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ŽIVILO DANES JE „GLOBALNO“

Vroča čokolada z okusom kapučina
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IZ RASFFa PREBEREMO…

• Nedovoljena uporaba barvila E127 – eritrozina v čokoladnem 
biskvitu iz Peruja

• Acetamiprid v bio čaju iz Kitajske

• Nedovoljena substanca sibutramin v kavi za hujšanje iz Kitajske 

• Neoznačena mlečna komponenta v čokoladi iz Belgije

• Nedovoljen GSO riž iz Kitajske 

• Nedovoljena substanca klopidol v piščančjem mesu iz Brazilije

• Visoka vsebnost aluminija v rezancih iz Kitajske 

• S. thompson v dimljenem lososu iz Grčije

• Salmonela v lovorju, origanu in baziliki iz Turčije via Nemčija

• Pseudomonas aeruginosa v izvirski vodi iz Poljske

• Živo srebro v rezinah morskega psa iz Španije

• Migracija primarnih aromatskih aminov iz servirnih žlic iz Kitajske

• Migracija formaldehida in melamina iz kuhinjskih pripomočkov iz 
Kitajske…



Afere



ZAUPANJE POTROŠNIKA…

…se zmanjšuje



Kaj narediti, da se ZAUPANJE POTROŠNIKA…

…povrne?



VARNA HRANA

• Zaposleni pri delu z živili se neprestano usposabljajo

• Raziskovalci po svetu opravlja številne raziskave na 
živilih

• Ogromno nadzora, kontrol in analiz živil se opravlja 

Zagotavljanje varnosti živil ostaja pomemben javno 
zdravstveni problem oziroma izziv!

Zakaj?

Da bi izboljšali zagotavljanje varnosti živil se mo ramo 
zavedati, da pri tem potrebujemo znanja ne samo živ ilske 
znanosti, ampak tudi vedenjska znanost! 
(Vir Frank, Yiannas)

Bolj ozavestiti
zaposlene in
izboljšati 
njihovo 
vedenje /
ravnanje 
pri delu z 
živili!



VARNA HRANA = VEDENJE

Zagotoviti višji nivo kulture pri 
zagotavljanju varnosti živil

Food Safety = Behavior 

Food Safety Culture

izobraževati zaposlene

(Vir, Vel Pillay, LRQA)

preobraziti posameznikein

Bolj ozavestiti
zaposlene in
izboljšati 
njihovo 
vedenje /
ravnanje 
pri delu z 
živili!



ŽIVILO DANES BOLJ VARNO / NE-VARNO?

-Novi dejavniki tveganj
-Nova embalaža (materiali, ki prihajajo v stik z živili)
-Natančnejša analitika
-Boljše informiranje
-Daljši roki trajanja
-Daljše transportne poti…



Kaj so materiali, ki prihajajo v stik z živili

?



Primarna embalaža



Industrijska oprema in pripomo čki



Restavracije / kuhinje



Sredstva za vzdrževanje



Modificirane atmosfere



Potrošniki



Naravni ovitki / jedilni 



Lepila / črnila / barvila



Nano materiali
- Nanodelci srebra, titanovega in silicijevega dioksida ter 
nanoglina kot dodatek embalažnim materialom za zmanjševanje 
prepustnosti embalaže in manjšega vpliva UV svetlobe, izboljšanje 
mehanskih lastnosti materialov, odpornost na toploto in 
antibakterijski učinek.
- nanosrebrovi hladilniki z antibakterijskim učinkom
- silicijevih in titanovih oksidov kot nanoprevlek za živila za lepšo 
barvo, boljši okus, daljšo obstojnost (meso, siri, sadje, zelenjava)
- voski z nanodelci za daljšo obstojnost sadja…



Igrače / otroški pripomo čki
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Okvirna Uredba 1935/2004

• Zagotavlja, da je vsak material, ki prihaja v stik z živilom direktno ali 
indirektno, dovolj inerten, da se prepreči prehod posameznih 
komponent iz materiala v živilo v količinah, ki bi lahko ogrožale 
zdravje ljudi. 

• Ravno tako material ne sme povzročiti sprememb sestave živila 
niti ne poslabšati oz. spremeniti senzoričnih lastnosti živila. 

• Uredba opredeljuje dve novi vrsti materialov / izdelkov in sicer
»aktivne« in »inteligentne«. 

• Aktivni so zasnovani tako, da namenoma vsebujejo »aktivne«
snovi, ki prehajajo v živilo ali vsrkajo snovi iz živil. So materiali in 
izdelki, ki so namenjeni podaljšanju roka uporabnosti in izboljšanju 
stanja pakiranih živil. 

• Inteligentni pa so materiali in izdelki, ki spremljajo oz. 
opredeljujejo stanje živil ali okolja, ki živilo obdajajo.   

• Predpisuje sledljivost materialov, ki prihajajo v stik z živili in sicer 
jasno zahteva podatek dobavitelja in kupca tega materiala.  



Uredba 1935/2004

• V Aneksu I te uredbe so navedeni vsi materiali in izdelki za katere 
veljajo specifični ukrepi poleg za že omenjene aktivne in 
inteligentne materiale. 

• lepila

• keramika

• pluta

• gume

• steklo

• smole za ionsko izmenjavo

• kovine in zlitine

• papir in karton

• plastične mase

• tiskarske barve

• regenerirana celuloza

• silikoni

• tekstilije

• laki in premazi

• voski

• les



Uredba 596/2009 – dopolnjuje Uredbo 1935/2004

• Z zahtevami za vse materiale in izdelke v Aneksu I in njihove 
kombinacije (seznam avtoriziranih substanc, standardi čistosti 
substanc, posebni pogoji uporabe substanc, limiti migracij substanc 
za posamezne skupine…). 
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Uredba 2023/2006 – DPP za materiale in izdelke, 
ki prihajajo v stik z živili

• Nosilci dejavnosti morajo vzpostaviti in izvajati učinkovit in 
dokumentiran sistem za zagotavljanje kakovosti. 

• Načela sistema (osebje, prostori, oprema, materiali in izdelki, 
procesi, navodila in postopki) je potrebno upoštevati v vseh 
fazah pridelave, predelave in distribucije (člen 5).

• Nadzor nad implementacijo načel DPP je potrebno vršiti in v 
primeru odstopanj izvesti ustrezne korektivne ukrepe (člen 6).

• Dokumentacija v papirni ali elektronski obliki kot. npr. 
specifikacija, formula, proizvodni proces, ki izkazujejo 
skladnost in varnost končnega materiala (člen 7).

• Priloga - Podrobna pravila v zvezi s postopki, ki vključujejo 
uporabo tiskarskih barv na površini materiala in izdelka, ki ni v 
stiku z živilom.



Ključni elementi dokumenta DPP - 1

1. Seznam EU in nacionalnih predpisov (fizični ali elektronski 
dostop)

2. Dokumentiran sistem zagotavljanja kakovosti, ki ima 
opredeljeno najmanj:

• Opis celotnega procesa materialov in izdelkov od nabave, 
(proizvodnje), predelave, skladiščenja, do postopkov pakiranja 
in odpreme

• Opredelitev dejavnikov tveganja
• Analiza dejavnikov tveganja in določitev kontrolnih oz. kritičnih 

kontrolnih točk
• Seznam vseh dobaviteljev materialov in izdelkov ter vrsta 

embalaže, ki jo le ti dobavljajo
• Opredelitev nadzora nad dobaviteljem oz. lastnega 

obvladovanja dejavnikov tveganja in opredelitev postopkov, ki 
sledijo v primeru ugotovljene neskladnosti

• Kriteriji in postopki pri izboru novega dobavitelja oz. zamenjavi 
dobavitelja

• Opis procesa sledljivosti in zagotavljanje ustreznosti 
označevanja

• Ustreznost osebja (odgovorni in ostali zaposleni), opredelitev 
odgovornosti, njihovo znanje in sposobnosti

• Interne presoje (smiselno glede na velikost podjetja)



Ključni elementi dokumenta DPP - 2

3. Nadzor (presoje, verifikacije)
• Spremljanje izvajanja in doseganja dobre proizvodne prakse
• Korektivni postopki v primeru ugotovljene neskladnosti ali 

odstopanj

4. Dokumentacija
• Dokument DPP
• Seznam dobaviteljev surovin, polizdelkov in izdelkov
• Specifikacija proizvodov
• Izjave o skladnosti – vsebina mora ustrezati zahtevam predpisov
• Seznam akreditiranih laboratorijev in pravilna izbira validiranih 

oz. akreditiranih metod za analitsko določanje izbranih 
parametrov

• Delovna navodila za sprejem oz. vhodno kontrolo surovin / 
izdelkov, proizvodne postopke / procese, predelavo, 
skladiščenje, odpremo v pakirnico, sledljivost …
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Aktivno / inteligentno pakiranje

Indikator lahko spremeni barvo: 
- glede na spremembo sestave plina pri zorenju sadja
-spremembo temperature, kar pospeši / zavre ireverzibilne 
encimske reakcije
-Sprememba barve zaradi povišanja kisika pri staranju mesa



Uredba 450/2009
• Uredba Komisije (ES) št. 450/2009 o aktivnih 

in inteligentnih materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili (veljavnost od 
19.06.2009 z izjemo nekaterih členov);

• Splošne določbe (vsebina, področje uporabe, 
opredelitev pojmov, dajanje na trg)

• Sestava (seznam snovi, ki se uporablja v 
aktivnih in inteligentnih sestavinah, pogoji za 
uvrstitev na seznam skupnosti, vsebina 
seznama, snovi, ki se ne vključijo na seznam)

• Označevanje (dodatna pravila, izjava o 
skladnosti, dodatna dokumentacija) -
uporablja se od 19.12.2009
- z besedami “NI ZA PREHRANO” in

- vedno, kadar je to tehnično mogoče, z znakom, ki je 
prikazan v Prilogi I

- Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti vidni, 
razločno čitljivi in neizbrisni, velikost črk 
minimalno 3 mm, in izpolnjujejo še dodatno 
zahteve iz člena 15 Uredbe 1935/2004



Uredba 450/2009

1) Seznam Skupnosti za dovoljene snovi 
(uporablja se od začetka uporabe 
objavljenega seznama Skupnosti)

• Samo tiste snovi, ki so vključene na 
seznam Skupnosti za dovoljene snovi, se 
lahko uporabljajo v sestavinah aktivnih 
in inteligentnih materialov – člen 5

• Seznam skupnosti se oblikuje na podlagi 
vlog, ki se predložijo v skladu s členom 9 
Uredbe (ES) št. 1935/2004

• Rok za predložitev vlog je 18 mesecev po 
dnevu objave smernic EFSA (Smernice so 
bile objavljene na spletnih straneh 
Evropske Komisije dne 21.07.2009)

• Pogoji za uvrstitev snovi na seznam 
Skupnosti – člen 6

• Vsebina seznama Skupnosti – člen 7



Uredba 450/2009

2) Snovi, ki niso vključene v seznam Skupnosti, se lahko 
uporabljajo v naslednjih primerih:

• Če se dodajajo ali vključujejo v aktivne materiale in izdelke 
s tehniko precepljanja ali imobilizacijo, in imajo v živilih 
tehnološki učinek, njihova uporaba pa spada v področje 
uporabe predpisov Skupnosti oz. nacionalnih predpisov, 
vključno s skladnostjo s členom 3 Uredbe 1935/2004

• Če niso v neposrednem stiku z živilom ali z okoljem, ki jih 
obdaja, ter se od živil ločijo s funkcionalno pregrado. Te 
snovi ne smejo biti opredeljene kot mutagene, rakotvorne ali 
strupene za razmnoževanje (merila so določena v Uredbi 
1272/2008/ES) ter ne smejo migrirati v živila v količina nad 
0,01 mg/kg



Uredba 450/2009

4) Izjava o skladnosti in dokumentacija (uporablja se od 
19.12.2009)

• V fazah trženja, razen na prodajnem mestu končnemu 
uporabniku, se aktivnim in inteligentnim materialom in 
izdelkom, če so ali niso v stiku z živili, ali sestavinam, ki so 
namenjene proizvodnji navedenih materialov in izdelkov, ali 
snovem, ki so namenjene proizvodnji sestavin, priloži pisna 
izjava

• Izjavo o skladnosti izda nosilec dejavnosti in vključuje 
informacije iz Priloge II

• Dodatna dokumentacija – podatki o ustreznosti in 
učinkovitosti aktivnega in inteligentnega materiala ali 
izdelka, pogojih in rezultatih preskušanja ali izračunov ali 
drugih analiz, ter dokazih o varnosti ali utemeljitvah, ki 
dokazujejo skladnost

• Pisna izjava se obnovi, kadar večje spremembe v proizvodnji 
povzročijo spremembo v migraciji ali ko so na voljo novi 
znanstveni podatki



Uredba 450/2009 – izjava o skladnosti

1. Ime in naslov nosilca dejavnosti, ki izda izjavo o skladnosti

2. Ime in naslov nosilca dejavnosti, ki proizvaja ali uvaža 
aktivne in inteligentne materiale in izdelke ali sestavine, ki 
so namenjene proizvodnji navedenih materialov in 
izdelkov, ali snovi, ki so namenjene proizvodnji sestavin

3. Datum izjave

4. Potrdilo, da materiali in izdelki izpolnjujejo ustrezne 
zahteve iz Uredbe 450/2009/ES, Uredbe 1935/2004 in iz 
veljavnih posebnih predpisov Skupnosti

5. Ustrezne podatke v zvezi s snovmi, ki sestavljajo sestavine, 
za katere veljajo omejitve v skladu s predpisi Skupnosti, ki 
se uporabljajo za živila, in to uredbo; posebna merila 
čistosti v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti, ki se 
uporablja za živila; ime in količina snovi, ki jo sprosti 
aktivna sestavina, da se nosilcem živilske dejavnosti na 
koncu verige omogoči, da zagotovijo skladnost z 
navedenimi omejitvami



Uredba 450/2009 – izjava o skladnosti

6. Ustrezne podatke o ustreznosti in učinkovitosti aktivnega 
ali inteligentnega materiala ali izdelka

7. Specifikacija o uporabi sestavine

• Skupina materialov in izdelkov, v katere se lahko dodajo ali 
vključijo sestavine

• Pogoji uporabe za doseganje nameravanega učinka

8. Zahteve glede uporabe materialov ali izdelkov:

• Vrsta živil, s katerimi bo material ali izdelek prišel v stik

• Čas in temperatura obdelave in shranjevanja v stiku z 
živilom

• Razmerje stična površina/uporabljena prostornina, da se 
določi skladnost

9. Ko se uporablja funkcionalna pregrada, potrdilo, da je 
aktivne ali inteligenten material ali izdelek  v skladu s 
členom 10 te uredbe



Uredba 450/2009
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PLASTIKA
Direktiva 82/711/EEC, Direktiva 85/572/EEC

• Direktiva 82/711/EEC definira pojem »plastični materiali in 
izdelki« in »plastiko« ter postavlja osnovna pravila za določanje 
migracij posameznih komponent v teh materialih namenjenih za 
stik z živili. V Aneksu te direktive so definirana osnovna pravila za 
testiranje migracij v različnih simulantih živil.

• Direktiva 85/572/EEC navaja simulante živil, ki se v principu lahko 
uporabljajo za določevanje migracij sestavin / komponent 
plastičnih materialov in izdelkov, ki se uporabljajo za embaliranje 
posameznih živil oz. skupin živil.

• Direktiva 93/8/EEC dopolnjuje Direktivo 82/711/EEC in opredeljuje 
možnost izvajanja migracijskih testov bodisi na živilih ali na 
simulantih živil. Opredeljuje testiranje materialov pri višjih 
temperaturah tudi tiste, ki so namenjeni obdelavi z mikrovalovi.

• Direktiva 97/48/EC dopolnjuje Direktivo 82/711/EEC in bolj 
natančno opredeljuje simulante živil ter migracijske teste ter 
navaja substitute ter alternativne teste za celokupno in specifično 
migracijo. 
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Direktiva 2002/72/EC
• Direktiva 2002/72/EC preklicuje in povzema Direktivo 90/128/EEC ter ne 

spreminja limita maksimalne celokupne migracije iz površine plastičnih 
materialov in izdelkov (10mg/dm2). Aneks I definira ukrepe za kontrolo 
skladnosti z migracijskimi limiti, Aneks II opredeljuje seznam monomerov in 
drugih substanc, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji plastičnih materialov in 
izdelkov, Aneks III seznam aditivov, Aneks IV omenja izdelke pridobljene z 
bakterijskim delovanjem in Aneks V in VI navaja specifikacije in omejitve za 
omenjene substance. 

• Direktiva 2004/1/EC dopolnjuje Direktivo 2002/72/EC in prepoveduje od 2. 
avgusta 2005 dalje uporabo azodikarbonamida pri napihovanju plastičnih 
materialov »blowing agent«.

• Direktiva 2004/13/EC podaljšuje zgornjo prepoved do konca leta 2005. 

• Direktiva 2005/79/EC spreminja Direktivo 2002/72/EC v glavnem v Aneksu II, 
III, V in VI. Trgovanje in uporaba skladnih materialov in izdelkov je dovoljen 
od 19. novembra 2006 dalje, trgovanje in uporaba neskladnih pa 
prepovedana od 19. novembra 2007. Ta direktiva opredeljuje prehodno 
obdobje za uporabo PVC tesnil, ki vsebujejo epoksidirano sojino olje za 
tesnenje steklenih kozarcev polnjenih z začetnimi in nadaljevalnimi 
formulami za dojenčke in majhne otroke, ali tistih, ki vsebujejo žitne kašice 
in otroško hrano za dojenčke in majhne otroke.



Direktiva 2002/72/EC

• Direktiva 2007/19/EC dopolnjuje Direktivo 2002/72/EC. Napovedana 
pozitivna lista avtoriziranih aditivov za plastične materiale in izdelke naj se 
po tej uredbi ne uporablja v proizvodnji tesnil in pokrovov - dokler ne bo 
izgotovljena dokončna ocena tveganja za posamezen aditiv. Obstoječa 
pravila za izračun migracij so v tej direktivi posodobljena in opredeljeni so 
dodatni tehnični izrazi ter dodatne specifične zahteve za zaščito dojenčkov. 
Spremenjeni so naslovi Aneksov I, II, III, V in VI Direktive 2002/72/EC in 
dodan je nov Aneks IVa glede lipofilične substance. Direktiva 2007/19/EC 
dopolnjuje Aneks Direktive 85/572/EEC. Skladni plastični materiali in izdelki 
se smejo uporabljati s 4. aprilom 2008 dalje, neskladni pa so prepovedani od 
4. aprila 2009 dalje. 

• Direktiva 2008/39/EC (v veljavi s 27. marcem 2008) posodablja Direktivo 
2002/72/EC in upošteva informacije glede ocene tveganja posameznih 
substanc narejene s strani EFSA in navaja datum, ko bo lista aditivov postala 
pozitivna lista ter pojasnjuje pravila začasnega seznama aditivov. Aneksi II, 
III, IVa in VI Direktive 2002/72/EC so dopolnjeni. Skladni plastični materiali in 
izdelki po tej uredbi se smejo uporabljati z 7. marcem 2009, neskladni pa 
prenehajo z dovoljeno uporabo eno leto kasneje. 

• Uredba 975/2009 (velja s 9. novembrom 2009) dopolnjuje Aneks II, III, IVa, V 
in VI Direktive 2002/72/EC.





Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 o polimernih 
materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

• Za celotno skupino materialov – en predpis

• Večja jasnost in doslednost

• Uredba 10/2011 v Aneksu I opredeljuje avtorizirane substance 
(posodobljena lista monomerov in aditivov), v Aneksu II so 
navedene omejitve, posodobljena lista simulantov za testiranje 
za živila so v Aneksu III, izjava o skladnosti v Aneksu IV in testi 
skladnosti v Aneksu V. 



Izjava o skladnosti za polimerne materiale

• Identiteta nosilca dejavnosti (ime in naslov), ki izda izjavo
• Naziv in naslov ND, ki proizvaja ali uvaža polimerne materiale ali 

izdelke ali produkte iz vmesne stopnje proizvodnje ali snovi, ki so 
namenjene za proizvodnjo teh materialov in izdelkov;

• Identiteta materialov, izdelkov ali snovi, ki se uporabljajo (PP, PS)
• Datum izjave
• Potrdilo, da polimerni materiali ali izdelki, produkti iz vmesnih 

stopenj proizvodnje ali snovi izpolnjujejo ustrezne zahteve Uredbe 
1935/2004 (člen 3) 

• Skladnost z omejitvami uporabljenih snovi – monomeri, aditivi –
specifične migracije (obvezno našteti!) in z mejo splošne migracije, 
po potrebi merila čistosti v skladu z direktivami 2008/60/ES, 
95/45/ES in 2008/84/ES. 

• Opredeljene zahteve glede uporabe materialov ali izdelkov (vrsta
živil, čas in temperatura, razmerje stične površine in uporabljeno 
prostornino

• Datum izdaje dokumenta in podpis odgovorne osebe



Zakonodaja

Uredba 1935/2004 
Uredba 596/2009 – dopolnitev 

Uredba 2023/2006

Direktiva 82/711/EEC 
Direktiva 85/572/EEC 
migracije, simulanti

Uredba 10/2011, 
plastika

Uredba 372/2007, 
migracijski limiti za 
tesnila v pokrovčkih 

Uredba 1895/2005

Epoksi derivati

Uredba 282/2008 
reciklirana plastika

Direktiva 
78/142/EEC, vinil 
klorid

Direktiva 
2007/42/EC, 
regenerirani celulozni 
filmi

Direktiva 84/500/EEC, 
2005/31/EC, Keramika

Uredba 450/2009, 
aktivni in inteligentni 
materiali

Direktiva 93/11/EEC 
– N-nitrozamini

Uredba 321/2011, 
bisfenol A

Uredba št 57/2008 – nacionalna - registracija 

Uredba 284/2011, 
poliamid, melamin



Uredba 321/2011

• Uredba 321/2011 dopolnjuje Uredbo 10/2011 glede 
omejitev uporabe Bisfenola A v plastičnih 
stekleničkah za dojenčke. Predpis ne velja za ostale 
izdelke iz polikarbonatov, kjer še naprej ostaja v 
veljavnosti mejna vrednost za bisfenol A (0,6 mg/kg)



Bisfenol A

• Prepoved proizvodnje in dajanja v promet otroških plastičnih 
stekleničk proizvedenih iz bisfenol A (polikarbonati). 

• Prepoved velja za proizvodnjo takšnih stekleničk od 1. 3. 2011

• Prepoved dajanja na trg vključno z uvozom pa velja od 1.6. 2011 

• Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 321/2011 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 10/2011 glede omejitve uporabe bisfenola A v 
plastičnih stekleničkah za dojenčke 

• Uredba je nastala prej kot je EFSA podala znanstveno mnenje

• Bisfenol A zaradi kemične strukture deluje estrogensko (posnema 
ženski hormon estrogen) in povzroča motnje v hormonskem 
sistemu

• Potencialno problematična je prisotnost bisfenola A v plastiki, ki je 
v direktnem kontaktu s hrano ali pijačo; Migracija bisfenola A je 
intenzivnejša pri višjih temperaturah

• FDE se zavzema, da bi se risk management v zvezi s to substanco 
reševal skladno z znanstvenimi mnenji (EFSA)

• Ukrepi zoper to substanco so v teku na Švedskem, Belgiji in 
Franciji (razmišljajo tudi o prepovedi substance še v drugih 
materialih); v Franciji intenzivno iščejo nadomestno substanco za 
bisfenol A

Obvladovati
dejavnike
tveganj…



Zakonodaja

Uredba 1935/2004 
Uredba 596/2009 – dopolnitev 

Uredba 2023/2006

Direktiva 82/711/EEC 
Direktiva 85/572/EEC 
migracije, simulanti

Uredba 10/2011, 
plastika

Uredba 372/2007, 
Uredba 597/ 2008 
migracijski limiti za 
tesnila v pokrovčkih 

Uredba 1895/2005

Epoksi derivati

Uredba 282/2008 
reciklirana plastika

Direktiva 
78/142/EEC, vinil 
klorid

Direktiva 
2007/42/EC, 
regenerirani celulozni 
filmi

Direktiva 84/500/EEC, 
2005/31/EC, Keramika

Uredba 450/2009, 
aktivni in inteligentni 
materiali

Direktiva 93/11/EEC 
– N-nitrozamini

Uredba 321/2011, 
bisfenol A

Uredba št 57/2008 – nacionalna - registracija 

Uredba 284/2011, 
poliamid, melamin



Uredba 372/2007

• Uredba 372/2007 navaja prehodne migracijske 
limite za mehčalce v tesnilih pokrovov namenjenih 
za stik z živili.

• Uredba 597/2008 opredeljuje prehodno obdobje za 
migracijske limite za mehčalce v tesnilih pokrovov, ki 
prihajajo v stik z živili. 



Zakonodaja

Uredba 1935/2004 
Uredba 596/2009 – dopolnitev 

Uredba 2023/2006

Direktiva 82/711/EEC 
Direktiva 85/572/EEC 
migracije, simulanti

Uredba 10/2011, 
plastika

Uredba 372/2007, 
migracijski limiti za 
tesnila v pokrovčkih 

Uredba 1895/2005

Epoksi derivati

Uredba 282/2008 
reciklirana plastika

Direktiva 
78/142/EEC, vinil 
klorid

Direktiva 
2007/42/EC, 
regenerirani celulozni 
filmi

Direktiva 84/500/EEC, 
2005/31/EC, Keramika

Uredba 450/2009, 
aktivni in inteligentni 
materiali

Direktiva 93/11/EEC 
– N-nitrozamini

Uredba 321/2011, 
bisfenol A

Uredba št 57/2008 – nacionalna - registracija 

Uredba 284/2011, 
poliamid, melamin



Uredba 1895/2005

• Uredba 1895/2005 z pričetkom veljave 1. januar 
2006 preklicuje in nadomešča Direktivo 2002/16/EC 
ter omejuje uporabo določenih epoksi derivatov
(BADGE, BFDGE in NOGE) v materialih in izdelkih za 
stik z živili.



Zakonodaja

Uredba 1935/2004 
Uredba 596/2009 – dopolnitev 

Uredba 2023/2006

Direktiva 82/711/EEC 
Direktiva 85/572/EEC 
migracije, simulanti

Uredba 10/2011, 
plastika

Uredba 372/2007, 
migracijski limiti za 
tesnila v pokrovčkih 

Uredba 1895/2005

Epoksi derivati

Uredba 282/2008 
reciklirana plastika

Direktiva 
78/142/EEC, vinil 
klorid

Direktiva 
2007/42/EC, 
regenerirani celulozni 
filmi

Direktiva 84/500/EEC, 
2005/31/EC, Keramika

Uredba 450/2009, 
aktivni in inteligentni 
materiali

Direktiva 93/11/EEC 
– N-nitrozamini

Uredba 321/2011, 
bisfenol A

Uredba št 57/2008 – nacionalna - registracija 

Uredba 284/2011, 
poliamid, melamin



Uredba 282/2008

• Uredba 282/2008 (velja s 17. aprilom 2008) opredeljuje postopke 
avtorizacije recikliranih procesov reciklirajočih plastičnih 
materialov, kar vključuje tudi zahteve po uradnem nadzoru in 
označevanju ter po dodatni informaciji na deklaraciji glede 
skladnosti plastičnih materialov in izdelkov ter reciklirane plastike 
(Aneks I).

- OZNAČEVANJE - prostovoljno označevanje reciklirane vsebine v 
recikliranih polimernih materialih in izdelkih je v skladu s pravili 
iz standarda ISO 14021:1999

- IZJAVA O SKLADNOSTI - Poleg zahtev, ki veljajo za polimerne 
materiale in izdelke: Izjava o skladnosti recikliranih polimernih 
materialov in izdelkov vsebuje še informacije iz dela A Priloge I 
te uredbe 



Zakonodaja

Uredba 1935/2004 
Uredba 596/2009 – dopolnitev 

Uredba 2023/2006

Direktiva 82/711/EEC 
Direktiva 85/572/EEC 
migracije, simulanti

Uredba 10/2011, 
plastika

Uredba 372/2007, 
migracijski limiti za 
tesnila v pokrovčkih 

Uredba 1895/2005

Epoksi derivati

Uredba 282/2008 
reciklirana plastika

Direktiva 
78/142/EEC, vinil 
klorid

Direktiva 
2007/42/EC, 
regenerirani celulozni 
filmi

Direktiva 84/500/EEC, 
2005/31/EC, Keramika

Uredba 450/2009, 
aktivni in inteligentni 
materiali

Direktiva 93/11/EEC 
– N-nitrozamini

Uredba 321/2011, 
bisfenol A

Uredba št 57/2008 – nacionalna - registracija 

Uredba 284/2011, 
poliamid, melamin



Uredba št 57/2008 – nacionalen predpis

- O obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, 
predelujejo in prvi dajejo v promet materiale in izdelke, 
namenjene za stik z živili

- PRILOGA - Obrazec vloge za registracijo podjetja za 
proizvodnjo, uvoz, predelavo in prvo dajanje v promet 
materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, ter 
posodobljenje podatkov o obratu

• Registracija podjetij – od 1. septembra 2008

Namen: Učinkovit nadzor pristojnih organov v skladu z 
uredbama 2023/2006/ES in 1935/2004/ES ter enakopraven 
položaj nosilcev dejavnosti

• Obveznosti nosilcev dejavnosti v zvezi z umikom/odpoklicem
- Načrt umika oz. odpoklica
- Podatki o osebah, ki so odgovorne, da ravnajo v skladu z Uredbo o 

obvezni registraciji in …
- Informiranje prejemnikov blaga v verigi (telefon, e-pošta…)
- Informiranje potrošnikov – mediji (časopis, radio, TV…)



Zakonodaja

Uredba 1935/2004 
Uredba 596/2009 – dopolnitev 

Uredba 2023/2006

Direktiva 82/711/EEC 
Direktiva 85/572/EEC 
migracije, simulanti

Uredba 10/2011, 
plastika

Uredba 372/2007, 
migracijski limiti za 
tesnila v pokrovčkih 

Uredba 1895/2005

Epoksi derivati

Uredba 282/2008 
reciklirana plastika

Direktiva 
78/142/EEC, vinil 
klorid

Direktiva 
2007/42/EC, 
regenerirani celulozni 
filmi

Direktiva 84/500/EEC, 
2005/31/EC, Keramika

Uredba 450/2009, 
aktivni in inteligentni 
materiali

Direktiva 93/11/EEC 
– N-nitrozamini

Uredba 321/2011, 
bisfenol A

Uredba št 57/2008 – nacionalna - registracija 

Uredba 284/2011, 
poliamid, melamin



Uredba Komisije (EU) št. 284/2011 o posebnih pogojih 
za uvoz polimerne kuhinjske posode iz poliamida in 
melamina iz Kitajske in Hongkonga

•Dokumentacijski pregled vsake pošiljk - Predložitev deklaracije 
vsaki pošiljki kuhinjske posode, vključno z analiznim poročilom 
akreditiranega laboratorija

•Identifikacijski in fizični pregled, vključno z vzorčenjem 
pristojnega organa - približno 10 % uvoženih pošiljk

•Pošiljka do rezultatov analiz pod carinskim nadzorom



Zakonodaja

Uredba 1935/2004 
Uredba 596/2009 – dopolnitev 

Uredba 2023/2006

Direktiva 82/711/EEC 
Direktiva 85/572/EEC 
migracije, simulanti

Uredba 10/2011, 
plastika

Uredba 372/2007, 
migracijski limiti za 
tesnila v pokrovčkih 

Uredba 1895/2005

Epoksi derivati

Uredba 282/2008 
reciklirana plastika

Direktiva 
78/142/EEC, vinil 
klorid

Direktiva 
2007/42/EC, 
regenerirani celulozni 
filmi

Direktiva 84/500/EEC, 
2005/31/EC, Keramika

Uredba 450/2009, 
aktivni in inteligentni 
materiali

Direktiva 93/11/EEC 
– N-nitrozamini

Uredba 321/2011, 
bisfenol A

Uredba št 57/2008 – nacionalna - registracija 

Uredba 284/2011, 
poliamid, melamin



Direktiva 2007/42/EC - o materialih in izdelkih iz 
regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili
Direktiva 84/500/EGS - o keramičnih izdelkih, namenjenih 
za stik z živili
Direktiva 2005/31/EC – o keramiki glede migracij svinca in 
kadmija
Direktiva 78/142/EEC  - o materialih in izdelkih, ki 
vsebujejo monomere vinilklorida in so namenjeni za stik z 
živili
Direktiva 93/11/EGS - o sproščanju N-nitrozaminov in N-
nitrozabilnih snovi iz dud in tolažilnih dud iz elastomera ali
gume

Ostale direktive



Izjave o skladnosti – Uredba 1935/2004, člen 
16 in specifični predpis

Specifični predpisi - izjava o skladnosti s predpisano vsebino:

• Plastika (10/2011)

• Reciklirana plastika (velja od izdaje odločbe o odobritvi 
postopka recikliranja)

• Keramika

• Aktivni in inteligentni materiali in izdelki

Specifični predpisi - izjava o skladnosti, ki nima predpisane 
vsebine:

• Epoksi derivati (premazi konzerv, pločevink, kovinskih tub, 
aluminijastih posodic, lepila)

• Regenerirana celulozna folija









RASFF



RASFF

• 213 v letu 2013

• 289 v letu 2012

• 308 v letu 2011

• 232 v letu 2010

• 192 v letu 2009





E-mail: jana.ramus@gzs.si


