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Относно: Материали, които влизат в контакт с храни

Известно е, че веществата, съдържащи се в материали, които влизат в контакт с храни, 
могат да мигрират в храната. Въпреки това, с изключение на основния Регламент 
1935/2004, в областта на материалите, които влизат в контакт с храни, има конкретно 
законодателство единствено за определени материали (напр. пластмаси и керамика). 
Следователно липсва хармонизирано законодателство за по-голямата част от 
материалите, които влизат в контакт с храни, като отговорността се носи от държавите-
членки, в които изискванията се различават в голяма степен. 

1. Все още липсва хармонизирано законодателство за целия ЕС за много от 
материалите, които влизат в контакт с храни, включително за съдържащите множество 
материали опаковки, които придобиват все по-голямо значение, и печатните мастила, 
които се предлагат на пазара, въпреки че за съдържащите се в тях вещества няма 
налични токсикологични данни. Кога Комисията възнамерява да представи 
предложения за хармонизиране на издаването на разрешителни за всички влизащи в 
контакт с храни материали, които все още не са регулирани на европейско равнище? 
Тези предложения ще включват ли позитивни списъци на вещества?

2. Към момента в много случаи не е била извършена оценка на евентуалните свойства, 
водещи до смущения на ендокринната система, на много вещества, които се предлагат 
на пазара от години насам. Възнамерява ли Комисията да промени това положение? 
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Счита ли Комисията, че съществуващите граници на миграцията са целесъобразни по 
отношение на веществата, причиняващи смущения на ендокринната система?

3. Получаващите се при реакции продукти, които могат да се образуват при контакт на 
мигриращи вещества с храна, не са включени в обхвата на съществуващото 
законодателство. Планира ли Комисията да създаде цялостна процедура за оценка на 
риска, при която да се вземат предвид и възможните продукти, получаващи се при 
реакции? 

4. В Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Комисията относно добрата производствена 
практика не се посочват точни изисквания, напр. липсва изрично задължение 
ръководителите на предприятия да извършват токсикологични изпитвания. Ако 
Комисията счита, че с оглед на придържането към добрата производствена практика са 
необходими токсикологични изпитвания, по какъв начин ще се осигури извършването 
на тези изпитвания?


