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Suġġett: Materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel

Huwa magħruf sew li s-sustanzi fil-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel jistgħu jgħaddu għal 
ġol-ikel. Madankollu, minbarra r-Regolament ta' bażi 1935/2004, leġiżlazzjoni speċifika dwar 
il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel teżisti biss għal ċerti materjali (eż. il-plastika u ċ-
ċeramika). Għalhekk m'hemmx leġiżlazzjoni armonizzata dwar il-parti l-kbira tal-materjali li 
jiġu f'kuntatt mal-ikel, filwaqt li r-responsabbiltà titħalla fil-livell tal-Istati Membri, fejn ir-
rekwiżiti huma differenti ħafna. 

1. Għad m'hemmx leġiżlazzjoni armonizzata fl-Ewropa kollha għal ħafna materjali li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel. Dan jgħodd ukoll għall-pakketti magħmula minn diversi materjali, f'liema 
każ il-leġiżlazzjoni hija aktar u aktar importanti, kif ukoll għal-linek tal-istampar, li s-sustanzi 
tagħhom qegħdin fis-suq bla ebda dejta tossikoloġika disponibbli. Il-Kummissjoni meta 
biħsiebha tressaq proposti għall-awtorizzazzjoni armonizzata għall-materjali kollha li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel li għadhom mhux irregolati f'livell Ewropew? Dawn il-proposti se jinkludu 
listi pożittivi ta' sustanzi?

2. Attwalment, sustanzi li jkunu ilhom is-snin fis-suq spiss ma jiġux evalwati għal 
karatteristiċi li jista' jkollhom ta' tħarbit tas-sistema endokrinali. Il-Kummissjoni biħsiebha 
twettaq tali evalwazzjonijiet? Il-Kummissjoni tqis li l-limiti ta' migrazzjoni eżistenti huma 
xierqa fir-rigward tas-sustanzi li jħarbtu s-sistema endokrinali?
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3. Fil-leġiżlazzjoni attwali, prodotti ta' reazzjoni li jistgħu jitfaċċaw meta s-sustanzi fil-
materjali jiġu f'kuntatt mal-ikel, mhumiex koperti. Il-Kummissjoni qed tippjana li tistabbilixxi 
proċedura komprensiva ta' evalwazzjoni tar-riskji li tqis ukoll prodotti ta' reazzjoni li jistgħu 
jitfaċċaw? 

4. Ir-Regolament 2023/2006 dwar prassi tajba ta' manifattura tonqos milli tindika rekwiżiti 
preċiżi, eż. l-obbligu espliċitu għall-operaturi tan-negozji li jwettqu testijiet tossikoloġiċi. Il-
Kummissjoni tal-fehma li jridu jitwettqu testijiet tossikoloġiċi għall-konformità mal-prassi 
tajba ta' manifattura? Jekk iva, kif se tiżgura li dawn isiru?


