teha. Asenduskatse tingimused on 
kirjeldatud osas 4;  
2.2. alternatiivkatsega, mis tehakse vabalt valitud sobivas keskkonnas. Alternatiivkatse 
tingimused on kirjeldatud osas 5. 
 
3. Migratsiooni-, asendus- ja alternatiivkatse puhul on lubatud: 
3.1. vähendada katsete arvu ja teha konkreetse katsetamise puhul üksnes teaduslikult 
põhjendatud raskeimate katsetingimustega katse; 
3.2. jätta katse tegemata juhul, kui on kindlaid tõendeid selle kohta, et migratsiooni 
piirnorme ei ole plastmaterjali või -eseme eeldatavate kasutustingimuste puhul võimalik 
ületada.  
 

 
2. osa 

Toidu mudelained  
 
4. Toidu liigid ja neile vastavad mudelained on loetletud tabelis 1. 
 

 
Tabel 1 Toidu liigid ja neile vastavad mudelained 
 

Toidu liik Mudelaine 
1 3 

Veel põhinev 
toit, mille 
pH > 4,5 

Destilleeritud vesi või sellega samaväärse kvaliteediga vesi 
(edaspidi destilleeritud vesi) 

Happeline veel 
põhinev toit, 

mille pH ≤ 4,5 

Äädikhappe 3% (massi/mahu protsent) vesilahus (edaspidi 
3% äädikhape) 

Alkohoolne toit 
Etanooli 10% (mahuprotsent) vesilahus (edaspidi 10% 
etanool). Etanooli kontsentratsiooni vesilahuses reguleeritakse 
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vastavalt toidu tegelikule alkoholisisaldusele, kui see on üle 
10% (mahuprotsent) 

Rasvane toit 
Rafineeritud oliiviõli (edaspidi oliiviõli ), standardiseeritud 
spetsifikatsioonile vastav sünteetiliste triglütseriidide segu, 
päevalilleõli või maisiõli 

Kuivtoidud Puudub 
 

 
5. Kui plastmaterjal või -ese on ette nähtud kokkupuutumiseks igat liiki toiduga, 
kasutatakse katses 3% äädikhapet, 10% etanooli ja oliiviõli osas 3 kirjeldatud 
katsetingimusi järgides. Iga mudelaine jaoks võetakse uus plastmaterjali või -eseme 
proov. Kui oliiviõli asemel kasutatakse katses standardiseeritud spetsifikatsioonile 
vastavat sünteetiliste triglütseriidide segu, päevalilleõli või maisiõli ning ületatakse 
migratsiooni piirnormid, tehakse tulemuste kinnitamiseks katse oliiviõliga, kui see on 
tehniliselt võimalik. Kui nimetatud katse ei ole tehniliselt võimalik, loetakse 
plastmaterjal või -ese nõuetele mittevastavaks. Igat liiki toiduga kokkupuutumiseks ette 
nähtud plastmaterjaliks või -esemeks on plastmaterjal ja -ese, mille märgistusel või 
kasutusjuhendis on esitatud teave selle kohta, et plastmaterjal või -ese on ette nähtud 
kokkupuutumiseks igat liiki toiduga, ning plastmaterjal ja -ese, mille märgistusel või 
kasutusjuhendis ei ole esitatud teavet selle kohta, millise toidu liigi või 
toidukategooriaga kokkupuutumiseks on plastmaterjal või -ese ette nähtud. 
 
6. Kui plastmaterjali või -eseme märgistusel või kasutusjuhendis on esitatud teave selle 
kohta, millise tabelis 1 nimetatud toidu liigiga plastmaterjal või -ese tohib või ei tohi 
kokku puutuda, kasutatakse katses mudelaineid, mis on esitatud näidetena tabelis 2. 
 
Tabel 2 Mudelainete valik toidu liikide kaupa 
 

Toidu liik Mudelaine 
Veel põhinev toit Destilleeritud vesi 
Happeline toit 3% äädikhape  
Alkohoolne toit 10% etanool 
Rasvane toit Oliiviõli  
Veel põhinev happeline toit 3% äädikhape 
Veel põhinev alkohoolne toit 10% etanool 
Alkohoolne happeline toit 10% etanool ja 3% äädikhape 
Veel põhinev rasvane toit Oliiviõli ja destilleeritud vesi 
Rasvane happeline toit Oliiviõli ja 3% äädikhape  
Veel põhinev rasvane alkohoolne toit Oliiviõli ja 10%etanool  
Rasvane alkohoolne happeline toit Oliiviõli, 10% etanool ja 

3% äädikhape 
 
 
7. Kui plastmaterjal või -ese on ette nähtud kokkupuutumiseks toiduga, mis kuulub ühte 
komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 lisa III punktis 3 loetletud toidukategooriatest, või 
juba puutub kokku toiduga, mille nimetus võimaldab koostist selgelt kindlaks määrata, 
kasutatakse katses mudelaineid, mis on loetletud komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 
lisa III punktis 3 kirjeldatud asjakohase toidukategooria juures. Kui tegemist on sellise 
toiduga, mis ei kuulu ühessegi komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 lisa III punktis 3 
loetletud toidukategooriasse, siis kasutatakse katses tabelis 2 loetletud mudelainet, mis 
kõige rohkem vastab katsetatavale toidule. 
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8. Teave plastmaterjali või –esemega kokkupuutumiseks sobiva või mittesobiva toidu 
või toidukategooria kohta võib olla esitatud plastmaterjali või -eseme märgistusel või 
kasutusjuhendis: 
1) turustamisetapis, välja arvatud jaekaubandus, viitenumbrina või toidu kirjeldusena 
vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 lisa III punktis 3 loetletud toidu-
kategooriale; 
2) jaekaubanduses tähistusena, mis viitab mõnele toidule või toidukategooriale ja milles 
võib olla esitatud kergesti mõistetavaid näiteid. 
 
9. Kui plastmaterjal või -ese on ette nähtud kokkupuutumiseks mitme toidu või 
mitmesse toidukategooriasse kuuluvate toitudega, millel on erinevad parandus-
koefitsiendid, siis kasutatakse katsetulemuse arvutamiseks igale toidukategooriale 
vastavat paranduskoefitsienti. Kui vähemalt üks katsetulemus ületab piirnormi, ei sobi 
plastmaterjal või -ese selle toidu või sellesse toidukategooriasse kuuluva toiduga kokku-
puutumiseks.  
 
10. Migratsioonikatse tehakse osas 3 kirjeldatud katsetingimusi järgides, kusjuures iga 
mudelaine jaoks võetakse uus plastmaterjali või -eseme proov. 
 
 

3. osa 
Migratsioonikatse tingimused (aeg ja temperatuur) 

 
11. Migratsioonikatse puhul valitakse tabelis 3 loetletud aegadest ja temperatuuridest 
need, mis vastavad katsetatava plastmaterjali või –eseme raskeimatele eeldatavatele 
kasutustingimustele ja plastmaterjali või -eseme märgistusel olevale kasutustemperatuuri 
käsitlevale teabele. Kui plastmaterjali või -eseme raskeimatest eeldatavatest 
kasutustingimustest lähtuvalt valitakse tabelist 3 vähemalt kaks aja ja temperatuuri 
kombinatsiooni, tehakse migratsioonikatse üksteise järel kõiki asjakohaseid aja ja 
temperatuuri kombinatsioone järgides ning sama mudelaine kogust kasutades. 
 
Tabel 3 Mudelainetega tehtava migratsioonikatse tavapärased tingimused 
 
Raskeimad eeldatavad kasutustingimused Katsetingimused 

Kokkupuuteaeg (t) Kokkupuuteaeg katse ajal 
t ≤ 5 minutit Vt tingimused punktis 17 

5 minutit < t ≤ 0,5 tundi 0,5 tundi 
0,5 tundi < t ≤ 1 tund 1 tund 
1 tund < t ≤ 2 tundi 2 tundi 
2 tundi < t ≤ 4 tundi 4 tundi 
4 tundi < t ≤ 24 tundi 24 tundi 

t > 24 tundi 10 päeva 
Kokkupuutetemperatuur (T) Kokkupuutetemperatuur katse ajal 

T ≤ 5 °C 5 °C 
5 °C < T ≤ 20 °C 20 °C 
20 °C < T ≤ 40 °C 40 °C 
40 °C < T ≤ 70 °C 70 °C 
70 °C < T ≤ 100 °C 100 °C või tagasijooksutemperatuur 
100 °C < T ≤ 121 °C 121 °C (1) 
121 °C < T ≤ 130 °C 130 °C (1) 
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130 °C < T ≤ 150 °C 150 °C (1) 
T > 150 °C 175 °C (1) 

 
1 Kasutatakse ainult oliiviõli puhul. Destilleeritud vee, 3% äädikhappe ja 10% etanooli 
puhul võib katse asendada katsega 100 °C või tagasijooksutemperatuuri juures aja vältel, 
mis on neli korda pikem punktis 11 sätestatud nõuete kohasest ajast. 
 
 
12. Migreerunud aine kogust määratakse üksnes neis katsetingimustes, mida katsetataval 
juhul loetakse teaduslikele uuringutele tuginedes raskeimateks. Seda kriteeriumi 
arvestades on toodud järgmised katsetingimuste valiku näited:  
12.1. kui plastmaterjali või -eseme märgistusel või kasutusjuhendis puudub teave, mis 
näitab eeldatavat kokkupuutetemperatuuri ja kokkupuuteaega, siis järeldatakse, et ese 
võib toiduga kokku puutuda mis tahes aja jooksul ja mis tahes temperatuuril. Katse 
tehakse sõltuvalt toidu liigist kas destilleeritud vee, 3% äädikhappe, 10% etanooli või 
oliiviõliga või kõigi nendega. Katse destilleeritud vee, 3% äädikhappe ja 10% etanooliga 
tehakse 100 °C juures või tagasijooksutemperatuuril kokkupuuteajaga 4 tundi ning katse 
oliiviõliga tehakse 175 °C juures kokkupuuteajaga 2 tundi;  
12.2. kui plastmaterjali või -eseme märgistusel või kasutusjuhendis esitatud teabe 
kohaselt või plastmaterjali või -eseme olemusest tulenevalt on aru saada, et see on 
mõeldud toiduga kokkupuutumiseks määramata aja vältel toatemperatuuril või sellest 
madalamal temperatuuril, tehakse katse 40 °C juures kokkupuuteajaga 10 päeva. 
 
13. Konkreetse lenduva aine migratsiooni katsetamisel tehakse katse mudelainega viisil, 
mis arvestab raskeimates eeldatavates kasutustingimustes toimuda võivat lenduva aine 
kadu.  
 
14. Mikrolaineahjus kasutatava plastmaterjali ja -eseme katsetamisel tehakse 
migratsioonikatse kas tavalises ahjus või mikrolaineahjus tabelist 3 valitud kohaste aja- 
ja temperatuuritingimuste juures. 
 
15. Kui tabelis 3 esitatud tingimused põhjustavad proovi selliseid füüsikalisi või muid 
muutusi, mis ei leia aset plastmaterjali või -eseme kasutamisel raskeimates eeldatavates 
tingimustes, tehakse migratsioonikatse raskeimates eeldatavates kasutustingimustes, 
mille puhul füüsikalisi või muid muutusi ei ole. 
 
16. Kui plastmaterjali või -eseme märgistusel või kasutusjuhendis on esitatud teave selle 
kohta, et plastmaterjal või -ese on ette nähtud kasutamiseks temperatuuril 70–100 °C 
vähem kui 15 minutit (näiteks „kuumvillimine“), tehakse erandina tabelis 3 ja punktis 12 
esitatud tingimustest katse kokkupuuteajaga 2 tundi 70 °C juures. Kui plastmaterjal 
või -ese on ette nähtud ka ladustamiseks toatemperatuuril, tehakse nimetatud katse 
asemel katse kokkupuuteajaga 10 päeva 40 °C juures. 
 
17. Kui tabelis 3 esitatud katsetingimused ei vasta tavapärastele kasutustingimustele 
(näiteks kui kasutustemperatuur on üle 175 °C või kokkupuuteaeg alla 5 minuti), tehakse 
katse tingimustes, mis paremini vastavad katsetatava juhu kasutustingimustele, 
arvestades, et katsetingimused peavad vastama raskeimatele eeldatavatele plastmaterjali 
või -eseme kasutamise tingimustele. 
 

4. osa 
Rasvase toidu mudelainega määratava migratsiooni asenduskatse 
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18. Kui analüüsimeetodist tulenevate tehniliste põhjuste tõttu ei ole võimalik kasutada 
oliiviõli, kasutatakse selle asemel neid asendusaineid, mis on esitatud tabelis 4 
oliiviõliga tehtava katse tingimustele vastava asendusainega tehtava katse tingimuste all. 
Tabelis 4 on kajastatud näited kõige olulisematest tavapäraste migratsioonikatsete ja 
neile vastavate asenduskatsete tingimustest. Tabelis 4 kajastamata katsetingimuste puhul 
arvestatakse nii neid näiteid kui ka kogemusi katsetatava plastiliigiga. Iga katse jaoks 
võetakse uus plastmaterjali või -eseme proov ning iga asendusaine puhul järgitakse 
samu lisa osades 2 ja 3 kirjeldatud oliiviõli kohta esitatavaid nõudeid. Vajaduse korral 
kasutatakse komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 lisa III punktis 3 sätestatud 
paranduskoefitsiente. Migratsiooni piirnormile vastavuse hindamiseks valitakse kõigi 
asendusainetega tehtud katsete tulemustest suurim migreerunud aine kogus. Kui katse 
põhjustab plastmaterjali või -eseme selliseid füüsikalisi või muid muutusi, mis ei leia 
aset katsetatava materjali või eseme kasutamisel raskeimates eeldatavates tingimustes, 
siis selle asendusainega tehtud katse tulemusi ei arvestata ning valitakse ülejäänutest 
kõrgeim katsetulemus. 
 
19. Erandina punktis 18 sätestatust võib loobuda tabelis 4 nimetatud ühest või kahest 
asenduskatsest, kui seda ei peeta teaduslikele uuringutele tuginedes katsetatava proovi 
suhtes usaldusväärseks. 
 
Tabel 4 Asenduskatsete tingimused 
 

Katsetingimused 
oliiviõliga 

Katsetingimused oliiviõli asendusainega 
Katsetingimused 

isooktaaniga 
Katsetingimused 
95% etanooliga 

Katsetingimused 
MPFOga1 

10 päeva 5 °C 
juures 

0,5 päeva 5 °C 
juures 

10 päeva 5 °C 
juures 

— 

10 päeva 20 °C 
juures 

1 päev 20 °C juures 
10 päeva 20 °C 
juures 

— 

10 päeva 40 °C 
juures 

2 päeva 20 °C 
juures 

10 päeva 40 °C 
juures 

— 

2 tundi 70 °C juures 
0,5 tundi 40 °C 
juures 

2 tundi 60 °C juures — 

0,5 tundi 100 °C 
juures 

0,5 tundi 60 °C 
juures2 

2,5 tundi 60 °C 
juures 

0,5 tundi 100 °C 
juures 

1 tundi 100 °C 
juures 

1 tundi 60 °C 
juures2 

3 tundi 60 °C 
juures2 

1 tundi 100 °C 
juures 

2 tundi 100 °C 
juures 

1,5 tundi 60 °C 
juures2 

3,5 tundi 60 °C 
juures2 

2 tundi 100 °C 
juures 

0,5 tundi 121 °C 
juures 

1,5 tundi 60 °C 
juures2 

3,5 tundi 60 °C 
juures2 

0,5 tundi 121 °C 
juures 

1 tundi 121 °C 
juures 

2 tundi 60 °C 
juures2 

4 tundi 60 °C 
juures2 

1 tundi 121 °C 
juures 

2 tundi 121 °C 
juures 

2,5 tundi 60 °C 
juures2 

4,5 tundi 60 °C 
juures2 

2 tundi 121 °C 
juures 

0,5 tundi 130 °C 
juures 

2 tundi 60 °C 
juures2 

4 tundi 60 °C 
juures2 

0,5 tundi 130 °C 
juures 

1 tundi 130 °C 
juures 

2,5 tundi 60 °C 
juures2 

4,5 tundi 60 °C 
juures2 

1 tundi 130 °C 
juures 

2 tundi 150 °C 3 tundi 60 °C 5 tundi 60 °C 2 tundi 150 °C 
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juures juures2 juures2 juures 
2 tundi 175 °C 
juures 

4 tundi 60 °C 
juures2 

6 tundi 60 °C 
juures2 

2 tundi 175 °C 
juures 

 
1 MPFO -- modifitseeritud polüfenüleenoksiid;  
2 Lenduva asendusaine temperatuuri tõstetakse kuni 60 °C-ni. Asenduskatse tegemise 
eeltingimus on, et plastmaterjal või -ese peab taluma selliseid katsetingimusi, mida võib 
muul juhul kasutada oliiviõliga. Sobivates tingimustes plastmaterjal või -ese 
sukeldatakse (uputatakse) oliiviõlisse. Kui plastmaterjali või -eseme füüsikalised 
omadused muutuvad, loetakse plastmaterjal või -ese sellel temperatuuril kasutamiseks 
sobimatuks. Kui plastmaterjali või -eseme füüsikalised omadused ei muutu, jätkatakse 
asenduskatset uue plastmaterjali või -esemega. 
 
 

5. osa 
Rasvase toidu mudelainega määratava migratsiooni alternatiivkatse 

 
20. Alternatiivkatset on lubatud teha järgmistel tingimustel:  
20.1. alternatiivkatsel migreerunud aine kogus on oliiviõliga tehtud katsel migreerunud 
aine kogusega võrdne või sellest suurem;  
20.2. alternatiivkatsel migreerunud aine kogus, mis on saadud komisjoni määruse (EL) 
nr 10/2011 III lisa punktis 3 nimetatud asjakohaseid reduktsioonitegureid rakendades, ei 
ületa migratsiooni piirnorme. Kui nimetatud tingimus või punktis 20.1 nimetatud 
tingimus või mõlemad tingimused on täitmata, tehakse migratsioonikatse.  
 
21. Kui teaduslikele uuringutele tuginedes on tõestatud, et alternatiivkatsel migreerunud 
aine kogus on migratsioonikatsel migreerunud aine kogusega võrdne või sellest suurem, 
võib punktis 20.1 esitatud tingimuse täitmise tõendamiseks jätta alternatiivkatse ja 
migratsioonikatse tulemusi võrdleva katse tegemata.  
 
22. Lenduva keskkonnaga alternatiivkatse tegemisel kasutatakse isooktaani, 95% 
etanooli, muid lenduvaid lahusteid või lahustite segusid. Alternatiivkatse tehakse 
sellistes kokkupuutetingimustes, milles migreerunud aine kogus on oliiviõliga tehtud 
katsel migreerunud aine kogusega võrdne või sellest suurem.  
 
23. Väga tugeva ekstraktsioonivõimega keskkonnaga katseid rasketes tingimustes võib 
läbi viia juhul, kui teaduslike uuringutega on tõestatud, et sellise katsega 
(ekstraktsioonikatsega) saadud migreerunud aine kogus on oliiviõliga tehtud katses 
saadud migreerunud aine kogusega võrdne või sellest suurem. 
 


