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Temats: Saskarei ar pārtiku paredzēti materiāli

Labi zināms, ka saskarei ar pārtiku paredzētos materiālos esošās vielas var iekļūt pārtikā. 
Tomēr īpaši tiesību akti, kas piemērojami saskarei ar pārtiku paredzētiem materiāliem 
papildus pamata Regulai (EK) Nr. 1935/2004, ir spēkā tikai atsevišķiem materiāliem (piem., 
plastmasai un keramikai). Tas nozīmē, ka attiecībā uz lielāko daļu saskarei ar pārtiku 
paredzēto materiālu likumdošana nav saskaņota, atstājot atbildību dalībvalstu ziņā, kurās ir 
spēkā ļoti atšķirīgas prasības. 

1. Joprojām nav saskaņotu ES līmeņa tiesību aktu daudziem saskarei ar pārtiku paredzētiem 
materiāliem. Cita starpā tas ir no vairākiem materiāliem izgatavots iepakojums, kas kļūst 
aizvien aktuālāks, un tipogrāfijas krāsas, kuru gadījumā tirgū ir pieejamas vielas bez 
jebkādām norādēm par šo vielu toksikoloģiskajiem datiem. Kad Komisija plāno iesniegt 
priekšlikumus par saskaņotu tirdzniecības atļauju visiem tiem saskarei ar pārtiku 
paredzētajiem materiāliem, kas Eiropas līmenī vēl netiek reglamentēti? Vai šajos 
priekšlikumos būs iekļauti skaidri noteikti vielu saraksti?

2. Pašlaik ir pieejamas gadiem ilgi tirgotas vielas, kuru iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz 
endokrīnās sistēmas darbību bieži vien nav bijusi novērtēta. Vai Komisija ir iecerējusi veikt 
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šādu novērtējumu? Vai Komisija uzskata spēkā esošās migrācijas robežvērtības par 
atbilstīgām, lai attiecīgās vielas neizraisītu endokrīnās sistēmas darbības traucējumus?

3. Spēkā esošie tiesību akti neattiecas uz vielām, kas varētu rasties ķīmiskas reakcijas 
rezultātā, migrējošām materiālu sastāvdaļām nonākot saskarē ar pārtiku. Vai Komisija plāno 
izveidot visaptverošu riska novērtēšanas procedūru, kas attiektos arī uz vielām, kuras varētu 
rasties ķīmiskas reakcijas rezultātā? 

4. Regulā (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar 
pārtiku, labu ražošanas praksi noteiktās prasības nav precīzas, piem., nav skaidri noteikts, ka 
pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir jāveic toksikoloģiskās pārbaudes. Vai 
Komisija piekrīt, ka toksikoloģisko pārbaužu veikšana ir vajadzīga labai ražošanas praksei? Ja 
piekrīt, tad kā Komisija nodrošinās, ka šādas pārbaudes tiek veiktas?


