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Tema: Medžiagos, kurios liečiasi su maistu

Gerai žinoma, kad medžiagos, kurios liečiasi su maistu, gali patekti į maistą. Tačiau, be 
pagrindinio Reglamento 1923/2004, esama dar specialių teisės aktų, kuriais reguliuojamas tik 
tam tikrų medžiagų (pvz., plastmasės, keramikos), kurios liečiasi su maistu, naudojimas. 
Taigi, nėra suderintų teisės aktų, pagal kuriuos būtų reglamentuojamas daugumos medžiagų, 
kurios liečiasi su maistu, naudojimas, ir taip paliekama valstybių narių lygmens atsakomybė ir 
labai skirtingi reikalavimai. 

1. Vis dar nėra ES lygmeniu suderintų teisės aktų dėl daugybės medžiagų, kurios liečiasi su 
maistu. Tarp jų būtų iš kelių medžiagų pagamintos pakuotės, kurios tampa vis svarbesnės, ir 
spaustuviniai dažai – rinkoje esamos medžiagos, apie kurias negalima gauti toksikologinių 
duomenų. Kada Komisija ketina pateikti pasiūlymų dėl suderinto leidimų naudoti visas 
medžiagas, kurios liečiasi su maistu ir kurių naudojimas dar nereglamentuojamas Europos 
lygmeniu, suteikimo? Ar šiuose pasiūlymuose bus pateikti leistinų naudoti medžiagų sąrašai?

2. Šiuo metu dažnai nėra įvertinamos galimos medžiagų, kurios daug metų tiekiamos rinkai, 
savybės ardyti endokrininę sistemą. Ar Komisija ketina tai padaryti? Ar Komisija mano, kad 
nustatytos išsiskyrimo ribinės vertės tinkamos, atsižvelgiant į endokrininę sistemą ardančias 
medžiagas?

3. Pagal dabartinius teisės aktus nereglamentuojami reakcijos produktai, kurių gali atsirasti, 
kai išsiskiriančios medžiagos susiliečia su maisto produktu. Ar Komisija ketina nustatyti 
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išsamia rizikos vertinimo tvarką, pagal kurią būtų atsižvelgiama ir į galimus reakcijos 
produktus? 

4. Reglamente 2022/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos 
praktikos nepateikiama tikslių reikalavimų, pagal kuriuos verslo subjektai privalėtų atlikti 
toksikologinius testus. Ar Komisija mano, kad reikia atlikti toksikologinius testus, siekiant 
laikytis geros gamybos praktikos reikalavimų? Jei taip, kaip tai bus užtikrinama?


