Podstawowe cytaty z przepisów dot. pary czystej
do kontaktu żywnością lub paszą
(WE) NR 178/2002
Woda jest spożywana bezpośrednio lub pośrednio podobnie jak inny pokarm i dlatego przyczynia się do ogólnego
narażania konsumenta na działanie spożywczych substancji, łącznie z zanieczyszczeniami chemicznymi i
mikrobiologicznymi. (preambuła pkt 6)
„Żywność”

(lub „środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone,
częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi
lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

„Środek spożywczy”

obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie
dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki.
(definicja „żywności”, rozdział I, art. 2)

„ryzyko”

oznacza niebezpieczeństwo zaistnienia negatywnych skutków dla zdrowia oraz dotkliwość
takich skutków w następstwie zagrożenia; (pozostałe definicje, rozdział I, art. 3, pkt 9)

„zagrożenie”

oznacza czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności lub paszy,
mogący powodować negatywne skutki dla zdrowia;
(pozostałe definicje, rozdział I, art. 3, pkt 14)

(WE) 852/2004
Rozporządzenie ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.
(rozdział I, art. 1)
Wszelkie przedmioty, instalacje i sprzęt, pozostające w kontakcie z żywnością muszą być skonstruowane, z takich
materiałów, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko zanieczyszczenia (zał nr II, rozdział V, pkt 1b)
Należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w wodę pitną, która powinna być używana w każdym przypadku gdy jest to
niezbędne w celu zapewnienia, że środki spożywcze nie są zanieczyszczone. (zał nr II, rozdział VII, pkt 1a)
Para używana bezpośrednio w styczności z żywnością nie może zawierać jakichkolwiek substancji stwarzających
ryzyko dla zdrowia lub mogących zanieczyścić żywność. (zał nr II, rozdział VII, pkt 5)
„zanieczyszczenie”

oznacza istnienie lub powstanie zagrożenia; (rozdział I, art. 2, pkt 1f)

„woda pitna”

oznacza wodę spełniającą minimalne wymagania ustanowione w dyrektywie Rady 98/83/WE
z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
(rozdział I, art. 2, pkt 1g)

„przetwarzanie”

znacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie,
wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub
połączenie tych procesów; (rozdział I, art. 2, pkt 1m)

(WE) NR 1935/2004
Podstawą rozporządzenia jest zasada, że wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności substancji
w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w
składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych. (preambuła pkt 3)
Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wprowadzaną do obrotu powinny spełniać
wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu. (preambuła pkt 8)
Rozporządzenie to ma zastosowanie do materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,
(zwanych dalej „materiałami i wyrobami”), które w stanie gotowym do użytkowania:
a) przeznaczone są do kontaktu z żywnością;
b) pozostają w kontakcie z żywnością i są przeznaczone do tego celu;
c) można w sposób uzasadniony oczekiwać, iż wejdą w kontakt z żywnością albo nastąpi migracja ich składników
do żywności w przypadku ich zastosowania w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach. (art. 1, pkt 2)
Materiały i wyroby, produkowane są zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, tak aby w normalnych lub możliwych do
przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby:
a) stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka;
b) powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności;
c) powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych. (art. 3, pkt 1)
Są to podstawowe cytaty z najważniejszych przepisów, zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją opracowania.

01/2011 materiały reklamowe

www.stigen.pl

1

