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Θέμα: Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι ουσίες που περιέχονται σε υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα μπορούν να μεταναστεύσουν στα ίδια τα τρόφιμα. Ωστόσο, εκτός από τον 
κανονισμό βάσεως αριθ. 1935/2004, ειδική νομοθεσία που διέπει τα υλικά τα οποία έρχονται 
σε επαφή με τρόφιμα υπάρχει μόνο για ορισμένα υλικά (π.χ. πλαστικά και κεραμικά). Η 
έλλειψη εναρμονισμένης νομοθεσίας για το μεγαλύτερο μέρος των υλικών που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα έχει ως αποτέλεσμα να επαφίεται η σχετική ευθύνη στην αρμοδιότητα των 
επί μέρους κρατών μελών, όπου βέβαια οι απαιτήσεις είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.

1. Εξακολουθεί να μην υφίσταται εναρμονισμένη νομοθεσία σε κλίμακα ΕΕ για πολλά υλικά 
τα οποία έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι συσκευασίες 
τροφίμων οι οποίες αποτελούνται από πολλά υλικά και οι οποίες λαμβάνουν ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία, όπως άλλωστε και τα μελάνια εκτύπωσης, οι ουσίες των οποίων 
διατίθενται στην αγορά χωρίς όμως να διατίθενται για αυτές τοξικολογικά στοιχεία. Πότε 
σκοπεύει η Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για την εναρμονισμένη έγκριση όλων των 
υλικών τα οποία έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία δεν ρυθμίζονται μέχρι 
στιγμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Θα περιλάβουν οι προτάσεις αυτές θετικούς καταλόγους 
ουσιών;

2. Σήμερα, οι ουσίες που βρίσκονται εδώ και χρόνια στην αγορά δεν υποβάλλονται συχνά σε 
αξιολόγηση για τον εντοπισμό πιθανών ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής. Προτίθεται η 
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Επιτροπή να προβεί σε σχετικές ενέργειες; Κρίνει η Επιτροπή κατάλληλα τα ισχύοντα 
όρια μετανάστευσης σε ό,τι αφορά τις ενδοκρινικές διαταραχές;

3. Η εν ισχύι σήμερα νομοθεσία δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα αντίδρασης που μπορούν να 
προκύψουν όταν οι ουσίες που μεταναστεύουν έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. 
Σκοπεύει η Επιτροπή να καθιερώσει μία εφ’ όλης της ύλης διαδικασία αξιολόγησης του 
κινδύνου που να λαμβάνει επίσης υπόψη και τα πιθανά προϊόντα αντίδρασης;

4. Ο κανονισμός 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και 
αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα δεν καταδεικνύει σαφείς 
απαιτήσεις, δεν υποχρεώνει, π.χ., ρητά τους επιχειρηματικούς φορείς να πραγματοποιούν 
τοξικολογικές δοκιμές. Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι πρέπει να διεξάγονται τοξικολογικές 
δοκιμές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση προς την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και, 
εάν ναι, με ποιον τρόπο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η απαίτηση αυτή;


