Szanowni Klienci,

Informujemy, że wydano powiadomienie NVWA o produktach przeznaczonych do kontaktu z
żywnością, które zawierają plastik z włóknami bambusa i / lub kukurydzy. Aktualnie produkty
zawierające powyższe składniki zostały zakazane w następujących krajach: Beneluks,
Dania, Finlandia, Węgry i Szwecja. Ponadto Hiszpania wydała ostrzeżenie dotyczące
wymaganych certyfikatów. W przypadku innych krajów nie mamy wiedzy odnośnie
oficjalnego oświadczenia w sprawie tego konkretnego ograniczenia. Powodem komunikatu
była opinia komitetu badawczego Wspólnoty Europejskiej, w którym ustalono, że włókno
bambusowe nie powinno być klasyfikowane jako drewno, ale jako trawa. W rezultacie
powyższego, bambus został usunięty z listy dodatków dozwolonych w rozporządzeniu (UE)
nr 10/2011, gdzie „trawa” nie jest wspomniana. Obecnie badane jest, czy do powyższej listy
można dodać „trawy”. Powodem, dla którego badane jest włókno bambusowe i kukurydziane
w połączeniu z tworzywami sztucznymi, jest ocena ryzyka dla potencjalnie szkodliwych ilości
melaminy i formaldehydu, które z przyborów kuchennych mogą dostać się do żywności w
wyższych temperaturach.

Negatywne zalecenie jest wynikiem różnych kontroli przeprowadzonych przez państwa
członkowskie, które wykazały, że na rynku UE znajduje się obecnie wiele niezgodnych z
wymogami materiałów kompozytowych „melaminy bambusowej” do kontaktu z żywnością.
Większość z tych produktów obecnych na rynku UE to naczynia kuchenne i stołowe takie jak
talerze wielokrotnego użytku, miski oraz tzw. „kubki na wynos”. Ponadto w wielu
przypadkach stwierdzono, że migracja melaminy i formaldehydu znacznie przekracza Limity
Migracji Specyficznej (SML) określone w rozporządzeniu (UE) nr 10/2011, co prowadzi do
wycofania tych produktów z rynku.

Ponieważ OpenGift prowadzi aktywną politykę w zakresie testowania tych artykułów,
poprzednie kontrole NVWA wykazały, że spełniamy europejskie normy prawne i że
określone artykuły sprzedawane przez OpenGift nie zawierają melaminy i
formaldehydu. Nasze produkty nie stanowią żadnego bezpośredniego zagrożenia na
zdrowie publiczne.

Niezależnie od tego, iż obecnie nie ma zakazu wycofania tych produktów z obrotu w
większości krajów UE, mogą one wprowadzić ten zakaz (jeszcze nieuregulowany przez UE)
w niedalekiej przyszłości. Należy wziąć pod uwagę niniejsze ryzyko w momencie składania
zamówienia na te produkty.

W przypadku złożenia zamówienia na te produkty akceptują Państwo ryzyko oraz fakt,
iż OpenGift wyklucza wszelką odpowiedzialność wynikającą ze zmiany przepisów

krajowych lub unijnych. Należy zatem zaakceptować, że w przypadku wprowadzenia
zakazu sprzedaży na te produkty w przyszłości, OpenGift nie odkupi tych produktów i
nie zapłaci żadnego odszkodowania.

Zawiadomienie UE dotyczy następujących pozycji:

• Pudełka na lunch: MO6103, MO9425, MO9739, MO9740
• Zestaw sztućców: MO9744
• Kubki: MO6105, MO6109, MO8547, MO9426, MO9427, MO9670, MO9723, MO9755,
MO9832, MO9896, MO6167

