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Ref.: Materialele care intră în contact cu alimentele

Este binecunoscut faptul că substanțele din materialele care intră în contact cu alimentele pot 
migra în produsele alimentare. Cu toate acestea, în afara Regulamentului de bază (CE) nr. 
1935/2004, legislația specifică privind materialele care intră în contact cu alimentele prevede 
dispoziții numai pentru anumite materiale (de exemplu materialele plastice și ceramica). 
Astfel, nu există dispoziții legislative armonizate referitoare la majoritatea materialelor care 
intră în contact cu alimentele, responsabilitatea rămânând la nivelul statelor membre, unde 
cerințele sunt foarte diferite. 

1. Încă nu există dispoziții legislative armonizate, aplicabile pe întreg teritoriul UE, referitoare 
la numeroase materiale care intră în contact cu alimentele. Printre acestea sunt ambalajele din 
multimateriale, care devin din ce în ce mai importante, și cernelurile tipografice, în cazul 
cărora există pe piață substanțe pentru care nu sunt disponibile date toxicologice. Când 
intenționează Comisia să prezinte propuneri privind autorizarea armonizată a tuturor 
materialelor care intră în contact cu alimentele și care nu sunt încă reglementate la nivel 
european? Vor include aceste propuneri liste pozitive de substanțe?

2. În prezent, există pe piață, de ani de zile, substanțe ale căror posibile efecte nocive asupra 
sistemului endocrin nu au fost evaluate. Intenționează Comisia să le evalueze în acest sens? 
Consideră Comisia că limitele de migrare existente sunt corespunzătoare din perspectiva 
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efectelor nocive asupra sistemului endocrin?

3. În legislația actuală nu există dispoziții privind anumiți produși de reacție care pot apărea 
când substanțele care migrează întră în contact cu alimentele. Intenționează Comisia să 
stabilească o procedură cuprinzătoare de evaluare a riscurilor care să țină seama și de 
eventuali produși de reacție? 

4. Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricație a materialelor nu 
prevede cerințe precise, cum ar fi obligația explicită a agenților economici de a realiza teste 
toxicologice. Consideră Comisia că trebuie realizate teste toxicologice pentru a respecta 
bunele practici de fabricație? Dacă da, cum se garantează realizarea acestora?


