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Zadeva: materiali, namenjeni za stik z živili

Znano je, da lahko snovi, ki se nahajajo v materialih, namenjenih za stik z živili, preidejo v 
hrano. Vendar poleg osnovne Uredbe 1935/2004 posebna zakonodaja o materialih, 
namenjenih za stik z živili, obstaja samo za določene materiale, kot je na primer plastika in 
keramika. Tako ni usklajene zakonodaje za večji del materialov, namenjenih za stik z živili, 
kar pomeni, da so za to odgovorne države članice, ki pa imajo zelo različne zahteve. 

1. Za številne materiale, namenjene za stik z živili, še vedno ni zakonodaje, usklajene na ravni 
celotne Evropske unije. To velja tudi za embalaže iz več materialov, ki postajajo vedno 
pomembnejše, in tiskarske barve, kjer so na trgu snovi, za katere ni na voljo nobenih 
toksikoloških podatkov. Kdaj namerava Komisija predložiti predloge za usklajeno odobritev 
vseh materialov, namenjenih za stik z živili, za katere na evropski ravni še ni predpisov? Ali 
bodo ti predlogi vsebovali pozitivne sezname snovi?

2. Veliko snovi, ki so že leta na trgu, ni bilo pregledanih, da bi ugotovili, ali imajo lastnosti 
endokrinih motilcev. Ali Komisija namerava to narediti? Ali Komisija meni, da so obstoječe 
mejne vrednosti migracije v povezavi z endokrinimi motilci ustrezne?

3. Veljavna zakonodaja ne zajema reakcijskih produktov, ki bi lahko nastali, kadar 
migracijske snovi pridejo v stik s hrano. Ali Komisija namerava določiti celovit postopek 
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ocene tveganja, ki bo upošteval tudi morebitne reakcijske produkte? 

4. Uredba 2023/2006 o dobri proizvodni praksi ne določa natančnih zahtev, in na primer 
nosilcem živilske dejavnosti izrecno ne naroča opravljanja toksikoloških testov. Ali Komisija 
meni, da je za upoštevanje dobre proizvodne prakse treba opravljati toksikološke teste? Če je 
odgovor pritrdilen, kako bo to zagotovljeno?


