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Betreft: materiaal in aanraking met levensmiddelen

Het is een bekend gegeven dat stoffen die in materiaal voorkomen dat met levensmiddelen in 
aanraking komt, in de levensmiddelen zelf kunnen trekken. Maar afgezien van 
basisverordening 1935/2004 bestaat er enkel specifieke wetgeving op materiaal dat met 
levensmiddelen in aanraking komt, voor bepaalde soorten materiaal (bvb plastiek en 
aardewerk). Er is dus geen geharmoniseerde wetgeving op de grote meerderheid van 
materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, zodat de verantwoordelijkheid bij de 
lidstaten blijft berusten, waar de voorschriften zeer uiteenlopend zijn.

1. Er ontbreekt nog altijd een geharmoniseerde wetgeving voor heel de Europese Unie op een 
groot aantal materialen die met levensmiddelen in aanraking komen. Het gaat o.a. om 
verpakkingen uit meerdere soorten materiaal, die hoe langer hoe belangrijker worden, en 
drukinkt, waarvoor er substanties op de markt zijn zonder dat er toxicologische gegevens voor 
beschikbaar zijn. Wanneer denkt de Europese Commissie voorstellen voor geharmoniseerde 
toelating van alle materiaal voor te leggen dat met levensmiddelen in aanraking komt, en waar 
op Europees niveau nog geen regeling voor bestaat? Worden de voorstellen van positieve 
lijsten van substanties voorzien?

2. Een aantal stoffen die al jaren op de markt zijn, zijn momenteel dikwijls niet op mogelijke 
hormoonontregelende eigenschappen onderzocht. Denkt de Europese Commissie nog voor de
nodige beoordelingen te zorgen? Beschouwt ze de bestaande doordringingsgrenzen als 
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bevredigend wanneer het om stoffen gaat die het hormonaal systeem kunnen storen?

3. De huidige wetgeving strekt zich niet tot reactieproducten uit, die kunnen ontstaan wanneer 
doordringende stoffen met de levensmiddelen in contact komen. Is de Europese Commissie 
van plan om een volledige risicobeoordelingsprocedure in te stellen die ook de producten van 
mogelijke reacties omvat?

4. Verordening 2023/2006 op goede fabricatiemethoden legt geen duidelijk omschreven 
vereisten vast, bv. een uitdrukkelijke verplichting voor het bedrijfsleven om toxicologische 
tests uit te voeren. Vindt de Europese Commissie dat er toxicologische tests uitgevoerd 
moeten worden om van degelijke fabricatiemethoden te kunnen spreken? Zo ja, hoe denkt ze 
daarvoor te zorgen?


