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Denna GMP vägledning är framtagen på initiativ av ECMA 
 
ECMA vill rikta ett speciellt tack till de nationella föreningarnas mycket 
värdefulla bidrag och synpunkter. 
Till stor del är denna GMP baserad på, GMP publicerad av BPIF Cartons 
(the Carton Makers division of the British Printing Federation in June 
2010), German Fachverband Faltschachtel Industrie (FFI) utgiven i maj 
2011, på publikationer av French Club MCAS (Mate’riaux pour contact 
alimentaire et sante’) som den Franska kartongförpackningsföreningen 
FCC (Fe’deration Francaise du Cartonnage) medverkar i och det Italienska 
Assografici GIFASP, s bidrag inom EU projektet CAST. 
 
ECMAS Teknisk kommitté har haft ansvaret för att utveckla denna GMP 
och ECMA vill rikta ett speciellt tack till de som medverkat. 
 
Peter Vincent (BPIF Cartons Vincent Consulting), Pieter Geers (Contego 
Packaging), Arend-Jan Luten (Contego Packaging ordförande i ECMA,s tekniska 
kommitté), Sammy Hallgren (ÅR Carton Lund AB), Anja Kramer (Chesapeak), 
Roland Maier (Chesapeak), Bill Marwick (Chesapeak), Christian Schiffers (FFI), 
Heinz Traussnig (Matr Meilnhof Packaging), Wilfried Wijnants (Van Genechten 
Packaging), Asmus Wolff (Van Genechten Packaging), Jan Cardon (ECMA). 
 
GMP vägledningen är granskad av Keller & Heckmann LLP 

 
 
 
 
 

Information till läsaren 

 

Detta är version v1.1 (förbättrad första version) av ECMA GMP 

 I jämförelse med version v.1 utgiven september 2011 tar denna version 

med synpunkter från FoodDrinkEurope,s medlemmar. 

Anmärkningar och förbättringsförslag är varmt välkomna. 

Friskrivning ansvar 

 

ECMA har gjort sitt yttersta för att säkerställa riktigheten av informationen 

i detta dokument. 

ECMA tar inget ansvars för något affärsbeslut baserat på innehållet i detta 
dokument. Detta är endast användaren av detta dokuments eget ansvar. 
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1 Introduktion och mål 
 

1.1 Introduktion och mål 
 

1.1.1 Denna vägledning är utvecklad för företag som tillverkar kartongförpackningar 
avsedda för livsmedel eller kan komma i kontakt med livsmedel. 
Fönsterförpackningar och laminerad kartong omfattas också. Kartong för 
kategorierna torr, fet och fryst mat omfattas av denna GMP men inte 
vätskekartong. 
 

1.1.2 Denna GMP är en information och ett ledningsverktyg som kan användas av 
tillverkare och bli reviderad efter en bra implementation. Den fokuserar på 
konstruktion-, utveckling- och specifikationsstegen i processen att tillverka 
förpackningsprodukter. 
 

1.1.3 Företag som tillverkar material och artiklar som är avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel är skyldiga att implementera GMP metoder enligt (förordning (EC) 
nummer 2023/2006). Denna kartongförpacknings GMP skall implementeras av 
konverterare som har ett pålitligt, effektivt och reviderat kvalitetsledningssystem 
(QM). Det måste vara en del av ett kvalitet system som ISO 9001, det ska inte 
användas som ett fristående dokument. 
 

1.1.4 Före införande måste era tekniska processer organiseras på ett tillförlitligt sätt så 
endast kartong som uppfyller specifikationerna används. Det behövs också ett 
komplett system för hygienkontroll som EN 15593/ISO 22000 eller motsvarande. 
 

1.1.5 GMP `konstruktion för överensstämmelse´(design for compliance) är en förkortad 
beskrivning av det bästa tillvägagångssättet. Valet av råmaterial och 
produktionsmetoder måste vara så att den färdiga produkten uppfyller målet i 
denna GMP. 
 

1.1.6 Spårbarhet och certifiering av råmaterial är också viktigt. Certifiering i enlighet 
med lagstiftning och uppfyllelse av den högsta standarden av råmaterial är 
rekommenderat. Denna certifiering måste baseras på en oberoende revision av 
tillverkarens kvalitetssystem och processer. I de fall där ingen certifierad 
överensstämmelse finns måste leverantören på annat sätt demonstrera 
råmaterialets överenstämmelse.  
 

1.1.7 Med denna standard garanterar förpackningsproducenten att, under specificerade 
och kontrollerade förhållande, inte ge upphov till oönskad migration, 
smakpåverkan eller kontamination. Detta kan dock inte enbart uppnås med 
lämpliga material och produktionstekniker. Kunden måste vara tillmötesgående 
med rätt information och endast använda förpackningen till det den ursprungligen 
är avsedd för.  
 

1.1.8 Denna GMP stöder kraven i European Food Contact Legislation (Europeiska 
lagstiftningen om kontakt med livsmedel). Förekommande nationella 
lagstiftningar, standarder, rekommendationer eller riktlinjer från lokala 
myndigheter ska också uppfyllas för att denna GMP framgångsrikt ska 
implementeras. 
 

1.2 Mål 
 

1.2.1 I linje med artikel 3 i förordningen (EC) nummer 1935/2004, det primära målet 
med dessa GMP styrande dokument är att förse tryckare och konverterare med 
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praktiska råd samt information inom de gränser som de kan kontrollera och 
förhindra:  
 

o Hälsorisker som kan ha sitt ursprung från migration av förpackningskomponenter 
in i förpackade livsmedel. 

o Oacceptabla förändringar livsmedels sammansättning. 
o Oacceptabel smakförändring i livsmedel från migration av eventuella ingående 

komponenter. 
 

1.3 Lagstiftning 
 

1.3.1 Förordningen (EC) nummer 1935/2004 är ofta den första som refereras till, 
speciellt paragraf 3 som kräver följande: ¨Material och produkter, inklusive aktiva 
och smarta material och produkter, skall tillverkas i enlighet med good 
manufacturing practice (GMP) så att, under normala förutsebara förhållande vid 
användning, inte transportera innehåll till livsmedel i kvantiteter som kan: (a) 
förorsaka mänskliga hälsorisker; eller (b) ge oacceptabla förändringar av 
livsmedelssammansättning; eller (c) ge försämrad påverkan av livsmedels smak¨. 
Förordningen (EC) nummer 2023/2006 från den 22 december 2006 föreskriver 
regler för GMP gällande material och produkter avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel listade i bilaga 1 i förordningen (EC) nummer 1935/2004 och 
kombinationer av de material och produkter som används tillsammans. Den har 
införts den 2008-08-01 och är antagen i EU lagen. Den fastslår att vid tillverkning 
av dessa material och produkter skall de vara i enlighet med allmänna och 
detaljerade föreskrifter i GMP. Det är i enlighet med några andra industrisektorer 
som har etablerat GMP riktlinjer.  
Detta är ECMA’s GMP guide för kartongsektorn och är avsedd att bli antagen av 
kartongförpackningstillverkare med inriktning livsmedelsförpackning. Avsikten 
med denna GMP guide är att försäkra överenstämmelse med båda förordningarna. 
Riktlinjer som dessa är erkända och rådande för flera livsmedelstandarder i 
Europa.   
 

1.3.2 Artikel 3 i förordningen (EC) nummer 1935/2004 är en heltäckande 
behovsomfattning. Svårigheten är att tolka vilken migration som kan förorsaka 
fara för mänsklig hälsa. Logiken bakom föreskriften är att sätta krav på alla 
material avsedda för livsmedelskontakt, vilket därefter utarbetas till serier av 
materialspecifika direktiv. Detta är en långsam process. Till dags dato är 
huvudsakligen plast och återvunnen plast genomgången. (Hela listan av angivna 
gränsvärden återfinns under 2.2.6) 
 

1.3.3 Det grundläggande problemet med kemisk kontamination av livsmedel är effekten 
av låga doser under lång tid (kronisk exponering) och i synnerhet, om det finns 
någon evidens (bevis) på cancerogen-, mutagen- eller giftpåverkan av den 
mänskliga reproduktionsförmågan. 
Tillsatt material skall inte innehålla substanser klassificerade som CMR 
(cancerogen, mutagen eller repro-toxisk) eller färgpigment baserade på antimon, 
arsenik, kadmium, krom, bly, kvicksilver eller selen, samt gift eller mycket giftiga 
substanser enligt direktivet farliga substanser i endast försumbara kvantiteter.  
 

1.3.4 Förordning (EC) nummer 2023/2006 definiera GMP utifrån de delar i 
kvalitetssäkringssystemet som säkerställer att material och produkter är 
fortlöpande producerat och kontrollerat så att de uppfyller regler och standarder 
för det avsedda användningsområdet. I synnerhet ska GMP säkerställa att material 
och produkter inte förorsakar fara för mänsklig hälsa eller orsakar oacceptabla 
förändringar av livsmedels sammansättning eller försämring av smak. (Artikel 3 i 
förordningen (EC) nummer 1935/2004). 
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1.3.5 Avvikelse från förordningen (EC) nummer 1935/2004 och 2023/2006 har delat 
ansvar i hela leveranskedjan. 
 
 

1.3.6 Bilaga 1 i förordningen (EC) nummer 2023/2006 innehåller instruktioner till 
tryckprocessen för materialytor eller produkter som inte har livsmedelskontakt. 
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2 Regler, rekommendationer och 
riktlinjer 
 

2.1 Introduktion   
 
Lagstiftningen avseende material och produkter som är avsedda för 
livsmedelskontakt är komplex. Papper, kartong eller tryckfärger är inte uttryckligt 
behandlat/täckt av EU lagstiftningen. 
Detta kapitel ger en överblick av de mest relevanta övergripande- samt 
materialspecifika lagar och riktlinjer. 
   

2.2 Horisontell EU lagstiftning 
 

2.2.1 Den horisontella lagstiftningen är applicerbar på alla material och produkter. 
 

2.2.2 Förordningarna är direkt applicerbara i de 27 medlemsländerna vilket innebär att 
de nationella myndigheterna inte behöver några lagändringar för ett införande i 
motsats till direktiven. Kraven inom förordningarna ersätter också alla befintliga 
nationella bestämmelser. Med andra ord, EU kraven i förordningarna måste i detta 
avseende vara överordnade. 
 

2.2.3  Två legalt bindande förordningar på EU nivå skapar det allmänna legala 
livsmedelsramverket (the general food contract) som kartongkonverterarare 
måste ta hänsyn till. Det är det så kallade ¨ramverket för livsmedels 
kontakt¨(Food Contact Framework) och ¨Good Manufacturing Practices 
Regulation¨. 
 

2.2.4 Ramverket för livsmedelskontakt förordning (EC) nummer 1935/2004 (27 okt 
2004) föreskriver allmänna krav för alla material avsedda för livsmedelskontakt 
och nämner vilka gränsvärden som kommer utvecklas för ett antal listade 
material.  
 

2.2.5 En vanligt förekommande referens till detta ramverk är artikel 3.                  
Material och produkter… ska vara tillverkade i överensstämmelse med 
GMP så att, under normalt förutsedda användningsförhållande, inte 
transferera sitt innehåll till livsmedel i kvantiteter vilka kan hota mänsklig 
hälsa eller, ge oacceptabla förändringar av livsmedlets sammansättning 
eller, ge en försämring av smak och lukt. 
 

2.2.6 Av de 17 produkter listade i bilaga 1 i detta ramverk har gränsvärden utvecklats 
för, plaster avsedda för livsmedelskontakt, återvunnen cellulosa, keramik, 
nitrosaminer, bly från metall beläggning, mjukgörare i packningar, återvunnen 
plast samt aktiva och intelligenta material ej avsedda för papper, kartong, limmer, 
lacker, och tryckfärger. 
 

2.2.7 The Good Manufacturing Regulation (EC) 2023/2006 tillämpbar sedan augusti 
2008 föreskriver minimikraven för GMP. Behovet av ett kvalitetssäkringssystem, 
en lämplig dokumentation och införande av kvalitetskontrollrutiner. 
 

2.2.8 Bilaga 1 specificerar tryckfärg applicerad på yta som inte har livsmedelskontakt 
inte ska migrerar med set off eller genom materialet till livsmedlet i 
koncentrationer nämnda i artikel 3 (se 2.2.5).  
 

2.2.9 För livsmedelsprodukter (inkl. förpackad mat) förordning (EC) nummer 178/2002 
är den grundläggande legala referensen för de allmänna och generella principerna 
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av livsmedelslagen, upprättad av European Food Safety Authority (EFSA). Artikel 
14 stipulerar kraven på livsmedelssäkerhet. Mat ska inte ut på marknaden om den 
är ohälsosam. Mat anses vara ohälsosam om den antas förorsaka skada för hälsa 
eller inte lämplig som människoföda. 
 

2.2.10 Direktivet för ansvaret av felaktiga produkter (85/374/ECC) är också applicerbar 
på livsmedelsprodukter. Den föreskriver det generella ansvaret för skador eller 
förändringar i hela leveransledet. 
 

2.3 Horisontellt vägledande dokument  
 

2.3.1 Kvalitetsstandarder 
o ISO 9001 standarden beskriver behovet av en effektivt process orienterat 

kvalitetsstyrningssystem. 
o ISO 9004 beskriver styrningen kvalitetssystemets effektivitet.  

 
2.3.2 Hygienstandarder 

Hygien utgör ett eget område inom tillverkning av förpackningar. Hygienstyrnings 
standarder beskriver reglerna för hygieniskt förhållande vid produktion av material 
och artiklar avsedda för livsmedelskontakt. De ger dock ingen garanti för 
överenstämmelser med GMP eller ramverket för livsmedelskontakt. 

o EN 15593 Förpackning, beskriver speciellt hygienstyrningen i produktionen, 
lagringen och transporten av livsmedelsförpackningar. Tillverkaren måste vara 
medveten om kontroll av hygienrisker i varje steg i tillverkningsprocessen genom 
en lämplig riskanalys. 

o BRC/IoP Global förpackningsstandard utvecklad av the British Retail Consortium 
tillsammans med the Institute of Packaging, har liknande mål som EN 15593. 
Speciellt är klassificeringen av produkter i riskkategorier beroende på typen av 
mat och typen av kontakt mellan mat och förpackning. 

o ISO 22000 System för livsmedelssäkerhet – krav på organisationer i 
livsmedelskedjan. Syftet med standarden är att specificera kraven på företag som 
är involverade livsmedelstillverkningen antingen direkt eller indirekt. Standarden 
specificerar rollen av HACCP konceptet och kräver lämplighet och dokumentering 
av godkända tester före och efter implementation. Bevis på förebyggande åtgärder 
och nödvändiga åtgärdsprogram måste finnas. 

o The International Food Standard (IFS) riktar sig till tillverkare som levererar till 
butiksmärken. Specifika krav på förpackningar finns i kapitel 4. 
 

2.4 Materialspecifik lagstiftning och vägledande dokument. 
 

2.4.1 Papper (allmän livsmedelskontakts lagstiftning samt riktlinjer på 
medlemsstats nivå) 
 

2.4.1.1 Eu lagstiftning. 
För papper och kartong finns ingen EU lagstiftning för närvarande. Områden som 
ännu inte harmoniserade kan medlemsstaterna behålla och introducera nationella 
lagar.  

 
2.4.1.2 Medlemsstaternas lagstiftningar och rekommendationer. 

Frankrike 
Dekretet 2007-776 definierar innehållet på registrerade godkända kemiska 
substanser och bekräftar kravet på att utfärda dokument som godkänner kontakt 
med livsmedel. Informationsbladet för papper och kartong bilaga till informations 
anteckning DGCCRF nummer 2004-64 utfärdad 6 maj 2004 presenterar tillämpliga 
rekommendationerna gällande papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt. 
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Tyskland 
Vitt spridd också utanför Tysklands närområde är BfR:s (Bundesinstitut für 
Risikobewertung) rekommendationer. Även om BfR:s rekommendationer inte är 
lagligt bindande är de allmänt erkända inom industrin. 
BfR rekommendation XXXVI av papper och kartong stipulerar vilket råmaterial, 
produktionstillsatser och rengöringsmedel bör användas vid tillverkning av papper 
och kartong för livsmedelkontakt.   

  Italy  
Det Italienska minister dikretet 21 mars 1973, uppdaterad i annex II täcker papper 
och kartong (avsnitt IV) 

 Holland  
 I Holland uppdaterad version av Warenwet från december 1935 som är det ändrade1 

lagverket ger ramarna för livsmedelskontakt, materialkontakt med livsmedel, 
kosmetika och ett antal andra områden. Ett särskilt föreskrift eller ¨besluit¨ känd 
som ¨Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen¨(förpackning och 
förbruksartikeldikretet) antaget av Warenwet definierar/omfattar 
livsmedelskontaktslagstiftning och ger de allmäna kraven som material för 
livsmedelskontakt måste uppfylla 2 . Skärskilt förordningen benämnd ¨Regelig 
Verpakking en Geruiksartikelen¨ (förpacknings och förbruksartikelförordningen) 3 
finns i föreskriften. 
Bilaga A i  denna förordning är i huvudsak en sammanställning av diverse godkända 
substanser godkända (kapitel II) i holland för tillverkning av 
livsmedelsförpackningsmaterial. 
Storbritannien 
Storbrittaniens regering har lagt till The Material and Articles in Contact with Food¨ 
(material och produkter i livsmedelskontakt) förordning 2010-2010 nummer 2225 
vilket är från den europeiska lagstifningen the Food Safety Act¨on the UK Statues, 
införd från och med 20 oktober 2010. 
 

2.4.1.3 Europarådet 
Europarådets resolutioner är oftast använd som en vägledande referens.  
Dessa resolutioner är inte bindande och har hittills inte någonstans blivit antagna 
i nationella lagar. 
Resolution ResAP (2002) 1 inbegriper papper och kartong, material som är 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel.  
 

2.4.1.4 Tredje lands lagstiftning 
USA 
¨Federal food, drug and cosmetic act¨, (FDA) titel 21 food & drugs (mat och 
läkemedel) del 176 indirekta livsmedelstillsatser täcker papper- och 
kartongkomponenter. 
 

2.4.1.5 Industrins vägledande dokument 
CEPI (Confederation of the European Paper Industries) (europeiska 
pappersindustri förbundet) och CITPA (International Confederation of paper and 
board converters in Europe) (Internationella pappers och kartongkonverterares 
förbund) har utfärdat en gemensam industrivägledning för av pappers-, 
kartongmaterial och komponenter avsedda för livsmedelskontakt samt ett GMP 
dokument för tillverkning av papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt.  
 

2.4.2 Tryckfärger 
 

2.4.2.1 EU Lagstiftning 

                                                      
1 Wet van 28 december 1935, houdende voorschriften betreffende de hoedanigheid en aanduiding van waren 
2 The Warenwetbesluit Verpakkingen en Gebruiksartikelen var nyligen uppdaterad 30 maj 2005 
3 Regeling verpakking en gebruiksartikelen (Dutch Packaging and Utensils Regulations) of 20 November, 1979, var 
ändradon 21 februari 2011 
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Det finns ingen EU lagstiftning som är applicerbar på tryckfärger. 
Det är förövrigt generellt översättbart till de migrationsgränser satta för 
plastmaterial förordning (EU) nummer 10/2011 substanser vilka också tryckfärger 
kan inbegripas. 
Fördelen med att använda gränsvärden specificerade i ¨the plastic Regulation¨ 
(plast förordningen) (EU) nummer 10/2011 vilken har blivit satt av EU:s 
vetenskaps expertkommitté för livsmedelskontakt av material, enzymer, 
smaktillsatser och process tillsatser (CEF), är att dessa gränser kan erkännas 
någon risk (d.v.s. acceptabelt). 
Tyvärr är majoriteten av substanser som används i tryckfärger inte inbegripna och 
har inte bedömts av SCF eller CEF.   

 
2.4.2.2 Medlemsstaternas lagstiftningar och rekommendationer 

Frankrike 
o Vägledning från högsta rådet för offentlig hygien CSHPF 7/11/95 om 

tryckfärger och lacker avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
bestämmer restriktioner för infärgat material, lösningsmedel, tekniska 
tillsattsmaterial samt ger vägledning om renhetsspecifikationer och krav 
på genotoxisk säkerhet. 

o DGCCRF informationsblad gällande tryckfärger (uppdaterad juni 2014) 
Tyskland 
Nationella förordningar för tryckfärger förväntas komma under juni 2014 
 
 

2.4.2.3 Europarådets riktlinjer 
Resolution ResAP (2005) 2 för livsmedels tryckfärger applicerade på 
förpackningsyta/artikelyta som inte har livsmedelskontakt. 
 

2.4.2.4 Tredje lands lagstiftning 
Schweiz 
Även om Schweiz inte är en EU medlemsstat har Schweiz ett regelverk för material 
och artiklar för livsmedelskontakt (SR 817.023.21 ändrad). Detta har haft och 
kommer att ha en stor inverkan på den europeiska förpackningsmarknaden vad 
gäller tryckfärger där en reviderad version applicerbar sedan 1 april 2010, ett nytt 
kapitel om tryckfärger har bifogats. Detta regelverk har efter revidering infört en 
positiv lista på alla godkända substanser med gränsvärden inkluderande 
migrationsgränser där de är applicerbara. Angivna substanser utan tillgänglig 
toxikologisk information måste uppfylla en 10 ppb migrationsgräns. 
I avsaknad av en harmoniserade EU mätvärden på tryckfärger är den Schweiziska 
lagstiftningen i praktiken etablerad av industrin i överenstämmelse med Artikel 
3.1 a) regelverkets ramverk. 
 

2.4.2.5 Industrins vägledande dokument 
o Det europeiska tryckfärgsförbundet EUPIA har publicerat ett flertal 

riktlinjer om tryckning av livsmedelsförpackningar, utslutnings listor och 
innehålls listor för använda samt lämpliga substanser inbegripet 
fotoinitiatorer. En GMP för produktion av förpackningstryckfärger avsedda 
för förpackningsyta utan livsmedelskontakt. 

o I avsaknad av specifika migrationsvärden av flertalet tryckfärgs 
komponenter, rekommenderas tillverkarna att det är bra att följa de 
riktlinjer använda av SCF och CEF till att sätta gränser för använda 
substanser. Dessa gränser är satta i enlighet med de toxikologiska 
egenskaperna för substanserna. 

a. Substanser befunna att migrera över 10 ppb ska visa ett gynnsamt resultat 
från tre mutagenicitets tester. 

b. Substanser som migrerar över 50 ppb skall ha extra stödjande toxisk data 
och ska inte vara känd som CMR:s. 
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c. Substanser med avsevärt högre migration än dessa tröskelvärden, utan 
lämplig stödjande toxikologisk data skall undvikas. 

o Förpackningstrycksfärgstillverkarnas gemensamma arbetsgrupp (PIJITF) i 
vilken livsmedelsindustri, förpackningsmaterial tillverkarna och 
tryckfärgstillverkarna är representerade har publicerat en ¨guide för 
användning av tryckfärger för papper och kartong avsedda för kontakt med 
livsmedel¨ och dessutom en ¨förklarings skrift för bedömning potentiell 
migration av tryckfärg¨. 

o ECMA publicerade före denna GMP två offentliga rekommendationer om 
livsmedelsäkerhet, en om UV tryck i april 2009, en andra om 
rekommenderad användning av låg migrations färg för 
livsmedelsförpackningar och säkerheten av återvunnen kartong i 
kombination med systematisk riskbedömning av förpackningskonceptet i 
september 2010. 
 

2.4.3 Lacker och beläggningar. 
 

2.4.3.1 EU lagstiftning 
Det finns ingen EU lagstiftning som är applicerbar på tryckfärger. 
 

2.4.3.2 Medlemsstaternas lagstiftningar och rekommendationer. 
 

Tyskland 
BfR rekommendation XIV, vägledning av polymer dispersions beläggningar vid 
komponering av lacker och beläggningar. 
BfR Rekommendation XLI, täcker endast polyuretaner för pappersbeläggning. 
Italien 
Det Italienska minister dikretet 21 mars 1973, uppdaterad i annex II täcker lacker 
(avsnitt III del A,B,C&D), beläggningar ( avsnitt I del A&B). 
Holland 
I Holland föreskriften, förpackning och förbruksartikel antaget av Warenwet 
definierar/omfattar livsmedelskontaktslagstiftning ger de allmäna kraven som 
material för livsmedelskontakt måste uppfylla. Skärskilt förordningen benämnd 
¨Regelig Verpakking en Geruiksartikelen¨ (förpacknings och 
förbruksartikelförordningen) finns i föreskriften. 
Bilaga A i  denna föreskrift är i huvudsak en sammanställning av ¨possitve list¨för 
olika typer av substanser, inkluderande beläggningar (kapittel X), waxer (täcks av 
kapitel II och X), vilka är godkända för användning i Holland för tillverkning av 
livsmedelsförpackningsmaterial. 
Spanien 
Den Spanska resolutionen från 4 november 1982 täcker bilaga 1 lacker och 
beläggningar. Denna resolution var ändrad av kungligt dikret 847/2011 i juni 2011. 
  

2.4.3.3 Europarådets riktlinjer 
Resolution ResAP (96) 5 ytbeläggning som är avsedd komma i kontakt med 
livsmedel. 
  

2.4.3.4 Tredje lands lagstiftning 
USA 
¨Federal food, drug and cosmetic act¨, (FDA) titel 21 food & drugs (mat och 
läkemedel) del 175 indirekta livsmedelstillsatser, täcker limmer komponenter för 
beläggning. 
 

2.4.4 Limmer 
 

2.4.4.1 EU lagstiftning 
Det finns ingen EU lagstiftning som är applicerbar på limmer. 
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2.4.4.2 Medlemsstaternas lagstiftningar och rekommendationer. 
Tyskland 
BtR rekommendation XXVIII, vägledning av tvärbundna polyuretaner som 
limbeläggning för livsmedelsförpackningar. 
Italien 
Det Italienska minister dikretet 21 mars 1973, täcker i annex II limmer (avsnitt 3 
del D). 
Spanien 
Den Spanska resolutionen från 4 november 1982 täcker bilaga 1 limmer. Denna 
resolution var ändrad av kungligt dikret 847/2011 i juni 2011. 
 

2.4.4.3 Europarådets riktlinjer 
Inga dokument om limmer har publicerats av europarådet. 
 

2.4.4.4 Tredje lands lagstiftning 
USA 
Vanligtvis refereras det till US FDA godkännande. 
Federal food, drug and cosmetic act¨, (FDA) titel 21 food & drugs (mat och 
läkemedel) del 175 indirekta livsmedelstillsatser, täcker limmer komponenter för 
beläggning. 
 

2.4.4.5 Industrins vägledande dokument 
FEICA, de europeiska lim- och förseglingstillverkarnas sammanslutning utfärdade 
en livsmedelssäkerhets vägledning och en mall som beskriver lagkraven för 
limmers livsmedelskontakt. 
 

2.4.5 Plastbeläggningar 
 

2.4.5.1 EU lagstiftning 
Föreskriften om plaster (EU) nummer 10/2011. 
Vid utveckling av ett förpackningskoncept som innehåller plastkomponenter 
behöver kartongtillverkaren ta hänsyn till kraven i förordningen för plaster (EU) 
nummer 10/2011 som konsoliderar 12 befintliga uppsättningar av europeiska 
förordningar i en. 
Förordningen täcker blandade material och laminat och kräver att dessa måste 
överensstämma med sammanställda kraven av denna förordning samt ger 
tillämpning till nationella regler som hänvisas i OML och SML:s. 
Pappers- kartongdelen av laminat bestående av plast/papper är inte täckta av 
plast förordningen (EU) nummer 10/2011. 
Vid alla kombinationer måste denna förordning vara uppfylld. 
 

2.4.5.2 Medlemsstaternas lagstiftningar och rekommendationer. 
Tyskland 
En version av BfR rekommendationer har blivit utfärdat om plaster: 
I. Polymerer innehållande mjukgörare. 
II. Mjukgöra fria polyvinylklorider, mjukgöra fria co-polymerer av 

vinylklorid och blandningar av dessa polymerer med andra co-polymerer 
samt klorerade polyolfiner som i huvudsak innehåller vinylklorid. 

III. Polyeten. 
V. Styren co-polymerer och sampolymeriserade  samt blandningar av 

polystyren med andra polymerer. 
VI.  Polystyren endast framställd från polymerisering av styren. 
VII.  Polypropen. 
IX. Färgpigment för plaster och polymerer avsedda för råvaror. 
X. Polyamider 
XI. Polykarbonat och blandningar av polykarbonater med andra polymerer 

eller co-polymerer. 
XII. Omättade polyesterhartser. 
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XVI. Polyvinylestrar. 
XVII.  Poly (tereftalsyra diolestrar) 
XX. Polyisobutylen, isobutylen co-polymerer och blandningar av dessa med 

andra polymerer.  
XXII. Polymerer på akrylat estrar, metakrylsyra och deras co-polymerer samt 

blandningar av dessa polymerer. 
XXXIII. Acetal hartser. 
XXXIV Polyvinyldiklorid (PVDC) co-polymerer som i huvudsak innehåller 

(PVDC) 
XXXV. Co-polymerer av etylen, propen, butylen, vinylestrar och omättade 

alifatiska syror samt deras salter och estrar. 
XXXVII. Polybuten-(1) 
XXXIX. Råvaror baserade på polyuretaner. 
XLII. Mjukgöra fria polyvinylklorider, mjukgöra fria co-polymerer av 

vinylklorid och blandningar av dessa polymerer med andra co-
polymerer. 

XLIII. Poly(4-mentylpentan-1) 
XLVI.  Tvärbunden polyeten. 
L. Co-polymerer och sampolymeriserad akrylnitril. 
LII. Fyllmedel för plastråvaror. 

 
Sedan förordning (EU) nummer 10/2011 är i kraft är det ingen tidigare 
¨plastrekommendation¨ harmoniserad med EU förordningar. 
Den uppdaterade Plastrekommendationen finns tillgänglig i databasen på BfR: 
webbsida. 
 
Holland 
I Holland föreskriften, förpackning och förbruksartikel antaget av Warenwet 
definierar/omfattar livsmedelskontaktslagstiftning¨Regelig Verpakking en 
Geruiksartikelen¨ (förpacknings och förbruksartikelförordningen) 
Appendix A i denna förordning är väsentligen en sammanställning av godkända 
typer av substanser, inkluderande de för användning i plaster (kapitel I) som inte 
är reglerade på EU nivå och är tillåtna i Holland för tillverkning av 
livsmedelsförpackningar. 
 

2.4.5.3 Europarådets riktlinjer 
 

2.4.5.4 Tredje lands lagstiftning 
 

2.4.5.5 Industrins vägledande dokument 
 

2.4.6 Vaxer 
 

2.4.6.1 Medlemsstaternas lagstiftningar och rekommendationer. 
Tyskland 
BfR rekommendation XXV för fasta paraffiner, mikrokristallina vaxer och blandning 
av dessa i vaxer, hartser samt plaster. 
Holland 
I Holland föreskriften, förpackning och förbruksartikel antaget av Warenwet 
definierar/omfattar livsmedelskontaktslagstiftning¨Regelig Verpakking en 
Geruiksartikelen¨ (förpacknings och förbruksartikelförordningen). 
Vaxer som används för papper och kartong måste uppfylla en av de två delarna i 
den Hollänska lagstiftningen för material i livsmedelskontakt: 
-Kravet beskrivet i bilaga A, kapitel II, Paragraf 1.2.2. vaxer endast för användning 
på papper och kartong. 
- Kravet beskrivet i bilaga A, kapitel X, paragraf 4 eller 8, vilken avhandlar vaxer 
för generella områden. 
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2.5 Ömsesidigt erkännande av nationella lagar 
 

2.5.1 Ömsesidigt erkännande gäller för material och produkter avsedda för kontakt med 
livsmedel och som inte omfattas av särskild lagstiftning jämte EU:s horisontella 
bestämmelser (t.ex. ramverksförordningen och GMP förordningen). Denna princip 
har utvecklats av Europeiska rättsvetenskapen och mer specifikt efter målet Cassis 
de Dijon. Tack vare principen om ömsesidigt erkännande kan importerade 
produkter som lagligen tillverkas och saluförs i en viss medlemsstat fritt cirkulera 
och saluföras i de andra medlemsstaterna, även om de inte helt överensstämmer 
med de övriga nationella medlemsstaternas lagstiftning. Det är bara där en 
medlemsstat kan visa, på grundval av en omfattande riskbedömning att en 
produkt utgör en hälsorisk kan de begränsa eller förbjuda saluföring av en viss 
produkt. 
 

2.5.2 Men när en medlemsstat har för avsikt att begränsa saluföringen av en importerad 
produkt, måste det princip överensstämma med förfarandereglerna. Förordning 
(EU) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 fastställs förfarandena för tillämpning av 
nationella tekniska regler för varor som lagligt saluförs i en annan medlemsstat. 

 
2.6 Export utanför Europeiska unionen 

 
2.6.1 Om förpackningen exporteras till ett land utanför EU kan det vara nödvändigt att 

avvika från de tidigare avsnitten. Företräde ges emellertid om möjligt att minimera 
dessa avvikelser om möjligt. 

 
2.6.2 Om avvikelsen är oundviklig, söks den mest lämpliga överensstämmelse med 

följande, i prioritetsordning: 
 

a) nationella lagstiftningen i importerande land med kundsupport 
b) FDA-bestämmelser 
c) andra föreskrifter som anges av kunden 
d) industriella standarder specificerade av kunden 

 
2.7 Import från länder som inte är medlem av EU 

 
2.7.1 Importören från tredje lands produkter ansvarar för att säkerställa 

överenstämmelse och bör således fråga sitt tredje land baserade leverantör om 
så mycket information som möjligt.  
Importören ansvarar för att tillhandahålla samma handlingar och bevis som krävs 
för tillverkning inom EU. 
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3 Migration 
 

3.1 Typer av migration 
 

3.1.1 Migration är en överföring av komponenter till mat genom förpackningsmaterialet. 
Särskilda bestämmelser fastställer migrations gränser för vissa ämnen. Migration 
över tillåtna gränser kan uppstå från olika lager i förpackningar, om det inte finns 
en funktionell barriär på plats. 
 

3.1.2 Det finns fyra viktiga sätt för att migration ska uppstå. 
 
 

 
 
Source : Club MCAS  Bonnes pratiques d’impression des fabricants de matériaux et objets en papiers  

cartons destinés à entrer au contact avec les denrées alimentaires 

 
3.1.3 Synlig kontaktöverföring orsakas av mekanisk gnuggning eller genom "blocking" 

(smetning) av en delvis torkad tryckfärg och detta betraktas allmänt som ett 
kvalitets problem. Kontaktöverföring av ämnen som är benägna att migrera är 
oftast osynliga. Båda typerna av kontaktöverföring kan leda till förpackningar som 
inte uppfyller kraven från ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. 
 

3.2 Källor till kontamination 
 
Möjliga föroreningskällor under tillverkningen av förpackningar, genom fyra 
primära aspekter (substrat, tryckning och konvertering, tryckfärg, lack 
sammansättning och miljö) identifieras i diagrammet nedan: 
  

Penetration 
Genom substratet till motsatta 
sidan av tryckytan  

Kontakt 
Kontaktöverföring till baksidan av 
stackat- eller rullmaterial under 
torkning  

Gas fas migration 
Överföring av flyktiga gaser i utrymmet 
mellan mat och förpackning eller mellan 
olika förpackningslager.  

Kondensationsextraktion 
Av kritiska komponenter under tillagning 
eller sterilisation.  

Tryckfärg 
Substrat 

Tryckfärg 
Substrat 

Tryckfärg 
Substrat 

Tryckfärg 
Substrat 

Tryckfärg 
Substrat 
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3.3 Migration påverkande parametrar 

 
3.3.1 Följaktligen kan överföring av ämnen med ursprung från det tryckta lagret till 

livsmedel, från kontakt sidan av förpackningar och därefter till innehållet vara 
beroende av många olika parametrar. Sammansättning och design av 
förpackningen och dess komponenter (substrat, tryckfärg, lack och lim), storleken 
på ämnet, typ av livsmedel, yta och volym-förhållande, lagringstid och 
temperatur, andra lagringsförhållanden av den fyllda förpackningen, är endast en 
översikt med de viktigaste parametrarna påverkar migration. 
 

3.4 Livsmedelskontaminering 
 

3.4.1 Dubbla användningsområden för ämnen kräver extra uppmärksamhet i 
riskbedömningar. Ämnen som har godkänts som livsmedelstillsatser kan också 
vara del av tryckfärgs eller lack formuleringen. Det är viktigt att kontrollera att 
helheten tar hänsyn till alla källor. 
 

3.4.2 Vissa ämnen kan även redan i maten av naturen eller maten kan vara 
kontaminerade med oavsiktligt tillsats av andra ämnen från andra källor. 
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4 Rekommendationer för GMP  
 

4.1 De viktigaste åtgärderna för konverterare 
 

4.1.1 För att uppnå målen för denna GMP, bör konverterararen säkerställa att produkten 
ska produceras med en jämn kvalitet för att uppfylla de krav som nämns i 
ramverksförordningen, liksom andra allmänna och materiella särskilda åtgärder 
(för detaljer se kapitel 2) genom: 

 
a) använda certifierade råvaror som är kända från tidigare erfarenheter samt 

är kompatibla för angiven användning av förpackningen och/eller  
b) utföra en dokumenterad riskbedömning, och/eller 
c) testa den färdiga produktens (eller delar av denna) lämplighet för det 

angivna livsmedlet för den specificerade användningen av förpackningen. 
 

4.1.2 Dessa åtgärder bör stödjas genom att erhålla, styra eller kontrollera: 
 

a) information från leverantörer om överensstämmelse med specifika 
begränsningar, och/eller 

b) migrations resultat av råvaror, och/eller 
c) sammansättningen av råmaterialen, och/eller 
d) användning av en funktionell barriär, och/eller 
e) tester av halvfabrikat eller färdiga produkter 

 
4.1.3 Bedömning av gränsvärden för migration (allmänna eller särskilda gränsvärden) 

för varje slutprodukt som tillverkas är ofta svårt, med tanke på antalet 
förpacknings scenarier och material godkända för livsmedels kontakt. 
 
En fullt dokumenterad riskbedömning bör göras och ska inkludera: 

a) leverantör-levererade certifiering som bekräfta dennes materials 
lämplighet (inklusive alla delar) för avsedd eller förutsebara användning, 
samt en dialog med kunden som är bäst lämpad för att utföra specifika 
migrationstester för en slutanvändning av förpackningen. 

b) en "familj strategi", där alla produkter inom en lämplig definierad 
produktfamilj anses uppfylla kraven. 

c) ett "byggstens" koncept där belägg på konformitet med migrations gränser 
för ett antal produkter av liknande material eller kombinationer av 
material, anses gälla. 
 

Detta byggstensbegrepp ses som kärnan i säkerhetsstrategin som kartong 
tillverkare har att införa. 
Start från ledningssystemens miniminormer som definieras i avsnitt 1.1.3 och 
1.1.4 och konformitet med GMP, måste kartong tillverkarna utveckla positivlistor 
för förpackningssystem (kombinationer färg, kartong, etc.). 
När en kombination av kartong, tryckfärg och lim har testats grundligt och 
uppfyller kraven för en viss typ av applikation, kan denna kombination 
(förpackningssystem) användas säkert för flertalet kunder. 
En applikation skall uppfattas som en viss typ av livsmedel, fylld, lagrad och 
använd under likartade förhållanden. Exempel på applikationer är fryst mat eller 
choklad. För att garantera säkerheten över tiden, måste regelbundna provningar 
av förpackningssystem vara på plats. 
 

4.2 Åtagande och ansvar 
 

4.2.1 Styrelsen och ledningsgruppen är viktiga för att framgångsrikt införa en lämplig 
QA så att kraven i GMP uppfylls och alla bör vara fullt engagerade och förtrogna 
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med relevanta EU-förordningar avseende migration i livsmedelsförpackningar. De 
bör utse en senior sponsor på styrelse nivå och viktiga ansvars innehavare som 
kärnan i det team som ansvarar för att GMP målen uppfylls. Samråda med 
relevanta nationella föreningar och Europeiska branschorgan såsom ECMA. 
Teamet ska ha myndighet och resurser som behövs samt att hela arbetsstyrkan 
med avdelningschefer måste ha ett totalt engagemang för GMP. 
 

4.3 Inköp 
 

4.3.1 Tydliga specifikationer för råvarorna ska tillhandahållas och innehålla: 
 

a) fysikaliska och kemiska egenskaper av de typer av livsmedel som kommer 
att packas 

b) miljö vid konvertering 
c) lagring 
d) slutanvändning 

 
4.3.2 Råvaror bör köpas från leverantörer med QA system som är kompatibel med 

konverterarens QA system, detta säkerställer också att tillverkning och leverans 
av råvaror kommer att vara i enlighet med all relevant lagstiftning. 
 

4.3.3 I en bedömning kan konverteraren använda sig av information från leverantörer 
på överensstämmelse med GMP av råvaror (kartong, färg, lim, etc), men måste 
försäkra sig om att leverantörerna har samma krav/villkor. Konverteraren ska 
söka efter följande information från alla leverantörer och få denna bekräftad: 

 
a) att produktionsmetod och komponenters ursprung kan spåras 
b) intyg om att tillämplig lagstiftning uppfylls 
c) information så snart som möjligt om förändring av råvaror 
d) åtgärder på oavsiktlig tillsats av andra ämnen 
e) försäkran om att ingen förorening under leverans eller lagring 
f) riskbedömning om otillåtna artiklar skapats genom kombinationer av 

individuellt tillåtna råvaror och bekräfta/rapportera alla nödvändiga 
åtgärder 

 
4.3.4 Leverantören måste använda testförfaranden enligt EU-direktiv (men beprövade 

alternativa tillförlitliga analytiska tester kan användas) och bör innehålla följande: 
 

a) lämpligt utformade tester med livsmedelssimulation 
b) kontroll av högsta tillåtna kvantiteten ämnen 
c) kontroll av råvarans sammansättning 
d) worst case beräkning av 100% överföring från material till mat 

 
4.3.5 Om en leverantör inte kan påvisa migrationsnivå, bör de åläggas att tillhandahålla 

all nödvändig information så detta kan kontrolleras. 
 
4.4 Specifikation för konstruktionen 
 
4.4.1 Konstruktion av förpackningsmaterial enl. uppställda krav är den huvudsakliga 

metoden så att GMP målen kan uppnås. Konstruktion är alla beslut som täcks av 
denna GMP angående den slutliga strukturen av förpackningen. 

 
4.4.2 Konstruktionen av förpackningen för regelefterlevnad är ett delat ansvar mellan 

kunden av förpackningen och konverteraren. Slutändan ansvarar kunden för att 
godkänna lämpliga val av: 

 
o kartong material 
o övriga tillsatts material 
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o tryckteknologi 
o konverteringsteknologi 
o grafisk design 

 
4.4.3 Tryckfärger och lacker utvecklade för att användas på ytor som inte har 

livsmedelskontakt, är inte avsedda att komma i direkt kontakt med livsmedel. Om 
en riskbedömning finner att maten kan komma i kontakt med den tryckta eller 
lackade ytan, måste en lämplig funktionell barriär inkluderas i förpackningens 
design.  

 
4.4.4 Det finns vissa funktionella beläggningar som är särskilt avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel. Dessa inkluderar fett-resistenta dispersions beläggningar, 
silikon släppmedel och heat-seal beläggningar. De appliceras oftast av en 
tillverkare uppströms från förpackningstillverkaren och här är särskilda 
bestämmelser tillämpliga. Detta är utanför denna GMP guide. 

 
Det finns dessutom färger och lacker färger som uppfyller kraven för direktkontakt 
med livsmedel. 

 
4.4.5 Beroende på vilken typ av förpackning och dess avsedda användning, bör följande 

parametrar beaktas i produktspecifikationer (för ytterligare vägledning se ECMA 
checklista att använda tillsammans med kunder, från medlemsavsnittet på ECMA 
hemsida): 
 

o Allmänt 
� Befintliga kundspecifikationer 
� kunders krav på produktionsprocessen 
� tryck på insidan 
� yta och volym förhållandet mellan livsmedlet och förpackningen 

 
o Lagkrav 
� rättsliga bestämmelser och begränsningar 
� export från EU och rättsliga förordningar förknippade med detta 

 
o Egenskaperna hos den förpackade produkten 
� konsistens: fast, riven, flytande, pasta 
� yta/volym inklusive den inre yta, till på produkter som svampar eller kex. 
�  fysikaliska egenskaper: torrt, fuktigt, fet 
� om det behövs: bestämning av kemiska egenskaper (t.ex. reaktion med 

flyktiga ämnen i miljön, syror, temperaturberoende, etc) 
 

o Avsedd användning av kunden och konsumenten 
� förväntad kontakt med ätbara fetter eller fet mat 4  i 

migrationsundersökningar 
� beredningen av livsmedel tillsammans med materialet eller produkten både 

av den som fyller/packar (sterilisering, pastörisering) samt den föreskrivna 
och konsumentens förväntade hantering (avfrostning, uppvärmning 
temperatur/varaktighet, matlagning/bakning) 

� lagringsperioden (maximal hållbarhet) 
� lagringsförhållanden (i kylar och frysar) 

 
o Lämpliga material 
� kundens krav om 
� kartong typ (förutsättning: lämplig för livsmedelsförpackningar, innehåll 

återvunna fibrer) 

                                                      
4 Mat som anses vara fet är definierad i förordning (EU) nr. 10/2011 
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� tryckfärg och lacker (UV, konventionella, sensoriska/migration-
optimerade) 

� lim (dispersion, hotmelt, sensoriska/migration-optimerade) 
� beprövad lämplighet av materialet, för kontakt med livsmedel 
� kriterier för fyllning av förpackningen 

 
o Migration risker och barriärer 
� information om användningen av ett absolut och/eller funktionella hinder 

(t.ex. extra lager inuti kartongen av ett lämplig barriär material) 
� Beskrivning av kontakten mellan förpackningen och produkten (fysiska 

direkt kontakt, luftrum kontakt...) 
� Migrationsundersökningar 

 
o Extra tillägg och funktion (t.ex.: leksaker, bestick) 
� information om extra tilläggs produkt och överensstämmelse för dessa 

extra produkter 
� vidare användning och lagliga reglementet av förpackningen efter den 

töms 
 

o Sensorisk test 
� gränser i sensoriska tester om begärt: specifika kundkrav om 

genomförandet av sensoriska tester (info om förfarande som skiljer sig från 
DIN EN 1230)    

 
4.5 Produktutveckling och prestanda 
 
4.5.1 Produktutveckling: Flera faktorer måste beaktas när det gäller vad den 

utvecklade förpackningen skall eller inte skall kunna. 
 
4.5.2 Tekniska konfigurationen av produkterna och godkännande av lämpligt 

materialkombinationer är baserade på specifikationerna som överenskommits 
mellan tillverkare och köpare av matkontaktmaterialet och artikeln i fråga. 
Märkesvaror tillverkare anger ibland vilket material som måste användas. Om 
överenskommelse inte kan nås om migration-optimerade system, bör då en 
alternativ teknisk konfiguration utformas på ett sådant sätt att produkten 
säljbarhet garanteras. 

 
4.5.3 De viktigaste faktorerna att tänka på under produktionsutveckling är: 

o kundspecifikation, de svar som getts i 4.4.4 och någon/alla ändringar – 
måste valideras 

o fyller sitt syfte – avsett användningsområde och prestanda 
o råvaror-fullt kompatibel med migration siffror, barriäregenskaper, relevant 

lagstiftning eller provning av överensstämmelse 
o råvaror - organoleptiskt inert eller testade för förändringar och godkänts 

av kunden 
o ingen överföring – inom förordning (EG) nr 1935/2004 (artikel 3) krav 
o oavsiktliga kemiska reaktioner eller haverier – inget i substrat, färger, 

lacker, beläggningar eller lim 
o alla material-måste vara kompatibla 
o rester av lösningsmedel i färg – får inte ge upphov till oacceptabla 

organoleptiska förändringarna, oacceptabelt set-off eller oacceptabel 
migration. 

o baksidestryck är en särskild utmaning, eftersom baksidan av många 
kartonger och papper är försedd med liten eller ingen bestrykning (clay 
coat). Denna beläggning begränsa ofta substratet mot absorbents av färg 
och lack, och därmed begränsa migration. 

o Alla ändringar måste kontrolleras för efterlevnad och kundgodkännande. 
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o alla lagstiftningsförändringar - design måste kontrolleras för 
överensstämmelse. Kunden skall informeras 

 
4.5.4 När de nödvändiga tekniska specifikationerna och produktion har diskuterat och 

kommit överens med kunden, har godkännande i enlighet med GMP avslutats. 
 
4.5.5 Produktionsresultatet: produktens prestanda måste utformas på 

utvecklingsstadiet. 
 
4.6 Relevanta kontrollpunkter 
 
4.6.1 Varje ingående del av förpackningsmaterialet bör kontrolleras och valideras för att 

säkerställa fullständig och tillfredsställande kontroll uppnås för GMP. Statistisk 
analys kan vara lämplig som tillägg till standardtester. Inspelning av 
maskininställningar som hastighet, torkning, härdning och färgkistor 
rekommenderas. 
 
Relevanta kontrollpunkterna hos konverterare som resultat av rättsliga 
skyldigheter: 

o val av lämpliga tryckfärger, lacker, lim, plast filmer för fönster, 
processhjälpmedel, rengöringsmedel och andra kemikalier 

o maximal godtagbara appliceringsvolymer för tryckfärg, lack och lim skikt 
enligt riskanalysen 

o övervakning av torkning/härdning av tryckt yta 
o lagring av råvaror, i arbete och färdiga varor 
o spårbarhet av produkter och material som tillverkas 

 
Fler relevanta kontrollpunkterna för konverterare: 

o omgivningsförhållanden: undvika kontakt mellan råvaror/ produkter och 
smuts, avgaser gaser och ångor 

o personal hygien och åtgärder på hygien incidenter 
o utmärkt skick av alla maskiner används 
o kontaktpunkter mellan maskin och produkt (inklusive smörjmedel) 
o urval och gruppering av produktspecifikationer 
o att erhålla godkännande certifikat för material och produkter som används 
o rengöring och återställning, särskilt på tryckmaskiner 
o anpassningar av materialflöde (t.ex. luftning av tryckta pallar innan nästa 

tillverkningsprocess) 
o pallhuvar under mellanlagring 

 
4.7 Lager inkommande och avgående 
 
4.7.1 Kvalitetssäkringssystemet är viktigt för lagring- och transportkontroll. Rullar eller 

pallar med ark bör lagras omedelbart vid mottagandet före tryckning på ett sådant 
sätt att egenskaperna som säkerhet inte påverkas.  

 
4.7.2 Lämpligt emballage bör användas för transport mellan tryckning och 

efterbehandling. Lastning områden måste hållas rena och fria från starka lukter 
och träpallar kontrolleras, etc. Alla emballage för leverans bör ha relevanta batch 
nummer/koder och nödvändig dokumentation. 

 
4.7.3 Lagerytor kräver en plan för att undvika kontaminering, av antingen fysisk, kemisk 

eller (mikro) biologiska natur. Kontroller kommer att omfattas av pest 
kontrollsystem, glas skydd, användning av elektrisk interntransport utrustning 
etc. För referens kommer BRC.s logistiska standard eller motsvarande att 
accepteras.   
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4.7.4 Transport av färdiga varor krävs också att lastning och kontroller tillsammans med 
hygien och renlighet regler tillämpas. Följande punkter bör noteras: 

 
o lastnings områden och lastbilar väl städas och vara fria från starka lukter, 

vassa föremål och skyddas mot fukt 
o skydd mot förorening från andra varor eller flyktiga ämnen under 

transporten 
o ansvarig lastningspersonal kontrollerar lastning området innan varje 

lastning påbörjas 
 
4.8 Spårbarhet 
 
4.8.1 Enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1935/2004 skall material och produkter 

avsedda att komma i kontakt med livsmedel spårbarheten säkerställas i alla 
produktionsstadier. De rättsliga reglerna kräver identifiering av leverantörer av 
utgångsmaterial (uppströms spårbarhet) samt för köpare av färdiga produkter 
(nedströms spårbarhet). Det är lämpligt för alla skeden i produktionskedjan av 
förpackningar att märka produkterna så att enskilda tillverkningssatser kan 
identifieras. Vid ett återkallande, kan förlusten begränsas till ett eller några 
partier. 

 
4.8.2 Förpackningstillverkare ska ha spårbarhetssystem som tillåter tydlig identifiering. 

Information om interna materialflödet som kräver dokumentation är följande: 
 

o identifiering av den egna produktion platsen 
o ordernummer 
o identifiering av leverantörerna 
o identifiering av alla material batcher som används 
o Färgrecept 
o identifiering på frakt enheterna (wellpapp lådor, pallar etc) 
o leverans datum på de färdiga varorna 
o leveransadress 

 
4.8.3 Tillverkaren ska ha referenser till tester, instruktioner och namnen på de personer 

som ansvarar för varje process.  Ytterligare tekniska uppgifter (lackklichéer, 
stans/bignings verktyg och präglingsplattor) är önskvärt, men inte nödvändigt för 
att bevisa att produkterna är marknadsmässiga. 

 
4.8.4 Eftersom spårbarhet måste garanteras inom företaget bör information finnas i 

varje skede av förpackningstillverkning (t.ex. tryckpress, stans/big maskin och 
limningsmaskin). 
Till skillnad från de spårbarhet regler som gäller för livsmedel i förordning (EG) nr 
178/2002 måste papper och kartong spårbarheten uppfylla kraven enligt 
förordning (EG) nr 1935/2004. 
Förordningen anger inte tekniska regler för dokumentation (elektroniskt eller i 
pappersform) och för identifikationssystemet finns det inga regler om hur länge 
de dokumenterade uppgifterna måste hållas av konverteraren. I detta 
sammanhang är det bästa att konverteraren når ett avtal med kunden om den tid 
produktionsproverna ska förvaras (t.ex. samma som minsta hållbarhetstid) 

 
4.9 Kvalitetskontroller 
 
4.9.1 Konverteraren bör upprätthålla ett kvalitetssystem (QM) för att säkerställa 

uppfyllande av GMP. Kvalitetssäkringssystemet bör vara oberoende regelbundet 
granskat och certifierade samt kunna kontrolleras av eller på uppdrag av kunder 
för att kunna kontrollera överensstämmelsen med GMP. 
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4.9.2 Leverantörer bör upprätthålla ett QA system kan säkerställa GMP och 
överensstämmelse med de krav som anges i avsnitt 4 i GMP. 

 
4.9.3 Konverterare bör endast lägga ut tillverkningen av direkt kontakt 

livsmedelsförpackningar till underleverantörer som bedriver sin verksamhet i 
enlighet med denna GMP. 

 
4.10 Utbildning 
 
4.10.1 All personal måste informeras om det allmänna begreppet GMP, dess mål och de 

åtgärder som behövs för att uppnå dessa. Konverteraren bör upprätta detta och 
utbildning ska ges till den personal som utför verksamhet som påverkar 
efterlevnaden av GMP.  Personal som utför specifika uppgifter skall anses 
kvalificerade på grundval av relevant utbildning, utbildning eller erfarenhet som 
krävs. Register över utbildning bör upprättas som en del av 
kvalitetssäkringssystemet. 

 
4.11 Hygien 
 
4.11.1 Arbetsplatshygien: Arbetsplats hygien är särskilt viktigt i den industriella 

produktionen av livsmedelskontakt material och produkter. Dess syfte är att 
förhindra att produkten kontamineras av människor och maskiner under 
tillverkningen så att den inbegriper av både personal och produktion hygien.  

 
4.11.2 Produktionens hygienföreskrifter beskriver förfarandet för att upprätthålla 

fabrikens renlighet. Schemalagd städning, regler för privata tillhörigheter i 
produktionsområdena, äta måltider, öppna kärl och livsmedelshantering, röknings 
zoner, insekt kontroller, etc. alla måste inkluderas inom hygien förfarandena. 

 
4.11.3 Personlig hygien omfattar regler om personlig vård, bära smycken, arbetskläder 

och förfaranden vid sjukdom. Besökare eller personal som bara vistas fabrik eller 
lager för en kort tid är också skyldiga att iaktta dessa bestämmelser. Samma sak 
gäller för externa partners (underleverantörer). Hygien zoner skall identifieras 
med lämpliga skyltar. 

 
4.11.4 Rengöring och städning måste dokumenteras med namn, datum och underskrift 

av den person som har utfört arbetet. Dessa försiktighetsåtgärder är obligatoriska 
för hygien certifiering.  

 
4.11.5 Denna GMP bör användas tillsammans med ett befintligt QA-system som måste 

vara på plats innan GMP kan tillämpas. Det måste vara möjligt att lita på 
konverterarens tekniska processer att producera förpackningar i enlighet med 
deras specifikationer. Konsumentskydd kan inte tillhandahållas av konverteraren 
endast, men denna GMP försäkrar att konverteraren bör kunna producera 
förpackningar som i sig inte är förorenat. 

 
4.11.6 Maskinhygien: Som konverterare ansvarar du för att förebygga risken för 

hälsorisker och organoleptiska förändringar som kan komma från kontaminering 
av förpackningar. Du ska identifiera och kontrollera alla potentiella källor till 
förorening genom alla processer, från lagring av råvaror, genom produktion till 
leverans. Du ska se till att du identifiera, kontrollera och upprätthålla strikta 
hygien kontroller och standarder för produktionspersonal inom fabrik, lager och 
transport. 

 
4.11.7 Tryckpress städning är en viktig aspekt av hygien. För att förhindra kontaminering 

använd alltid absolut ren utrustning och verktyg. Valsar och gummidukar måste 
rengöras grundligt. Detta bör göras med hjälp av särskilda rengöringsmedel. 
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Standard tryckpress wash-ups kan också vara en betydande källa till oönskad 
migration. De är av naturen både flytande och benägna att migration. 

 
4.11.8 När en riskbedömning indikerar behovet av en låg-migration tryckpresstvätt kan 

färgleverantören rekommenderar lämplig tvättvätska och ge vägledning för dess 
användning som ska följas. En låg migration tryckpresstvätt är osannolikt så 
ekonomisk eller effektiv som en normal tvätt och stor försiktighet måste iakttas 
vid detta förfarande. Det är bäst att torka valsar och gummidukar torrt från 
lösningsmedel efter rengöring för att minska risken för migration. 

 
4.11.9 Reglerna måste också vara tydliga för kontroll av produktionsavfall, från tryckta 

kasserade ark till att stans- och bigavfall, överblivna tryckfärger och lacker, lim 
avfall och farliga ämnen som måste destrueras i enlighet med instruktionerna från 
tillverkaren. 

 
4.12  Riskbedömning 
 
4.12.1 Tillverkare av material och artiklar avsedda för livsmedelskontakt måste vara 

säkra på produktionsmetoderna som de har uppfyller de rättsliga bestämmelser 
som gäller för dessa. Eventuella försämringar av produktkvalitet måste identifieras 
och undvikas i förväg. Detta görs via en lämplig form av riskanalys och 
riskvärdering på grundval av vilka faror som kan identifieras på ett tidigt stadium, 
medan deras orsaker går att upptäcka och motåtgärder kan vidtas eller 
kontrolleras. Lokaler, tillverkningsoperationer, materialkombinationer och 
omgivande förhållanden av temperatur, luftfuktighet, etc. måste alla inkluderas 
inom risk planering och kontroll. 

 
4.12.2 Vid utförande av en riskbedömning, tänka på följande: 

o olika migrations mekanismer (set-off, penetration, migration) 
o typ av kartong (andel återvunna fibrer) 
o typ av barriär material t.ex. aluminium eller glas är en absolut migration barriär, 

PET en specifik barriär. Andra material t.ex. papper, kartong eller en extruderad 
PE film är ett otillräckligt hinder för migration för de flesta ämnen som kan 
komma att migrera från färg och lack lager 

o lämplig funktionella hinder kan förhindra migration men utesluter inte set-off. 
 
4.13 Provning 
 
4.13.1 Laboratorier där migrationsundersökningar och tester med hygienisk kontroll 

genomförs ska inneha lämpliga QM system.  
En förteckning över lämpliga specialiserade externa laboratorier har utarbetats 
inom ECMA tekniska kommittén. Denna lista är tillgänglig på webbplatsen ECMA 
www.ecma.org ->public affairs -> product safety. 

 
4.13.2 Råvaruleverantörerna måste göra all relevant information tillgänglig om 

kontrollmetoder av ämnen som överförs genom migration och set-off. 
Sekretessavtal kan tecknas med tredje part, särskilt engagerad i kontrollen av 
efterlevnaden.  

 
4.13.3 Testmetoder för migrering med alla typer av simulatorer är tillgängliga. Den 

vanligaste simulatorn för pappers- och kartongförpackningar är modifierade 
polyphenylenoxide (MPPO) kallas även TENAX, simulera ett antal torra icke feta 
livsmedel inklusive socker, mjöl, och spannmål. Ibland används den också som 
simulatorn för varm fet mat. 
Simulatorer kan också införas på nationell nivå. 

 
4.13.4 Följande punkter är viktiga att vara medveten om: 
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o andra mindre lämpliga för papper- och kartongsimulatorer anges i plast 
förordning (EU) nr 10/2011  

o  Överföring genom migration är ett tidsberoende fenomen. Om potentiella 
migrerande ämnen finns i förpackningen, kommer de att riskerar oönskad 
överföring till det förpackade livsmedlet med tiden. Detta kan vara en 
tvåvägsprocess med flyktiga ämnet som går från förpackningen genom 
avdunstning. 

o Migrationsundersökningar är korrekta resultat avgörande för att kunna basera 
viktiga beslut på. Korrekt provtagning måste strikt följas för att säkerställa 
korrekta och reproducerbara resultat. Viktiga parametrar är: antal, typ och 
storlek av prover, leverans av otryckta referensprovet och 
inslagning/emballering för att undvika kontaminering under transport. 

 
4.13.5 Flödesdiagram migrationstestning (som ett exempel) 

 
Migrationsundersökningar kräver en öppen hållning mellan partners i försörjning 
kedjan. Tillverkaren kan välja att utföra specifik migrations test, övergripande 
migrationsundersökningar och resterande innehåll testning för 
marknadsföringsskäl (för att visa att hans del av förpackningen kan uppfylla 
kraven i den tillämpliga lagstiftningen) eller för att han inte vill avslöja de ämnen 
för vilka han kan garantera att begränsningarna är uppfyllda. Men som förklaras 
nedan, visar överensstämmelse med de relevanta begränsningarna kan uppnås 
med andra medel som att använda värsta migration beräkning eller matematisk 
modellering eller med tillgängliga data på värsta provet eller test resultat erhållits 
under svårare migrations förhållanden. 
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Urval av relevanta migrationsundersökningar 

 

 

 
 
 
 
 

 Hämta sammansättning 
från leverantörer 

Definiera vilka 
ämnen som 

resterande innehåll 
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migration måste 

fastställas 

Definiera 
simulatorer 

Definiera 
kontakt 

temperatur 
och tid 

Definiera 
resterande 

innehåll 
testförhållande 

eee 

Definiera 
specifika 

migrationen 
testförhållande 

Definiera hela 
migreringen 

testförhållande 

Erhålla relevanta 
prover 

Ge tillräcklig 
information till 

kunden att göra det 
möjligt för kunden 
att utföra relevanta 

tester 

Utföra relevanta 
tester enligt 

definition ovan 
 

Utföra kontroll av 
sammansättning med 

positivlistor, eller i avsaknad 
av positivlistor, utföra en 

säkerhetsutvärdering 

Få information om 
tillämpningarna från kund 

Visa 
överenstämmelse 

utan provning 
 

Det tryckta 

kartong/papperet är i 

direkt kontakt med 

livsmedel 

Och/eller 

Det tryckta 

kartong/papperet 

är inte i direkt 

kontakt med 

livsmedel (ett 

ytterligare material 

placeras i mellan) 
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Restvärden omfattas 

av andra värsta fall 

prov/test? 

Restvärden 
omfattas av andra 

värsta fall 
beräkningar 

Utför analytisk 
restvärdes test 

Omfattas hela 
migreringen av 
andra värsta fall 

tester? 

Utför analytiska 
övergripande 

migrationsundersök
ningar 

Bestämning av överensstämmelse med totala migrationen 

Överenstämmelse bekräftad 

Nej 

Ja 

Resultat < gränsvärden 

Material som inte lämpar sig för avsedda 

applikationen  

Resultat > gränsvärden 

Nej 

Nej 

Överensstämmelse bekräftad 

Ja 

Ja 

Resultat < gräns 

Resultat > gräns 
Material som inte lämpar sig för avsedda 

applikationen  
 

Bestämning av överensstämmelse med restgränsvärde 
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Bestämning av överensstämmelse med gränsvärdena för specifik migration 

 
 
Testning som omfattas av värsta fall prov/test 
I vissa fall kan tester undvikas genom att använda befintliga test resultat som erhållits i andra 
prover eller samma prov men under mer svåra provningsvillkor. Exempel är ett prov med en 
större tjocklek eller tillämpning med mer färg eller tester som har utförts vid en högre 
temperatur eller längre kontakttid. 
 
Värsta fall beräkningen 
Förutsatt att mängden av ämnet i utgångsmaterial som är känt, är det möjligt att anta att 
100% av ämnet finns kvar i produkten (resterande innehåll) eller att 100% av ämnet migrerar 
till maten (för specifik migration). 
 
Matematisk modellering 
För vissa material är det möjligt att utföra modellering med hjälp av de erkända 
diffusionsmodeller. Mer information finns i riktlinjerna för "tillämpligheten av allmänt erkända 
diffusionsmodeller för beräkning av specifik migration till stöd för EU:s direktiv 2002/72/EG" 
som utarbetats av JRC. 
 
Analytisk provning 
I vissa fall kan inte analytisk provning undvikas. I respekt för migreringen i sin helhet, bör 
testning utföras enligt befintliga CEN-standarder om möjligt. Det kan vara nödvändigt men 
att ändra CEN metoden, CEN-metoder är avsedda för plast. När det gäller den specifika 
migration testen, kan den göras enligt CEN 13130-1 (material och artiklar i kontakt med 

Är specifik 
migration omfattad 
av andra värsta fall 

prov/test? 

Specifik migration 
omfattas av andra 

värsta fall 
beräkningen? 

Specifik migration 
omfattas av 
matematisk 
modellering? 

Utför analytisk 
specifik migration 

test 

Överensstämmelse bekräftad 
 

Nej 

Ja 

Resultat < gräns 

Material som inte lämpar sig för avsedda 

applikationen  

Resultat > gräns 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 
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livsmedel - plast ämnen omfattas av begränsningen); Analytisk bestämning av ämnen i 
livsmedelssimulation kan göras med någon lämplig analysmetod. EN 14338 migration till 
Tenax är lämplig för papper och kartong. 
 
Representativa prover 
Testning bör utföras på representativa stickprov. Följande aspekter bör beaktas: 

o Provexemplaren skall vara representativa för hela partiet, (kassation som produceras 
när du byter från ett parti till en annan bör inte användas) 

o Proverna skall ha genomgått den maximala set-off eller set-off måste vara 
efterliknande så att set-off effekterna ingår i utvärderingen.  

o Proverna måste lagras och transporteras på ett sådant sätt att kontaminering av 
proverna eller förlust av ämnen undviks 

o Lämplig dokumentation måste hållas under förhållanden vilket proverna var utvalda 
(dvs. som valt dem, när de valdes ut, från vilken batch etc). 
 

4.13.6 Sensorisk provning 
Förordning (EG) nr 1935/2004 kräver att material avsett för livsmedelskontakt 
inte bör försämra något livsmedel organoleptiskt.  Det måste vara väl förstått att 
på grund av den stora variationen av förpackade livsmedel, variationer i substrat 
och kontakt situationer att det är praktiskt taget omöjligt för en konverterare att 
bedöma alla sina produkter till en standardiserad neutral sensorisk referens.  
Exempelvis skulle kraven på en kartong i direkt kontakt med choklad vara mycket 
olika de där kartongförpackningen innehåller aluminium påsar med torkade 
potatisflingor. 
Därför är det av största vikt att ha sensoriska krav för vissa applikationer vid 
utveckling av förpackningar (se 4.4.5). 
Kartongens sensoriska lämplighet måste bedömas och bekräftas av användaren i 
specifikation eller första provtillverkningen.  
I allmänhet kommer konverterarens kontroll på sensoriska egenskaper eller smitta 
bismak och lukt att begränsas till en allmän observation av lukt och bismak på 
levererade råvaror, kvalitetskontroller, transport fordons inspektioner och det som 
beskrivs i de förebyggande programmen i hygien standarder såsom BRC-IoP eller 
motsvarande. 
Produkt specifika sensoriska prover kan utföras av en konverterare.  Bismak och 
lukt testmetoder som beskrivs i - EN 1230-1 (2009) - och EN 1230-2 (2009), men 
de metoder och kriterier för godkännande eller underkännande är föremål för avtal 
mellan enskilda inblandade parters. 
Underkännande kriterierna måste valideras av slutanvändaren, och helst där 
konverteraren samtycker till att utföra sensorisk utvärdering av förpackningen, 
detta fråntar inte slutanvändaren från sitt kundansvar att utföra sensorisk 
utvärdering av sin livsmedelsprodukt. 
 

4.14 Intyg från leverantörer av material 
 

4.14.1 Tillverkare av material och artiklar för livsmedelskontakt ska visa lämpligheten 
hos de material som de använder för livsmedel genom att lämna in skriftlig 
dokumentation från sina leverantörer. Dessa dokument avser enskilda produkter 
(t.ex. färg), produktgrupper (t.ex. färg serie) eller kombinationer av produkter 
(t.ex. färg och lack) och bekräfta att de relevanta lagkrav har följts: 
 
o Material som omfattas av enskilda lagkrav kräver en förklaring av 

överensstämmelse (Declaration of Compliance DOC) och bestäms av detta. I 
avsaknad av detta kan annat besked (beskrivning av sammansättning etc.) ske 
enligt enskild överenskommelse. Obs: Även om inga specifika harmoniserade 
EU-förordningar är på plats, kräver vissa länder en formell förklaring om 
överensstämmelse  (Declaration of Compliance DOC) för alla material avsedda 
för livsmedelskontakt. Detta är exempelvis fallet i Belgien, Frankrike, Italien och 
Rumänien, utan emellertid klara regler för hur man utfärda docs. 



 34 

o Compliance certifikat bekräftar att material som används är i linje med 
lagkraven för kontakt med livsmedel. De utfärdas av ackrediterade 
specialiserade laboratorier eller test institut. 

o Handlingar (t.ex. testresultat) som innehåller en förklaring och/eller bekräftelse 
av överensstämmelse är andra typer av styrkande dokument. 
Förpackningstillverkare är endast rättsligt skyldig att lämna ut dessa 
verifikationer till de ansvariga myndigheterna. 
 

Beroende på det ingående materialet, bör försiktighet iakttas så att i synnerhet 
följande information tillhandahålls på grund av olika specifika krav: 
 
o Förpackningskartong: Uppfyllande av kraven i CEPI/CITPA industrin riktlinje 

/ BfR 36 om papper och papp avsedda att komma i kontakt med livsmedel.  
o Tryckfärger och lacker: förebyggande av migrationen av innehållet till 

maten (i mängder som inte är godkända) vid korrekt tillverkning. De riktlinjer 
som utfärdats av Europeiska tryckfärgs föreningen (EuPIA) beaktas också. Om 
det finns specifik migration gräns (specific migration limits SML) för vissa 
ämnen, överensstämmelse med dessa framgår i de relevanta rättsliga 
dokumenten (t.ex. förordning (EU) nr 10/2011/EG) och CAS-ID-nummer. 
Ämnen för dubbla användningsområden redovisas också som CAS-nummer. 

o Plast: produktionen av plast styrs av plast förordning (EU) nr 10/2011/EG. 
Lämpliga deklarationer om överensstämmelse måste därför erhållas för 
plastmaterial som köps (t.ex. filmer).  

o Lim: uppfyllelse av kraven om plast dispersioner, inbegripet "Monomerer och 
andra utgångsmaterial" bilaga II och bilaga III "Tillsatser" plast förordning 
(EU) nr 10/2011/EG. Ofta hänvisas det också till tyska BfR rekommendation 
XXVIII på tvärbundna polyuretaner som självhäftande lager för mat 
förpackningsmaterial 

 
En mer detaljerad lista över rättsliga referenser ges i kapitel 2 i GMP riktlinjerna. 
 

4.14.2 Färgtillverkare kommer att tillhandahålla all relevant information om övervakning 
av överföring av ämnen t.ex. migration och set-off. Sekretessavtal kan signeras 
med tredje part som är särskilt engagerad i kontrollen av överensstämmelse. Ett 
dokument med specifik vägledning om klausulerna i färgleveransavtal som är 
tillgänglig i medlems avsnitt, se webbplatsen ECMA. 

 
4.15 Beskrivning av ingående komponenter 
 
4.15.1 En beskrivning av sammansättning kan tillhandahållas till kunden (om det 

avtalats). Detta är kartongkonverterarens sätt att uppfylla sin skyldighet att dela 
adekvat information i distributionskedjan. 
Exempel på sådana dokument finns i ett avsnitt på medlem webbplatsen ECMA. 
I de fall där förpackning inte har funktionell barriär på plats, omfattar 
beskrivningen information om de aktuella ämnena med restriktioner på de dubbla 
användningars områden för ämnena. 

 
4.15.2 Dokumentation för påvisa att material, artiklar och ämnen som är avsedda för 

tillverkning kartongbaserade förpackningar avsedda för livsmedel uppfyller kraven 
i förordning (EG) nr 1935/2004 samt alla andra förordningar, direktiv, normer och 
riktlinjer med villkor och resultaten av eventuella överensstämmelser, måste 
konverteraren tillhandahålla tester som utförts vara underhållen och tillgängliga 
för behöriga nationella myndigheter på begäran. 

 
4.15.3 På begäran av myndigheter, bör supportdokumentation relaterade till olika 

aspekter av företagets verksamhet vara tillgängliga från informationssystemen. 
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5 Riktlinjer för tryckfärger och lacker 
 
5.1 Introduktion 

 
Tryckfärger och lacker har varit en stor källa till säkerhets incidenter. Därför har 
ett särskilt kapitel i denna GMP riktlinjen tillägnad tryckfärger och lacker. 
Innehållet i kapitel 5 bygger på den riktlinje som godkänts i den 
förpackningstyckfärgs tillverkarnas gemensamma arbetsgrupp "Riktlinjer för 
användningen av tryckfärg för papper och kartong för förpackningar som används 
vid kontakt med livsmedel. 
 

5.2 Ultraviolett (UV) härdande tryckfärger och lacker 
 

5.2.1 UV tryckfärger härdar med hjälp av en kemisk reaktion som sker med UV-ljus i 
tryckpressen. Under denna process sker en tvärbindning av akryl monomerer med 
hjälp av foto initiatorer som då bildar en fast film.  
Efter härdning av standard UV tryckfärger och lacker kan vissa återstående 
komponenter förekomma som har potential att migrera på grund av: 

o nedbrytningsprodukter från fotoinitiatorer och icke-reagerade 
fotoinitiatorer. 

o kvarvarande monomerer som kvarstår i färgfilmen eller absorberas in 
underlaget 

o ofullständig reaktion av färgkomponenter på grund av otillräcklig härdning 
 

5.2.2 Substrat 
o Papper/kartong substratet ska vara lämpligt för livsmedelsförpackningar 
o Några substrat/kvaliteter av papper och kartong är själva känsliga för 

strålning som används för att härda UV tryckfärger och lacker och kan 
utveckla en lukt som kan förorena den packade maten.  

o Papper och kartong är mycket mottaglig för luftburen migration av flyktiga 
substanser och är mycket absorberande av gaser och vätskor från tvättning 
av tryckpress eller konventionella färger. 
  

5.2.3 Flertalet råvaror i standard UV-färger och lacker har inte utvärderats för kontakt 
med livsmedel. Låg molekylvikts komponenter i dessa tryckfärger och lacker kan 
migrera, så deras användning kräver en fullständig riskbedömning. Speciellt 
formulerad låg-migration UV-färg rekommenderas, för att ge låg-migrations 
färglager efter härdning.  
Färgtillverkare måste göra all information tillgänglig för övervakning av överföring 
av ämnen genom migration och osynlig set-off. Sekretessavtal kan tecknas med 
tredje part som är särskilt engagerad i kontrollen av efterlevnad. 
 

5.2.4 Testmetoder för migrering med simulatorer finns tillgängliga. Den vanligaste 
simulator för ej laminerat pappers- och kartongförpackningar som kommer att 
vara i kontakt med torra livsmedel är modifierad polyphenylenoxide (MPPO) som 
simulera ett utbud av torra livsmedel inklusive socker, mjöl och spannmål. 
Migration tester med laminerat papper kan göras med simulatorer som beskrivs 
för plast. 
 

5.2.5 Flexografi med UV-härdande färger och lacker är av särskilt intresse, eftersom 
viskositeten hos dessa färger måste vara mycket lägre än motsvarande offset 
tryckfärger och lacker. 
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5.3 Konventionella tryckfärger och vatten baserade lacker. 
 

5.3.1 Standard offset oxidativa tryckfärger och vattenbaserade lacker kan innehålla 
ämnen som riskerar att migrera. 
 För tryckning av livsmedelsförpackningar finns speciellt framtagna låg-migrations 
tryckfärger och vattenbaserade lacker son kan användas. 
Låg migrations tryckfärger är framtagna med hjälp av utvalda komponenter som 
säkerställer att migration från den tryckta produkten håller sig inom alla laglig 
migration gränser för den avsedda applikationen. 
 

5.4 Färgtillsatser och fuktvatten. 
 

o Använd endast färg tillsatser godkänts för avsedda för låg-migration 
färgsystem när du använder dessa färger eller lacker. 

o För offsettryck har särskildalåg-migrations fuktvatten koncentrat 
utvecklats då standard fuktvatten koncentrat kan innehålla potentiella 
migrerande substanser som vätmedel eller alkohol substitut. 
 

5.5 Färgblandning och färgnyansering 
 

5.5.1 Många tryckfärger som behövs för förpackningstryck är blandningar för spot färger 
eller varumärke färger. För låg migration tryckfärger måste alla delar av 
blandningen komma från samma serie av färgtyp. Även en liten mängd av en 
komponent från en "icke-låg-migration" eller standard färg kan ha effekt både på 
låg lukt prestanda och i migrationsundersökningar. 
 

o Använda färg från deras ursprungliga behållare 
o Undvik kontaminering (för garantera spårbarhet) under färgblandning. 
o Behållare och verktyg skall vara rena 
o Resthalter från regöringsmedel måste undvikas 
o Tryckfärger som blandas i konverterarens anläggning bör användas endast 

på nytt efter ha kontrolleras för lämplighet för återanvändning 
 

5.6 Rengöring 
 

5.6.1 För att förhindra kontaminering använd alltid ren utrustning och verktyg. 
o Valsar och gummidukar får inte förorenas. 
o Grundlig rengöring med dedikerat rengöringsmedel 

 
5.6.2 Vanlig trycktvätt vätska kan också vara en potentiellt betydande källa till oönskad 

migration. De är av naturen både flytande och benägna att migrera. 
  När en riskbedömning indikerar behovet av en låg migrations tvätt vätska kan färg 

leverantören rekommendera en lämplig och ge vägledning för dess användning 
som bör följas. 

 En låg migration press tvätt kan inte vara så ekonomisk och effektiv som en 
normal tvätt och stor försiktighet måste iakttas att ändra förfaranden för att ta 
hänsyn till detta. 

 Det är bäst att torka valsar och dukar torrt från lösningsmedel efter tvättning för 
att minska risken för migration. 

 
5.7 Torkning av färg 
 
5.7.1 Torkning av konventionella färger: När låg-migration tryckfärger används är 

torknings acceleratorer inte tillåtet. När konventionella offset tryckfärger används, 
måste färgfilmen torkas helt efter appliceringen. Pallar med tryckta ark bör inte 
staplas före en lämplig torktid. 

 



 37 

5.7.2 UV härdning: Ofullständig härdning av UV färglager ökar kraftigt risken för 
migration och även möjligheten att organoleptiska effekter ger upphov till lukt. 
Följande är den rekommenderade god praxis att få tillfredsställande härdning: 

 
o Säkerställ strömförsörjning 
o Säkerställ rätt antal lampor av rätt effekt och intensitet används 
o Se till att regelbundet underhåll av UV-lampor och reflektorer 

 
5.7.3 En mängd faktorer påverka graden av härdning – typ och UV-lampans effekt 

inklusive tillstånd på reflektorer, pressen hastighet, tidsintervallet mellan tryck 
och härdning samt substrat (särskilt när du trycker på icke - belagda board yta 
med tanke på absorbents). Detta innebär att det är viktigt att kontinuerligt 
övervaka och dokumentera härdningskvalitet och produktion. Kontrollera att 
aktuella presshastigheten motsvarar pre validerade villkor och att gör tester för 
att kontrollera det är tillräcklig härdning av färg och lack. Observera att 
användning av icke godkända fotoinitiatorer är tillåtna. 

 
5.8 Färgtjocklek/mängd 
 
5.8.1 Ju tjockare färgfilm, svårare att uppnå tillräcklig torkning.   Överdriven filmtjocklek 

måste undvikas, i synnerhet UV mörka nyanser och UV ogenomskinlig vit. 
Densiteten för svart färg bör inte vara över 2,5. Detta måste kontrolleras genom 
användning av densitometer (antingen handhållna eller med tryckpress 
tillverkarnas inbyggda mjukvara/hårdvara). Observera optimal densitet för 4-
färgtryck och att undvika att bygga 4-färg solida färger). 

 
5.9 Kontroll 
 
5.9.1 Den följande är sammanfattningen av rekommenderade kontrollpunkter: 

 
o använda färg från den ursprungliga behållaren 
o statistisk migration/sensorisk analys kan vara lämpligt förutom 

standardtester 
o spela in tryckpressen inställning inklusive hastighet, härdnings tillstånd och 

tryck ordning 
o rullar eller pallar med ark bör förvaras före och efter tryckning på ett sådant 

sätt att de organoleptiska egenskaperna inte påverkas: Lämpligt emballage 
ska användas innan transport till en tryckning och efterföljande 
bearbetning    
 

5.10 Ändra från normal till låg-migration tryck 
 

5.10.1 Det är god praxis att införa migrationsoptimerad färg för alla tryckjobb. Helst bör 
samma färgtyp användas kontinuerligt på en tryckpress för att undvika behovet 
av kostsamma rengöringar och undvika risken för kontaminering.  Dock under 
omständigheter när sådana omställningar inte kan undvikas listan nedan (icke 
uttömmande) utgör grunden för en uppförandekod för övergången: Dock när 
sådana omställningar inte kan undvikas är listan nedan (icke uttömmande) 
grundläggande vägledning för övergången:  
 

o använda färg från ursprungliga behållare 
o töm alla färg och lack slangar/rör 
o för offsettryck, byt fuktvatten till den som rekommenderas av 

leverantören. Rengöring av blandning och lagrings tankar, filter samt 
ledningar som en del av förfarandet. 

o Rengör alla valsar och gummidukar 
o Vissa ämnen som kan komma att migrera kan finnas kvar i systemet. 

Riskbedömning bör användas för att bestämma en lämplig tid att 
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säkerställa icke-låg migration spår tas bort helt från gummidukar eller 
valsar 

o Vid tryck start, ska en tillräckligt stor kvantitet skrotas som ett sätt att ta 
bort några sista spår av "icke-låg migration" substanser. 

o Om färg levereras till pressen från fat, se till det inte finns förorening från 
vanlig färg med hjälp av en ren pump och rör och om en "påse" används 
som foder i fatet, se till att det inte finns förorening från mjukgörare. 

o Se till att alla efterföljande processer är fria från risken för migration från 
lösningsmedel, mjukgörare, oljor, fetter och andra potentiella migranter 

o lagring i närheten av olämpliga färg kan också leda till migration 
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6 Processer flödesschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) migrationsundersökningar kräver en öppen hållning mellan försörjningskedjans partners.  
I de fall kunden lägger till ett annat lager eller material till exempel en innerpåse måste 
migrationsundersökningar göras på kombinationen av det inre lagret och den tryckta kartongen. I 
princip utför tryckaren provning endast på tryckt material/artikel för vilken han är ansvarig. Om till 
exempel en innerpåse används, är det för tryckaren att utvärdera den kombinerade tryckta kartongen 
med innerpåsen. Observera att migrationsundersökningar kan undvikas när andra sätt kan användas 
för att visa att (modellering, värsta fall beräkningar, med resultaten av andra prover/mer allvarliga 
tillstånd) 

b) Migrationsundersökningar måste göras av kunden om kunden placerar ett extra lager eller material 
mellan det tryckta materialet och maten (en inre påse som det första exemplet eller en flaska som är 
placerad mellan tryckt kartong/papper och maten). 

c) Kunden måste kontrollera att migrationsundersökningar utförs av producenten av tryckt 
kartong/papper är tillräcklig och adekvat för den mat han har för avsikt att placera i förpackningen. 
Tabeller med simulatorer som måste väljas och som till exempel ingår i förordningen om plaster kan 
användas som en vägledning. Det är dock kunden  som har ansvaret att kontrollera att denna 
vägledning är lämplig för sin produkt. 
 

 

 

 

• Hygienstandard enl. normer 
• Klar ansvarsfördelning 

• Underhålls- och rengöringsru ner 

• Internt inden fika onssystem 

• Användning av lämpliga konsum ons- och förbrukningsmatr. 
• Kunskap om prod. av matr. För livsmedelskontakt (utbildning) 
• Riskanalyser och riskbedömning av produk on 

• Skydda produkten genom hela förädlingskedjan 

Allmänna GMP Krav: 

Orderhantering 

• Lagkrav 

• Produktutveckling 

• Äganderä  

 

Orderutskri / 
produk onsbered

ning 

Materialinköp 

och planering 

 

Godsmo agning 

 

 

 

 

        Tryckning 

 

 

 

         Prägling 

 

Stans och 

bigning 

 

 

Fönsterlimning 

 

Limning och 

Förpackning 

 

 

Slutkontroll 

 

 

Färdigvarulager 

Leverans 
 

Kund 

Kundförfrågan: 
Livsmedelsförpackning 

 

Ordererkänn
ande 

Materialbeställning: 

Kartong 

Färg 

Lack 

Lim 

folie 

Tillsatsmatr. 
Oljor 
Tvä vätskor 

 

Tryckta  

ark 

Tryckta ark 

Med prägling 

Kapslar 

Fönster 
kapslar 

Färdigt gods 
 

• Leveransförhållande 

• Lagringsförhållande 

• Sensorisk test/

råmatr.vid behov 

 

• Torkning/härdning 

• Rengöring av maskin 

• Batchnr: kartong/färg/lack 

• Ordermapp 

• Färgrecept 

• Palle ke  

• Batchnr: Präglingsfolie 

• Ordermapp 

• Följesedel (extern prägling) 

• Palle ke  

• Batchnr: Fönsterfilm, lim 

• Ordermapp 

• Palle ke  

• Batchnr: lim, kartonger, etc. 
• Ordermapp 

• Palle ke  färdiggods 

Färdiggods: 
• Sensorisk test 
• Migra onstesta 

• Lagringsförhållande 

• Iden fika on 

• Transpor örhållande 

Leveranscer fikat 
Lab tester 

Leveranscer fikat 
DOC etc. 
 

Produk onsorder 

Produkt specifika on 

• Leveranssedel 
• Materialiden fika on 

• Säkerhetsdata 

Sensorisk testning 

Migra ons testningb 

Verifika on av simula on, d, temperatur vid migra ons testc  

 

 

Källa : German Fachverband 
Faltschachtel Industrie FFI 
Adapted 
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7 Använda referenser 
 

Följande lista innehåller viktiga dokumentreferenser med direkta länkar till online-
dokument. Denna lista är inte uttömmande men är viktig läsning för den som är 
tillverknings specialist inom grafisk industri och förpackningsindustrin vilka utför tryckning 
och konvertering av produkter avsedda för livsmedelsförpackning. 
 
Dokumenten visas i ordning av direkt betydelse för förpackningstillverkaren. 
 
 
Oktober 2004 – ram förordning (EG) nr 1935/2004 – (artikel 3) 
Förordningen om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om 
upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG – anges att sådana material och artiklar skall 
tillverkas enligt god tillverkningssed (GMP) så att, under deras normala eller förutsebara 
användningsförhållanden inte överför sina beståndsdelar till livsmedel i sådana kvantiteter… 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:en:PDF 
 
December 2006 – kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 
Om god tillverkningssed för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som 
förtecknas i bilaga i till förordning (EG) nr 1935/2004 – införd sedan augusti 2008. 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:EN:PDF 

 

Januari 2002 – förordning (EG) nr 178/2002 
Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:EN:PDF 
 
Juli 1985 – rådets direktiv 85/374/EEG 
Om tilläpning av lagar, förordningar och administrativa bestämmelser i medlemsstaterna om 
skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:EN:HTML 
 
 
Juni 2009-brittiska FSA (Food Standards Agency) 
Riktlinje om regel efterlevnad och god praxis för affärs dokumentation för material och artiklar i kontakt 
med livsmedel. 
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/publication/legalcompliancefoodpackaging.pdf 
 

 
Mars 2010-CEPI / CEFIC / CITPA / FPE 
Industrins riktlinje för efterlevnad av papper och kartongmaterial och produkter för kontakt med livsmedel. 
www.cepi.org/Objects/1/files/Industry%20guideline-final.pdf 
 
Schweiziska förordningen SR 817.023.21 
Schweiz har utfärdat en förordning om material och artiklar i kontakt med livsmedel. I en reviderad version 
tillämpliga sedan april 2010 lades ett nytt kapitel om tryckfärger till. 
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04867/10015/index.html?lang=en 
 
September 2009-EuPIA Guide till tryckfärger för livsmedelsförpackningar 
Riktlinje för tryckfärger på ytor i kontakt med livsmedel avseende förpackningsmaterial och artiklar 
(uppdaterad från April 2008). 
www.eupia.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=10008E&eas:dat_im=05048E 

 
Plastförordning (EU) nr 10/2011 och dess ändringsförslag 
Förordningen om plast konsoliderar 12 befintliga uppsättningarna av europeiska regler för plast i en 
förordning. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:EN:PDF 
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8 Förkortningar, definitioner och 
ordförklaringar 

 
Beläggningar: Det finns olika typer av beläggningar (clay coating), vart och ett har olika 
egenskaper och fördelar. Kartong har vanligtvis en mineral beläggning på tryckytan för att 
förbättra dess tryckbarhet. Beläggningar kan också användas att göra kartongen fett 
resistenta eller för att framhäva glans av design eller en viss detalj. Se även laminering. 
 
CEPI: Confederation of European Paper Industries – www.cepi.org 

 
CITPA: International Confederation of Paper and Board Converters in Europe  - www.citpa-
europe.org 
 
ECMA: Europeiska kartongförpackningsföreningen - www.ecma.org 
 
EFSA: European Food Standard Agency – www.efsa.europe.eu 

 
EuPIA: Europeiska tryckfärgsföreningen medlem av CEPE (Europeiska producenter) och 
importörer av färg, tryckfärg och konstnärernas färger. 
 
FDA : US Food and Drug administration - www.fda.gov  
 
Formuleringar: Formuleringar är sammansättningen av beståndsdelarna i halvfabrikat eller 
färdiga produkter. Beståndsdelar är det som används i faserna av tillverkningsprocessen. I 
formuleringen som beståndsdelar, kan tekniska coadjuvants också övervägas om inom system- 
och målen för GMP. 
 
Fotoinitiator: Högabsorberande fotokemiska initiatorer i UV-onrådet. Energin från UV-strålar 
bildar fria radikaler som inleder processen för polymerisering av färg. 
 
Funktionell barriär: En "funktionell barriär" innebär ett hinder som består av ett eller flera 
lager av någon typ av material som säkerställer att det slutliga materialet eller produkten är 
förenlig med artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004 och med bestämmelserna i denna 
förordning (från förordning (EU) nr 10/2011, art. 3). 
 
Förorening: Varje biologisk, mikrobiologiska, kemiska föreningar, främmande föremål 
eller ämnen som oavsiktligt lagts till som kan äventyra säkerheten. 
 
Förpackning: förpackningen är slutprodukten som används att paketerar varor. 
Kartongförpackningar är gjorda av kartong. 
 
GMP (Good Manufacturing Practice): (God tillverkningssed)De aspekter av kvalitetssäkring 
som garanterar att material och produkter konsekvent produceras och kontrolleras för att 
säkerställa överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser och med kvalitetskrav som är 
lämpliga för deras avsedda användning inte är fara för människors hälsa eller orsakar en 
oacceptabel förändring i sammansättningen av livsmedlet eller orsakar en försämring av 
organoleptiska egenskaper (från förordning 2023/2006/EG , art. 3). 
 
HACCP: Faroanalys och kritiska kontrollpunkter. 
 
ISO: Internationell organisation för standardisering. 
 
Kartong: Kartong eller papp utgörs av en fler lagers konstruktion som får sina egenskaper 
efter lagrens sammansättning. 

 
Kompositmaterial: förpackningsmaterial som består av flera skikt av material som 
papper eller kartong, plast, aluminium. 
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Konverterare: Producenten av förpackningen som har antagit denna kod. 
 
Kvalitetssäkringssystem (QAS): Alla organiserade och dokumenterade arrangemang som 
har till syfte att garantera att material och produkter av den kvalitet krävs att säkerställa 
överensstämmelse med reglerna som gäller för dem och kvalitetsnormerna som krävs för deras 
avsedda användning (från förordning 2023/2006/EG, artikel3). 
 
Laminering: Det tryckta arket är täckt med ett tunt skyddande lager med plast, plast/metalliska 
material. Laminatet kan vara blank, matt och kan appliceras med en speciell laminering maskin. 
Ett laminat ger utmärkt skydd mot smuts, fukt och slitage. Detsamma kan också vara till för att 
erbjuda en estetisk finish. 
 
Lågmigrationsfärg: en "lågmigrationsfärg" utformad för användning på 
livsmedelsförpackningar är – enligt den definition som ges av EuPIA - formulerade med utvalda 
komponenter som bör säkerställa att migrationen från resulterande tryckta filmen är inom 
godkända migreringsgränser, under förutsättning att förpackningen är lämplig och förpacknings 
färger används enligt god tillverkningspraxis, i enlighet med riktlinjer som ges av färg 
leverantören för den avsedda appliceringen. 
 
Material och artiklar i kontakt med livsmedel (FCMs): Material och produkter, i tillstånd av 
färdiga produkter avsedda för kontakt med livsmedel eller som redan är i kontakt med livsmedel 
samt för detta ändamål eller att det rimligen antas att de placeras i kontakt med livsmedel eller 
som överför sina egna komponenter till livsmedel under normala eller förutsebara 
användningsförhållanden (från förordning (EG) nr 1935/2004 artikel 2). 
 
MPPO: Modifierad polyphenylenoxide även känd under det registrerade varumärket TENAX är 
en livsmedelssimulator för att testa utsläpp av kemiska ämnen från kontaktmaterial till mat. 
 
Nyproducerade fibrer: solid blekt kartong, Solid oblekt kartong. 
 
OML: Overall migration limit. 
 
PE: Polyeten – plastfilm som ofta används som beläggning. 
 
Quality Management System (QMS): Ett kvalitetsledningssystem är en uppsättning 
sammanhängande eller samverkande element som företag använder för att styra och kontrollera 
hur kvalitets politik genomförs och kvalitetsmål uppnås. 
 
RCP: Relevanta kontrollpunkter 
 
Resterande innehåll: Resthalten av migrerad substans. För livsmedelskontaktmaterial är det 
uttryckt i mg/6 dm². För vissa ämnen har lagstiftning infört resterande innehålls begränsningar. 
 
Screening analys: Avancerad analytisk provning, möjliggör identifiering av ämnena som finns 
i ett material, artikel eller i maten. 
 
Set-off: Överföring från den tryckta ytan som inte är ordentligt torr, till icke-tryckta ytan som 
kan komma i kontakt med livsmedel vid lagring i stackar eller i rullar. När det är synligt kallas 
det smetning. 
 
SML: Specific migration limit. 
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Specifikationer: Som anges enligt förordning 2023/2006/EG, artikel3, detta är föreskrifter om 
"förutsättningar" anges för råvaror och halvfabrikat artiklar. Specifikationer för förutsättningar 
för råmaterial och halvfabrikat artiklar omfattas av krav på överensstämmelse med lagstiftning 
om material och artiklar för kontakt med livsmedel. 

 
Spårbarhet: Möjlighet att hämta tillförlitlig information vad gäller sammansättning, produktion, 
lagring, transport och andra relevanta funktioner på förpackningsmaterial. Spårbarhet är ett 
krav i förordning (EG) nr 1935/2004 (artikel 17) 

 
System för kvalitetskontroll (QCS): Systematisk tillämpning av åtgärder inom systemet för 
kvalitetssäkring som garanterar efterlevnad av utgångsmaterial och mellanprodukter och färdiga 
material och produkter med specifikationen i kvalitetssäkringssystemet (från förordning 
2023/2006/EG, artikel3). 

 
Tillverknings- eller produktionsprocesser: Detta omfattar alla faser av konvertering av 
råmaterial, ämnen och halvfärdiga artiklar för att erhålla halvfärdiga artiklar samt färdiga 
produkter. I tillverkningsprocessen, inom ramen för förordning 2023/2006/EG, faser av lagring 
och hantering av råvaror, anses start ämne och halvfärdiga artiklar tillsammans med de sista 
faserna i förpackningen och pelletering av halvfärdiga artiklar och färdiga produkter, samt 
lagring och transport faserna. 

 
Tryckfärg: Färgade pigment som överförs i utskriftsområdet med hjälp av ett transport medel 
såsom hartser och därmed fastnar på ytan av papp. 

 
UV beläggningar: Ultraviolett beläggningar (lack) som appliceras vid tryckning samt under en 
efterföljande lackenhet. Det ger ytan en blank eller matt finish. 

 
Ytvikt: Vikten av papp uttryckt i gram per kvadratmeter (g/m2). Papper med en ytvikt vikt över 
160 g/m2 kallas normalt kartong, eftersom detta är tröskeln varefter en fibrösa material har 
den robusthet och styvhet som gör den lämplig för att konstruera förpackningar. De flesta 
förpackningar av papp har en ytvikt av från 160 till 600 g/m2... 
Återvunna fibrer: vit bestruken fler lagers kartong  
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9 Frågor och svar 
 

Vad betyder GMP? 
Det är en förkortning för Good Manufacturing Practice.(God tillverkningssed) 
 
Hur är GMP (god tillverkningssed) för livsmedelsförpackningar definierad? 
GMP förordning (EG) nr 2023/2006 artikel 3 definieras som "de aspekter av 
kvalitetssäkring som garanterar att material och produkter konsekvent produceras och 
kontrolleras för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser för dem 
och med kvalitetskrav som är lämpliga för deras avsedda användning inte fara för 
människors hälsa eller orsakar en oacceptabel förändring i sammansättningen av 
livsmedlet eller orsakar en försämring i dess organoleptiska egenskaper". 
 
Vad är förordning (EG) nr 2023/2006? 
Detta är en lagstiftande verktyg som antagits av EU att försvara konsumenter i 
applikationer enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004 som omfattar material och 
föremål för kontakt med livsmedel. 
 
Vad fastställer artikel 3.1 i förordning (EG) 1935/2004? 
Den här artikeln fastställs att material och artiklar, som består av aktiva och intelligenta 
material och produkter, måste framställas som överensstämmer med (GMP) god 
tillverknings sed så att, under normalt förutsebara användningsförhållanden inte överför 
produktkomponenter till mat i mängder som de skulle: a) utgöra en fara för människors 
hälsa. b) medföra en oacceptabel förändring i sammansättningen av livsmedlet, eller c) 
medföra en försämring av dess organoleptiska egenskaper. 
 
Vad är tillämpningsområdet av förordning (EG) nr 2023/2006? 
Denna förordning gäller för alla sektorer och alla faser av produktion, bearbetning och 
distribution av material och föremål för kontakt med livsmedel med undantag av 
tillverkning av utgångsmaterial. 
 
Vad är produktionskedjor av olika material? 
Produktionskedjorna är den totala summan av industriella processer som från 
produktionen av de råvaror som leder till erhållande av den färdiga artikeln och dess 
distribution. 
 
Vem har att säkerställa tillämpningen av GMP 
Alla parter i kedjan för produktion av material och artiklar för kontakt med livsmedel är 
skyldiga att följa bestämmelserna genom en lämplig GMP med hänsyn till deras individuella 
funktion i leveranskedjan. Men leverantörer av utgångsmaterial omfattas inte av krav 
beträffande GMP i förordning (EG) nr 2023/2006. 
 
Kan man kräva tillämpning av förordning (EG) nr 2023/2006 tillämpas på 
produktion av halvfabrikat artiklar eller färdiga produkter från länder utanför EU? 
Ja. Om EU handel endast sker med varor som är kompatibla med EU-lagar, måste en 
producent från land utanför EU följa förordning (EG) nr 2023/2006. 
 
Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 
Kvalitetssäkringssystem definiera relevanta aktiviteter och processer som garantera att 
material och produkter är av den kvalitet som krävs för att säkerställa överensstämmelse 
med de regler som tillämpas på dem och kvalitetskrav som krävs för deras avsedda 
användning. 
 
Måste företag certifieras enligt GMP-förordningen? 
Nej. Förordning (EG) nr 2023/2006 fastställs inte någon skyldighet för system eller produkt 
certifiering. 
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Är god tillverknings sed nödvändigt om mitt företag redan är ISO 9000 och BRC 
certifierade? 
Ja. Även om ledningssystem för kvalitet säkerställer att produktionen utförs efter specifika 
dokumenterade förfaranden för att erhålla en förinställd kvalitetsnivå, är ett GMP-system 
inriktad på åtgärder för att uppfylla de särskilda rättsliga kraven på material och föremål i 
kontakt med livsmedel. 
 
Kan du införa ett GMP-system i ett system för certifierade kvalitet? 
Ja. Ett certifierat kvalitetssystem (ISO 9000, BRC) är en utmärkt grund för att genomföra 
en GMP, men bör inte förväxlas med kvalitetssystemet i sig själv. QA-system kan omfatta 
GMP men anses inte i sig vara en tillräcklig förutsättning. 
 
Om verksamheten är liten, är skyldigheterna som fastställs i förordning (EG) nr 
2023/2006 fortfarande den samma? 
De skyldigheter som fastställs i förordning (EG) nr 2023/2006 avser inte storleken på 
verksamheten men i förordet (preliminära kommentarer 6) sägs att "reglerna för GMP bör 
tillämpas proportionellt för att undvika onödiga bördor för småföretag". Dessutom i artikel 
5 (system för kvalitetssäkring) fastställs det i avsnitt 5.1 (b) att "systemet måste [...] 
tillämpas med tanke på storleken på verksamheten, så att inte utgöra en alltför stor börda 
för verksamheten". 
 
Vad är FCM spårbarhet? 
Spårbarhet enligt definitionen i artikel 2.1 a) regleras av artikel 17 i förordning (EG) nr 
1935/2004 finns möjlighet att rekonstruera och följa vägen som material och artiklar 
genom faserna av bearbetning, konvertering och distribution. Spårbarhet av FCMs har 
syftet med livsmedelssäkerhet, att underlätta hanteringen av nödsituationer, så att 
återkallande av defekta produkter från marknaden, spåra orsakerna till icke 
överensstämmelse och fördelning av ansvar. 
 
Hur kan jag säkerställa en tillräcklig hygiennivå? 
Varje del i produktionskedjan måste säkerställa en adekvat nivå av renlighet och hygien i 
förhållande till sin egen position i försörjningskedjan. 
 
Hur kan jag förhindra kontaminering? 
Kontaminering kan förhindras genom kunskap om och den nuvarande tillämpningen av en 
GMP, i synnerhet kontroll av kritiska momenten i hela processen och alla åtgärder 
anpassade till att förebygga risken för nedsmutsning. 
 
Är förutsättningarna samma längs hela produktionskedjan? 
Syftet med alla partner i kedjan är densamma att leverera säkerhet.  Förutsättningarna är 
emellertid olika. GMP:s bör tillämpas i förhållande till varje spelares position i 
leveranskedjan. 
 
Måste all personal i företaget involveras? 
Ja, All personal måste vara medvetna om att en produkt är avsedd för kontakt med 
livsmedel. 
 
Vad bör man observera inom GMP vid utbildning av personal? 
För en korrekt tillämpning av GMP, måste personalen få adekvat utbildning och exakta 
instruktioner om rätta arbetsmetoder. 
 
Vem ansvarar för genomförandet och antagandet av en GMP? 
Företagets ägare är ytterst ansvarig för förvaltningen av resurser och aktiviteter för att 
garantera att förordning (EG) nr 2023/2006 är förstådd och tillämpad på alla nivåer inom 
sitt företag eller organisation. 
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Kräver förordning (EG) nr 2023/2006 att en utsedd person ansvarar för QAS eller 
GMP? 
Nej. Förordningen kräver att företagets ägare garanterar att förordning (EG) nr 2023/2006 
är förstådd och tillämpad på alla nivåer i företaget eller organisationen för att få FCMs som 
överensstämmer med gällande lagstiftning. Varje företag kan organisera sin verksamhet 
som bäst anstår dess storlek och verksamhet under förutsättning att systemet är effektivt, 
genomförs, upprätthålls och dokumenteras och att produkter som överensstämmer med 
gällande lagstiftning erhålls. 
 
Vilken dokumentation behöver jag göra? 
Dokumentation och dess korrekta hantering samt uppdatering, är en viktig aspekt av vad 
som krävs för att upprätthålla ett effektivt system för GMP. Inbegripet leverantörernas 
dokumentation, ska dokumentationen göra det möjligt att spåra, registrera och bevara alla 
produktionens faser. 
 
Om ett företag inte har utarbetat en manual men begränsar sig till registrera sitt 
egen hanteringssystemet via dokumentation, är detta tillräckligt för att påvisa 
överensstämmelse till förordning (EG) nr 2023/2006? 
Ja. I förordning (EG) nr 2023/2006 det finns ingen hänvisning till skyldigheten att utarbeta 
en handbok men det ska finnas lämplig dokumentation (i artikel7 nämns "tillräcklig 
dokumentation på papper eller i elektroniskt format"). 
 
Vad ska man göra för att hantera GMP för råvaror? 
Leverantörens dokumentation måste möjliggöra full spårning av varje parti av råvaran till 
ett särskilt parti av slutprodukten för att säkerställa full spårbarhet inom en viss sektor av 
segmentet. Detta bör övervägas om den tekniska genomförbarheten för att möjliggöra 
kontroll av alla företag som leverera material och produkter samt i tillämpliga fall de ämnen 
och produkter som används. 
 
Hur hanterar man en förändring? 
Varje ändring av en viss process som har inflytande på överensstämmelse och 
förutsättningar på FCMs (dvs. användning av en ny råvara, en ny formulering eller en ny 
maskin) bör utvärderas innan de genomförs. GMP systemet bör åter utvärderas vid varje 
förändring för att kontrollera behovet av översyn av systemet. Dokumentation av alla 
ändringar bör göras. 
 
Hur hanteras en korrekt hantering, transport och lagring? 
Hantering-, transport- och lagringsvillkor bör alltid undvika förfalskningsförsök och 
kontaminering. Det gäller råvaror, halvfabrikat och färdiga artiklar. 
 
Hur hanterar jag tillverkning som utförs av tredje part? 
Varje jobb utförd av tredje part måste ha ett skriftligt avtal och utföras i enlighet med 
GMP. Det måste vara jämförbar med de krav som uppdragsgivaren har för sina processer. 
 
Hur kan jag kontrollera effektiviteten an GMP? 
Kvalitetssäkringssystemet skall ordnas så att inkludera kontrollverksamhet för 
genomförandet och total överensstämmelse med GMP. Effektiviteten måste också 
kontrolleras genom kontroll av färdiga produkter. 
 
Vem kontrollerar tillämpningen av GMP? 
Genomförandet av kontroller av tillämpningen av GMP (i förordning (EG) nr 2023/2006) 
utförs av kvalitetskontrollsystemet av varje enskild verksamhet inom distributionskedjan. 
Kontroll av behöriga myndigheter skall utföras under disciplin av den officiella kontrollen 
av livsmedel (förordning (EG) nr 882/2004 av Europaparlamentet och rådet 29 april 
2004/EG) 
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Vad hittar man ett förtydligande på ansvaret för tillverkare av material, föremål 
avsedda för kontakt med livsmedel och för livsmedelsindustrin? 
Varje land har sina egna respektive livsmedelsmyndigheter som kan ge svar. 
 
Var kan jag hitta ett förtydligande om tillämpningen av spårbarhet inom sektorn 
för produktion av material och föremål avsedda för kontakt med livsmedel 
(artikel 17 förordning (EG) nr 1935/2004)? 
Du bör hänvisa till artikel. 17 i förordning (EG) nr 1935/2004 specifikt för varje livsmedel 
i förpackningssektorn "Industriella riktlinjer om spårbarhet av material och produkter för 
kontakt med livsmedel" finns tillgänglig på hemsidan  Joint Research Centre – Community 

Reference, 

 
Vilken information måste vara tillgänglig för kunder? 
När ett kontrakt har upprättats, kan en beskrivning av sammansättning tillhandahållas till 
kunder. På detta sätt uppfyller kartongkonverteraren sin skyldighet att dela information i 
distributionskedjan. 
 
Har man en skyldighet att utfärda ett intyg om överensstämmelse med GMP? 
Nej, det krävs en försäkran endast om materialet omfattas av enskilda lagkrav. 
Skyldigheten att utfärda ett intyg om överensstämmelse för alla livsmedel kontaktmaterial 
är emellertid en rättslig skyldighet i den nationella lagstiftningen i vissa medlemsstater. 
Detta är exempelvis fallet i Belgien, Frankrike, Italien och Rumänien, dock utan klara regler 
för hur man utfärda docs.  
I en eller en annan form har dock konverteraren skyldighet att dela adekvat information i 
distributionskedjan. 
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10 Deklaration om överensstämmelse med 
ECMA:s GMP guide 
 
 

Företag som uppfyllde vissa preliminära normer i 1.1.3 och 1.1.4 i GMP handboken kan 
själva deklarera överensstämmelse med ECMA Good Manufacturing Practices Guide.  
En sådan självdeklarations uttalande för tillverkning av kartonger för livsmedelskontakt 
kan endast utfärdas på anläggningsnivå. 
 
Företag som har utfärdat sådant självdeklarerad efterlevnads uttalande mot ECMA är 
noterade på den publika delen av ECMA webbplats www.ecma.org och är tillåtna att 
använda ECMA:s GMP sigill, som är följande: 
 

 
 

Standardkompatibilitetsbrevet finns även på den publika delen av webbplatsen ECMA. 
 
Ansvarsfriskrivning: Detta ECMA utvecklade GMP compliance seal är själv deklarerat och 
frivilligt, det kan inte tolkas på något sätt som ett godkännande av ECMA att det uppfyller 
GMP guiden eller eventuella tillämpliga krav, inklusive kravet, kartonger tillverkade av 
företag med sigill. 
Publicerandet av ECMA listan över de själv deklarerade kompatibla företagen som 
använder sigillet kan inte heller tolkas som ett godkännande eller påskrift av ECMA. 
Användning av sigillet görs av varje enskilt företag med ensamt ansvarar och med 
vederbörligt beaktande av GMP guide och gällande lagstiftning. 
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11 Dokument som bevis 
 
Huvudsakliga tillgängliga dokument finns tillgängligt i ECMA livsmedelssäkerhet biblioteket: 
www.ecma.org → Members Only Site  → Public Affairs  → Product Safety  →  General Overview 
 

- Checklista för livsmedelkartongs nödvändiga artiklar. 
Denna checklista ger vägledning om säkerhetsaspekterna om livsmedel och 
obligatoriska kraven om livsmedelssäkerhet för hela försörjnings- kedjans partners. 
 

- Klausuler om färg leveransavtal avseende krav som måste uppfyllas för material 
som är avsedda för livsmedelskontakt riktat till leverantörer i Europeiska unionen. 
Referensdokument vid förhandlingar om avtal med färg leverantörer. Täcker de 
garantier leverantörerna bör ge, kritisk information för att erhålla, ansvar och 
sekretess. 
 

- Deklaration av sammansättning 
Inget särskilt krav är på plats i ramförordningen för papper och kartong i samband 
med livsmedelkontakt, konverteraren kan uppfylla sin skyldighet genom att dela 
information med en deklaration av sammansättning. 
 

- Intyg om överensstämmelse 
Vissa länder infört en skyldighet att utfärda ett intyg om överensstämmelse. 
Olika exempel på sådana deklarationer ges med hänsyn olika typer av 
förpackningskoncept. 
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