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Dotyczy: Materiały mające kontakt z żywnością

Powszechnie wiadomo, że substancje występujące w materiałach mających kontakt z 
żywnością mogą migrować do żywności. Niemniej, poza podstawowym rozporządzeniem 
1935/2004, specjalne przepisy dotyczące materiałów mających kontakt z żywnością obejmują 
jedynie niektóre materiały (np. tworzywa sztuczne i ceramikę). Nie ma więc jednolitości 
uregulowań prawnych dotyczących większości materiałów mających kontakt z żywnością, co 
sprawia, że odpowiedzialność spoczywa na państwach członkowskich, w których wymagania 
są bardzo zróżnicowane. 

1. W UE nadal brakuje jednolitości uregulowań prawnych dotyczących różnych materiałów 
mających kontakt z żywnością. Dotyczy to między innymi opakowań wytworzonych z wielu 
materiałów, które stają się coraz ważniejsze, a także farb drukarskich, w przypadku których 
brak danych toksykologicznych na temat substancji składowych, choć są one dostępne na 
rynku. Kiedy Komisja zamierza przedstawić propozycje ujednoliconych pozwoleń z zakresu 
wszystkich materiałów mających kontakt z żywnością, która to kwestia nie została jeszcze 
uregulowana na szczeblu UE? Czy propozycje te będą zawierać pozytywny wykaz substancji?

2. Wiele substancji dostępnych od lat na rynku nie było badanych pod kątem ewentualnych 
właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną. Czy Komisja zamierza przeprowadzić 
takie badania? Czy Komisja uważa, że istniejące obecnie wartości graniczne migracji są 
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odpowiednie w odniesieniu do właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną?

3. Obowiązujące uregulowania prawne nie obejmują produktów reakcji, które mogą pojawić 
się w przypadku kontaktu substancji migrujących z żywnością. Czy Komisja planuje 
ustanowić procedurę całościowej oceny ryzyka, która obejmowałaby również ewentualne 
produkty reakcji? 

4. Rozporządzenie 2023/2006 dotyczące zasad dobrej praktyki wytwarzania nie ustanawia 
precyzyjnych wymogów, takich jak wyraźne zobowiązanie przedsiębiorstw do 
przeprowadzania testów toksykologicznych. Czy Komisja uznaje, że przeprowadzanie testów 
toksykologicznych powinno być warunkiem spełnienia wymogów dobrej praktyki 
wytwarzania? Jeśli tak, jak zostanie to zapewnione?


