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Γενικά – Κανονισμόσ Πλαίσιο για υλικά σε επαφή με τρόφιμα.
Σύμφωνα με το κανονισμόσ (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τησ 27ησ Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/
ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L338 τησ 13/11/2004 σ.0004-0017), καθορίζονται οι γενικέσ
γραμμέσ και προϋποθέσεισ, που πρέπει να πληρούν τα πλαστικά αντικείμενα – προϊόντα για
τη συσκευασία τροφίμων.
Τα πλαστικά υλικά θα πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτεσ ύλεσ σύμφωνα με τισ
προδιαγραφέσ του κανονισμού 2002/72, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L220/18 15/8/2002).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004
Ο κανονισμόσ 1935/2004 για τα υλικά που θα έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα:
-Θέτει τουσ ορισμούσ και τισ απαιτήσεισ
-Εισάγει τισ διαδικασίεσ με την επιστημονική υποστήριξη του EFSA
-Επιβάλει τουσ κανόνεσ, μέτρα και κυρώσεισ
-Υποστηρίζει την ασφάλεια
-Απαιτεί ελέγχουσ
Δύο βασικοί κανονισμοί συνεπικουρούν τον καν (ΕΚ) 11935/2004
-Καν. (ΕΚ) αριθ. 178/2002 – Εισαγωγή του όρου ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ τρόφιμο – Λήψη

μέτρων.

-Καν. (ΕΚ) αριθ. 882/2004 – Διενέργεια ελέγχων για τη συμμόρφωση.
Η αρχή που διέπει το παρόντα κανονισμό είναι ότι κάθε υλικό ή αντικείμενο που προορίζεται
να έρθει σε επαφή άμεσα ή έμμεσα με τρόφιμα πρέπει να είναι επαρκώσ αδρανέσ ώστε να
αποκλείεται η μεταφορά ουσιών στα τρόφιμα σε ποσότητεσ τέτοιεσ που θέτουν σε κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν απαράδεκτεσ τροποποιήσεισ στη σύσταση των τροφίμων ή
αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τουσ.
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Κάθε υλικό και αντικείμενο που κυκλοφορεί στην αγορά και προορίζεται να έρθει σε επαφή με
τα τρόφιμα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τισ απαιτήσεισ του παρόντοσ κανονισμού,
παρέχοντασ τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασία τησ ανθρώπινησ υγείασ
και των συμφερόντων των καταναλωτών. Σύμφωνα με την οδηγία 80/150/ΕΟΚ τησ επιτροπήσ
καθιέρωσε το σύμβολο το οποίο πρέπει να συνοδεύει υλικά και αντικείμενα που προορίζονται
να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2002/72/ΕΚ
Η οδηγία 2002/72/ΕΚ ισχύει για τα πλαστικά υλικά ή αντικείμενα καθώσ και μέρη αυτών που
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Με την έννοια τησ παρούσασ οδηγίασ, ωσ
«πλαστικέσ ύλεσ» νοούνται οι μακρομοριακέσ οργανικέσ ενώσεισ που λαμβάνονται με
πολυμερισμό, πολυσυμπύκνωση, πολυπροσθήκη, ή οποιαδήποτε παρεμφερή διεργασία από
μόρια με κατώτερο μοριακό βάροσ ή με χημική αλλοίωση φυσικών μακρομορίων.
Καθορίζει τισ προδιαγραφέσ των πλαστικών υλών και επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μόνο των
μονομερών και των άλλων αρχικών ουσιών όπωσ περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέροσ Α
, με τήρηση των καθοριζομένων στο παράρτημα περιορισμών. Επίσησ στο παράρτημα ΙΙΙ
παρατίθεται ο κατάλογοσ των πρόσθετων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων , μαζί με τουσ περιορισμούσ ή τισ
προδιαγραφέσ σχετικά με τη χρήση τουσ. Η σχετική οδηγία τροποποιήθηκε με την οδηγία
2007/19/ΕΚ
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