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Assunto: Materiais que entram em contacto com os alimentos

É do conhecimento geral que as substâncias presentes em materiais que entram em contacto 
com os alimentos podem migrar para os próprios alimentos. Contudo, para além do 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 de base, só existe legislação específica neste domínio para 
determinados materiais (como, por exemplo, plástico e cerâmica). Dada a inexistência de 
legislação harmonizada para a maior parte dos materiais que entram em contacto com os 
alimentos, a responsabilidade recai sobre os Estados-Membros, nos quais vigoram requisitos 
muito diferentes.

1. Ainda não existe, a nível da UE, legislação harmonizada para grande parte dos 
materiais que entram em contacto com os alimentos, como embalagens de múltiplos 
materiais, que têm uma importância cada vez maior, e as tintas de impressão, cujas 
substâncias se encontram no mercado sem que se disponha de dados toxicológicos. 
Quando tenciona a Comissão apresentar propostas para a autorização harmonizada de 
todos os materiais que entram em contacto com os alimentos e que ainda não estão 
regulamentados a nível europeu? Estas propostas incluirão listas positivas de 
substâncias?

2. Muitas das substâncias que se encontram no mercado há vários anos não foram 
sujeitas a uma avaliação das eventuais propriedades desreguladoras do sistema 
endócrino. Tenciona a Comissão realizar esta avaliação? Considera apropriados os 
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limites de migração existentes no que se refere às substâncias desreguladoras do 
sistema endócrino?

3. A legislação actual não cobre os produtos de reacção que podem surgir quando as 
substâncias migrantes entram em contacto com os alimentos. Tenciona a Comissão
criar um processo completo de avaliação dos riscos que tenha igualmente em conta 
eventuais produtos de reacção?

4. O Regulamento (CE) n.º 2023/2006 relativo às boas práticas de fabrico não indica 
requisitos exactos, como, por exemplo, a obrigação explícita de os operadores do 
sector efectuarem testes toxicológicos. Considera a Comissão que o respeito das boas 
práticas de fabrico implica a realização de testes toxicológicos? Em caso afirmativo, 
como poderá o cumprimento deste requisito ser garantido?


