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Otázka na hodinu otázok vo výbore 0002/2010,
ktorú v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku
predkladá Bart Staes

Vec: Materiály prichádzajúce do styku s potravinami

Je všeobecne známe, že látky nachádzajúce sa v materiáloch, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami, sa môžu do potravín uvoľňovať. Avšak okrem základného nariadenia 
č. 1935/2004 existujú špecifické právne predpisy týkajúce sa materiálov, ktoré prichádzajú 
do styku s potravinami, len pre určité materiály ako napr. umelá hmota a keramika. V prípade 
väčšiny materiálov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, teda neexistuje harmonizácia 
právnych predpisov a zodpovednosť tak zostáva na jednotlivých členských štátoch, ktorých 
požiadavky na materiály sa značne odlišujú.

1. Právne predpisy harmonizované na úrovni EÚ pre mnohé materiály, ktoré prichádzajú do 
styku s potravinami, stále chýbajú. Týka sa to aj obalov zložených z viacerých materiálov, 
ktoré zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu, a atramentov do tlačiarní, v rámci ktorých sa na trhu 
vyskytujú také látky, pre ktoré nie sú dostupné žiadne toxikologické údaje. Kedy plánuje 
Komisia predložiť návrhy na harmonizované vydávanie povolení pre všetky materiály, ktoré 
prichádzajú do styku s potravinami a ktoré doposiaľ nepodliehajú právnym predpisom na 
európskej úrovni? Budú tieto návrhy obsahovať aj pozitívne zoznamy látok?

2. Súčasná situácia je taká, že látky, ktoré sú na trhu už niekoľko rokov, mnohokrát neboli 
podrobené testovaniu možných vlastností, ktoré narúšajú činnosť žliaz s vnútorným 
vylučovaním. Má to Komisia v úmysle zmeniť? Považuje Komisia existujúce migračné limity 
za primerané v súvislosti s látkami, ktoré poškodzujú činnosť žliaz s vnútorným 
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vylučovaním?

3. Reakčné produkty, ktoré vznikajú uvoľňovaním látok pri kontakte s potravinami, nie sú 
zahrnuté do súčasných právnych prepisov. Plánuje Komisia zaviesť obsiahly postup 
hodnotenia rizika, ktorý by zohľadňoval aj tieto možné reakčné produkty?

4. Nariadenie č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch neurčuje presné požiadavky, 
napr. nezaväzuje podnikateľské subjekty vykonávať toxikologické testy. Považuje Komisia za 
nevyhnutné vykonávať toxikologické testy, aby bol dodržaný správny výrobný postup? Ak 
áno, ako sa to zabezpečí?


