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✓ Aktywne i inteligentne                       

✓ Kleje 

✓ Ceramika

✓ Korek

✓ Guma i elastomery

✓ Metale i ich stopy

✓ Szkło

✓ Papier i tektura

✓ Tworzywa 

sztuczne

✓ Farby graficzne

✓ Regenerowana 

celuloza (celofan)

✓ Silikony

✓ Materiały 

tekstylne

✓ Lakiery i powłoki

✓ Woski

✓ Drewno

RODZAJE MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
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Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004

WYMAGANIA OGÓLNE - DLA WSZYSTKICH 

MATERIAŁÓW

Rozporządzenie w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (WE) 

nr 2023/2006

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności                        

i żywienia 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

❑Tworzywa sztuczne – Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 z 

późn. zm.

❑Tworzywa sztuczne z recyklingu - Rozporządzenie (WE) 

nr 2022/1616

❑Aktywne i inteligentne materiały – Rozporządzenie (WE) 

nr 450/2009

❑Ceramika – Dyrektywa Rady 84/500/EWG, Dyrektywa 

Komisji 2005/31/WE *

❑Regenerowana celuloza (celofan) - Dyrektywa Komisji 

2007/42/WE *

* dyrektywy są implementowane do ustawodawstwa 

krajowego – Rozporządzeń Ministra Zdrowia
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✓Wszystkie materiały i wyroby, które są przeznaczone 

do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością;

✓ Wszystkie materiały i wyroby, które pozostają w

kontakcie z żywnością i są przeznaczone do tego celu;

✓ Wszystkie materiały i wyroby, od których w stanie

gotowym do użytkowania można w sposób uzasadniony

oczekiwać, ze wejdą w kontakt z żywnością.

DEFINICJA materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004
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✓Materiały i wyroby, które są dostarczane jako antyki i 

wyroby dekoracyjne;

✓ Materiały pokrywające lub powlekające takie jak jadalne 

skórki serów, wyrobów mięsnych;

✓ Stacjonarne instalacje wodociągowe, publiczne lub 

prywatne.

Z DEFINICJI materiałów i wyrobów do kontaktu z żywością 

wyłączone są:
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✓przenośne filtry do wody w postaci dzbanków,

pojemników;

✓ urządzenia do przygotowania kawy.

JEDNAK w zakresie DEFINICJI materiałów i wyrobów do

kontaktu z żywnością są:
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✓ Wymagania ogólne (Art. 3)

✓ Udzielanie zezwoleń unijnych (Art. 8-12)

(nowe substancje/procesy recyklingu)

✓ Znakowanie (Art. 15)

✓ Deklaracja zgodności (Art. 16)

✓ System zapewniający identyfikowalność (traceability) 

(Art. 17)

✓ Środki nadzoru i kontroli (Art. 24)

Najważniejsze postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004
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Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością:

✓ muszą być produkowane zgodnie z dobrą praktyką 

produkcyjną (GMP);

✓ nie mogą uwalniać do żywności składników 

wchodzących w ich skład w ilościach, które mogłyby:

▪ stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka;

▪ powodować niekorzystne zmiany składu żywności;

▪ powodować pogorszenie cech organoleptycznych 

żywności.

Art. 3 - Wymagania ogólne
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Wniosek o udzielenie zezwolenia

na nowe substancje / procesy recyklingu

Dokumentacja dot. substancji / procesu recyklingu

(wg Wytycznych EFSA)

Art. 8-12 – Procedura udzielania zezwoleń unijnych

ocena ryzyka i opinia naukowa (czas 

oczekiwania 6-12 miesięcy)
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Decyzja Komisji Europejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA

Udzielenie zezwolenia Odmowa udzielenia 

zezwolenia

Zmiana, zawieszenie lub cofnięcie 

zezwolenia

Art. 8-12 – Procedura udzielania zezwoleń unijnych
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Dokumenty potwierdzające 

zgodność materiałów 

przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością, znakowanie.
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Potwierdzenie zgodności

➢ Zgodność gotowego materiału lub wyrobu do kontaktu z

żywnością z przepisami UE może zostać zapewniona

wyłącznie pod warunkiem, że w łańcuchu dostaw ma

miejsce wzajemna wymiana istotnych informacji między

dostawcą a odbiorcą (klientem) i na odwrót.

➢ Informacje te są przekazywane w postaci:

▪ znakowania;

▪ deklaracji zgodności;

▪ dokumentów uzupełniających.
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✓ Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

wprowadzane do obrotu handlowego, które nie weszły jeszcze w

kontakt z żywnością muszą być oznakowane:

▪ słowami „do kontaktu z żywnością”

lub

▪ wskazówkami dotyczącymi ich używania

np. ekspres do kawy, łyżka do zupy itp.

lub

▪ symbolem „kieliszka i widelca”

Art. 15 – Znakowanie
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Dodatkowo materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

wprowadzane do obrotu handlowego, które nie weszły jeszcze w

kontakt z żywnością muszą zawierać nw. informacje:

➢ zalecenia dotyczące bezpiecznego i właściwego użytkowania

wyrobu np. nie stosować w kontakcie z żywnością kwaśną , nie

stosować w temp. wyższej niż 70oC, nie podgrzewać w kuchenkach

mikrofalowych;

➢ nazwę i adres siedziby producenta, przetwórcy lub dystrybutora

odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu i mającego

siedzibę w UE;

➢ odpowiednie oznaczenie identyfikacyjne dające możliwość

śledzenia drogi materiału lub wyrobu (traceability)

Art. 15 – Znakowanie
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Oznakowanie wyrobów na etapie sprzedaży 

detalicznej:

➢ bezpośrednio na materiałach i wyrobach lub na ich 

opakowaniu;

➢ na etykietach umieszczonych na wyrobie lub na jego 

opakowaniu.

Oznakowanie wyrobów na etapie sprzedaży innej niż 

detaliczna:

➢ w dokumentach towarzyszących;

➢ na etykietach lub opakowaniach;

➢ bezpośrednio na materiałach i wyrobach.

Art. 15 – Znakowanie



17

Informacje umieszczane na etykiecie/wyrobie muszą 

być:

➢ przedstawione w języku polskim (inne języki urzędowe są 

dozwolone, jednak oznakowanie w  języku polskim jest 

obligatoryjne);

➢ przedstawione w sposób łatwo zrozumiały przez 

nabywców;

➢ widoczne;

➢ czytelne;

➢ nieusuwalne.

Art. 15 – Znakowanie
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Art. 16 – Deklaracja zgodności

Materiałom i wyrobom przeznaczonym do kontaktu z

żywnością musi towarzyszyć pisemna deklaracja tzw.

deklaracja zgodności stwierdzająca, że materiały i wyroby

są zgodne z przepisami mającymi do nich zastosowanie.

Istnieje również obowiązek dysponowania odpowiednią

dokumentacją potwierdzającą deklarowaną zgodność

wyrobu tzw. dokumentacją uzupełniającą.

W celu wykazania zgodności przedsiębiorca powinien

dysponować odpowiednią dokumentacją udostępnianą

właściwym organom kontrolnym na żądanie!
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Art. 17 - System zapewniający identyfikowalność                                

(system traceability) 

Materiały i wyroby wprowadzane do obrotu na terenie UE

muszą być identyfikowane za pomocą odpowiedniego

systemu, który umożliwia śledzenie ich drogi dzięki

oznakowaniu lub odpowiedniej dokumentacji lub

informacji.

System musi umożliwiać identyfikację przedsiębiorstwa,

od którego otrzymano dostawę produktów oraz

przedsiębiorstwa, do którego dostarczono produkty.

Produkty muszą być możliwe do zidentyfikowania w

sposób łatwy za pomocą znakowania lub stosownych

dokumentów.
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Gotowe materiały i wyroby zgodnie z zaleceniami UE powinny

zawierać na etykiecie lub w dokumentach towarzyszących nw.

informacje:

➢ nazwa i adres producenta/dystrybutora/importera gotowego 

wyrobu,

➢ nazwa handlowa wyrobu,

➢ numer lub kod identyfikacyjny odnośnie miejsca produkcji,

➢ numeru serii,

➢inne dane identyfikacyjne pochodzące z wewnętrznych zapisów.

Art. 17 - System zapewniający identyfikowalność                                

(system traceability) 
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Deklaracja zgodności - cel

➢ Stanowi potwierdzenie dla odbiorcy (klienta), że dany

produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami zawartymi w

przepisach prawnych.

➢ Dostarcza klientowi informacji niezbędnych do ustalenia

lub sprawdzenia zgodności produktu, wytwarzanego z

użyciem materiałów którym towarzyszy deklaracja

zgodności, z właściwymi przepisami.
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Łańcuch dostaw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

Produkty 

pośrednie

Wyroby 

gotowe

Wyroby 

gotowe

Żywność 

opakowana

Dystrybutor

Klient 

końcowy

Substancje 

wyjściowe 

Dystrybutor

Importer 

żywności

Detalista

Detalista

Importer

Producent 

żywności

Producent

Importer

Producent

Importer

Producent

Klient 

końcowy
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Obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z 

żywnością 

Wymagania jakie musi spełnić przedsiębiorca w zakresie

dysponowania deklaracją zgodności oraz dokumentami

uzupełniającymi zależą od:

➢ rodzaju produktu, który przedsiębiorca dostarcza do

klienta np. substancja wyjściowa, produkt pośredni, gotowy

wyrób czy żywność opakowana;

➢ roli i miejsca jakie przedsiębiorca zajmuje w łańcuchu

dostaw.
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Obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z 

żywnością 

Podmiot 

działający na 

rynku 

materiałów do 

kontaktu

Rodzaj 

produktu

Obowiązek 

posiadania 

dokumentów 

uzupełniających

Obowiązek 

wystawienia 

deklaracji 

zgodności

Producent,

importer, 

dystrybutor

gotowy 

wyrób do 

kontaktu z 

żywnością

TAK* TAK

* Dokumenty uzupełniające w całości opracowuje i przechowuje

podmiot wystawiający deklarację zgodności, ze szczególnym

uwzględnieniem raportów z badania.
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Obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z 

żywnością 

Podmiot 

działający na 

rynku 

materiałów do 

kontaktu

Rodzaj 

produktu

Obowiązek 

posiadania 

dokumentów 

uzupełniających

Obowiązek 

wystawienia 

deklaracji 

zgodności

Stosujący 

materiały do 

kontaktu z 

żywnością

gotowy 

wyrób do 

kontaktu z 

żywnością

TAK* NIE

* Dokumenty uzupełniające przekazane od dostawcy, ze szczególnym 

uwzględnieniem deklaracji zgodności i znakowania.
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Obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z 

żywnością 

Podmiot działający 

na rynku materiałów 

do kontaktu

Rodzaj 

produktu

Obowiązek 

posiadania 

dokumentów 

uzupełniający

ch

Obowiązek 

wystawienia deklaracji 

zgodności

Detalista (terminale 

dystrybucyjne 

supermarketów, 

punkty sprzedaży 

hurtowej, sklepy)

gotowy 

wyrób do 

kontaktu z 

żywnością

TAK* NIE

* W przypadku dużych przedsiębiorstw – dokumenty uzupełniające

przekazane od dostawcy, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji

zgodności i znakowania, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw –

znakowanie i deklaracja zgodności tylko dla wyrobów ceramicznych.
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Obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu 

z żywnością 

Niektórzy przedsiębiorcy mogą pełnić jednocześnie

kilka funkcji na rynku materiałów do kontaktu z

żywnością np. stosującego materiały do kontaktu z

żywnością, producenta materiałów do kontaktu z

żywnością, detalisty czy importera.

Przedsiębiorca, który pełni równocześnie kilka funkcji na

rynku materiałów do kontaktu z żywnością musi spełniać

wymagania określone dla wszystkich tych funkcji jakie

pełni.
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Obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z 

żywnością 

• Podczas przeprowadzania procesów takich jak np. klejenie,

mieszanie, drukowanie, powlekanie - każdy proces, który wpływa

na formę użytkową materiału lub wyrobu – dany podmiot pełni

również rolę producenta materiału do kontaktu z żywnością.

• Wyłączone są czynności polegające na zmontowaniu lub złożeniu w

trakcie pakowania/napełniania lub wcześniej wyrobu końcowego np.

zamykanie butelek, uszczelnianie, kodowanie, nakładanie etykiet,

pasteryzacja i sterylizacja żywności opakowanej itp .
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Obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z 

żywnością  - przykłady kilku funkcji

• Jeśli producent żywności kupuje gotowe butelki i nakrętki i umieszcza

w nich wodę, a następnie zamyka nakrętką pełni tylko funkcję

stosującego wyroby do kontaktu z żywnością.

• Jeżeli producent wody mineralnej kupuje preformy butelek i sam

wytwarza z nich gotowe butelki za pomocą formowania z

rozdmuchem pełni jednocześnie funkcje: stosującego wyroby do

kontaktu z żywnością (umieszcza w nich żywność) oraz producenta

wyrobu do kontaktu z żywnością (wydmuchiwanie preform).
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Deklaracja zgodności – wymagania w przepisach szczegółowych

➢ Dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych (oprócz sprzedaży

detalicznej);

➢ Dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z

recyklingu (oprócz sprzedaży detalicznej);

➢ Dla wyrobów ceramicznych (z uwzględnieniem sprzedaży

detalicznej);

➢ Dla aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów (oprócz punktów

sprzedaży końcowemu klientowi).
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Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych

Wymagana na wszystkich etapach wprowadzania do 

obrotu (oprócz sprzedaży detalicznej) dla:

➢ materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych;

➢ produktów z pośrednich etapów ich wytwarzania;

➢ substancji przeznaczonych do wytwarzania tych 

materiałów i wyrobów.
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Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych

➢ Dla materiałów z tworzyw sztucznych deklaracja musi

zawierać informacje określone szczegółowo w

Załączniku IV Rozporządzenia (UE) nr 10/2011 z

poźn. zm.

➢ Powinna powoływać przepisy:

1. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004;

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z poźn. zm.;

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006.
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Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych

1. Tytuł – deklaracja zgodności, angl. declaration of compliance

(dokument nie powinien nazywać się inaczej np. atest jakości,

certyfikat itp.);

2. Nazwa i adres producenta/dystrybutora wystawiającego

deklarację;

3. Nazwa i adres producenta/dystrybutora, który

wytwarza/przywozi materiały z tworzyw

sztucznych/półprodukty/substancje do produkcji tych materiałów;
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Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych

4. Dane identyfikujące materiały, wyroby, produkty pochodzące z

pośrednich etapów lub substancje wyjściowe (np. dla

substancji, półproduktów - nazwę chemiczną lub handlową, numer

CAS, numer referencyjny; dla wyrobów gotowych – nazwę

handlową, rodzaj materiału np. polietylen);

5. Data wystawienie deklaracji;

6. Potwierdzenie, że materiały z tworzyw sztucznych, półprodukty,

substancje spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) nr 10/2011

z późn. zm. i Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.
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Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych

7. Odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji

lub produktów ich rozpadu, dla których określone zostały

ograniczenia lub wymagania

substancje, dla których określono limit migracji specyficznej (SML) lub

maksymalnej zawartości (QM) lub potwierdzenie, że substancje

spełniają wymagania w zakresie składu lub kryteriów czystości lub

właściwości fizykochemicznych np. SML=0,05 mg/kg, ograniczenie: nie

stosować w wyrobach mających kontakt z żywnością tłustą.

UWAGA: W przypadku, gdy w produkcji danego tworzywa sztucznego nie

stosowane są substancje podlegające limitowaniu, w deklaracji

zgodności powinien być zapis, że takie substancje nie są stosowane.
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7. Na etapach pośrednich informacje te obejmują identyfikację i
ilość substancji w materiale pośrednim,

- które podlegają ograniczeniom określonym w załączniku II, lub
- w odniesieniu do których nie wykluczono genotoksyczności i które
pochodzą z zamierzonego użycia na etapie wytwarzania tego
materiału pośredniego i które mogą być obecne w ilości, która
prawdopodobnie powoduje migrację z materiału końcowego
przekraczającą 0,00015 mg/kg żywności lub płynu modelowego
imitującego żywność.

Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych
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Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych

8. Odpowiednie informacje dotyczące substancji podlegających

ograniczeniom w żywności (dual-use additives)

np. dodatki do żywności, aromaty (jeśli są zastosowane, powinien

być podany numer E dla dodatku lub FL dla aromatu);

9. Wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu:

➢ rodzaje żywności z jaką może mieć kontakt materiał/wyrób;

➢ czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z

żywnością;

➢ najwyższy stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości

dla którego sprawdzono zgodność zgodnie z art.17 i 18

Deklaracja zgodności musi być podpisana przez uprawnioną

osobę!
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Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych

Deklaracja zgodności musi być przez podmiot wystawiający

aktualizowana w przypadku gdy:

➢ wprowadzono zmiany w składzie lub procesie wytwarzania

materiałów do kontaktu z żywnością;

➢ opublikowano nowe przepisy prawne lub zalecenia/dane naukowe

✓ Odbiorca powinien być informowany przez dostawcę o wszelkich

uwzględnionych w deklaracji zmianach!
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Dokumenty uzupełniające dla tworzyw sztucznych

➢ Deklaracja zgodności przekazana od dostawcy;

➢ Wyniki przeprowadzonego badania migracji lub obliczenia z użyciem

matematycznych modeli migracyjnych;

➢ Dokumentacja dot. wewnętrznych kontroli jakości;

➢ Skład materiału, dokumentacja dot. procesu technologicznego.
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TWORZYWA SZTUCZNE – wymagania szczegółowe
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TWORZYWA SZTUCZNE – wymagania szczegółowe

Zakres stosowania:

➢ materiały i wyroby składające się wyłącznie z

tworzyw sztucznych;

➢ wielowarstwowe materiały i wyroby z tworzyw

sztucznych połączonych klejami lub w inny sposób;

➢ materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, w tym

wielowarstwowe pokryte nadrukiem lub powłoką

(organiczną lub nieorganiczną);
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TWORZYWA SZTUCZNE – wymagania szczegółowe

Zakres stosowania:

➢ warstwy z tworzyw sztucznych lub powłoki z tworzyw

sztucznych tworzących uszczelki w kapslach i

zamknięciach (np. nakrętki twist –off);

➢ warstwy z tworzyw sztucznych w wielomateriałowych

wielowarstwowych materiałach i wyrobach;

➢ elastomery (elastomery termoplastyczne - TPEs oraz

wulkanizaty termoplastyczne - TPVs).
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Wyłączone z zakresu stosowania:

➢ żywice jonowymienne

➢ kauczuk, guma, silikon

➢ powłoki (wyjątek: powłoki stosowane do powlekania

uszczelek zamknięć)

➢ kleje

➢ farby graficzne i barwniki do tworzyw sztucznych

TWORZYWA SZTUCZNE – wymagania szczegółowe
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➢ Unijny wykaz substancji dozwolonych do wytwarzania

tworzyw sztucznych objętych zakresem rozporządzenia:

• monomery i inne substancje wyjściowe

• dodatki, z wyłączeniem barwników

(przeciwutleniacze, antystatyki, wypełniacze, środki 

spieniające, plastyfikatory, stabilizatory itp.)

• substancje pomocnicze w produkcji polimerów, z 

wyłączeniem rozpuszczalników (antyzbrylacze, środki 

dyspergujące itp.)

• makrocząsteczki uzyskiwane z fermentacji 

mikrobiologicznej

TWORZYWA SZTUCZNE – wymagania szczegółowe
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Wymagania dotyczące badania, w tym limity migracji:

➢ limit migracji specyficznej dla substancji – SML (mg/kg)

➢ limit migracji dla grupy substancji – SML(T) (mg/kg)

➢ limit migracji globalnej (OML)

❖ w mg/dm2 powierzchni (10 mg/dm2)

❖ w mg/kg - w wyrobach do kontaktu z żywnością dla dzieci             

(60 mg/kg)

➢ ograniczenia i wymagania

TWORZYWA SZTUCZNE – wymagania szczegółowe
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TWORZYWA SZTUCZNE – bariera funkcjonalna

Bariera funkcjonalna oznacza barierę składającą się z co najmniej

jednej warstwy dowolnego rodzaju materiału zapewniającą zgodność

materiału lub wyrobu końcowego z art. 3 rozporządzenia (WE) nr

1935/2004;

Migracja substancji do żywności lub płynu modelowego imitującego

żywność zza bariery nie może być wykrywalna przy zastosowaniu

limitu wykrywalności wynoszącego 0,01 mg/kg.
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TWORZYWA SZTUCZNE – bariera funkcjonalna

Migracja substancji szkodliwych dla zdrowia z materiałów do kontaktu  z 
żywnością

• Limit ten wyraża się zawsze jako stężenie w żywności lub płynach

modelowych imitujących żywność.

• Limit ten ma zastosowanie do grupy związków chemicznych, o ile są

one powiązane strukturalnie i toksykologicznie, w szczególności

izomerów lub związków chemicznych z taką samą odpowiednią grupą

funkcyjną, oraz uwzględnia możliwe przenikanie w wyniku odbicia

farby (set-off).

• Substancje stosowane poza barierą nie mogą należeć do substancji

zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu „mutagennym”,

„rakotwórczym” lub „szkodliwym na rozrodczość” oraz substancji w

postaci nanomateriału.
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TWORZYWA SZTUCZNE – bariera funkcjonalna

Migracja substancji szkodliwych dla zdrowia z materiałów do kontaktu  z 
żywnością

Przykłady bariery funkcjonalnej: 

- szkło każdej grubości, metalowe puszki i wieczka, 

- folia aluminiowa bez przedziurawień i innych uszkodzeń , 

- folie PET, 

- folie polimerowe metalizowane lub z powłoką akrylową, PVDC, SiOx, 

AlOx,  

- folie wielowarstwowe zawierające poliamid lub EVOH.
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MIGRACJA GLOBALNA 

• Miarą obojętności materiału jest badanie migracji
globalnej;

• Jest to badanie polegające na określeniu łącznej
masy wszystkich substancji nielotnych uwalniających
się z materiału opakowaniowego, w określonych
warunkach badania, do płynu modelowego
imitującego daną żywność.

• Limit: 10 mg składników migrujących z opakowania
na 1 dm2 powierzchni materiału opakowaniowego.

• Dla materiałów opakowaniowych przeznaczonych
dla niemowląt i małych dzieci: 60 mg/kg płynu
modelowego.
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• Uwalnianie się do żywności lub płynów modelowych
imitujących żywność poszczególnych substancji
będących składnikami tworzywa sztucznego lub
produktami reakcji rozpadu;

• Limit migracji specyficznej (SML) jest to
maksymalna dozwolona ilość substancji w żywności
lub płynie modelowym imitującym żywność;

• Limit migracji specyficznej oparty jest na ocenie
bezpieczeństwa danej substancji dokonanej przez
EFSA z uwzględnieniem informacji na temat jej
toksyczności i zachowań migracyjnych

MIGRACJA SPECYFICZNA 
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• Załącznik I Rozporządzenia (UE) nr 10/2011 określa

limity migracji specyficznej dla pojedynczych substancji;

• Limit migracji specyficznej jest wyrażony w miligramach

substancji na kilogram żywności;

• Jeżeli w tabeli podano limit migracji specyficznej jako

niewykrywalny (ND), wtedy stosuje się granicę

wykrywalności wynoszącą 0,01 mg substancji na

kilogram żywności;

MIGRACJA SPECYFICZNA 
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➢ Zanieczyszczenia kationami metali mogą pochodzić z
soli dopuszczonych do stosowania w tworzywach
sztucznych oraz substancji, które nie są objęte
obowiązkiem umieszczania w wykazie unijnym.

➢ Szczegółowe limity migracji zostały zaktualizowane lub
na nowo zdefiniowane dla 24 metali, które mogą być
obecne tworzywach sztucznych przeznaczonych do
kontaktu z żywością.

MIGRACJA SPECYFICZNA – JONY METALI 
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MIGRACJA SPECYFICZNA - AMINY 

• Pierwszorzędowe aminy aromatyczne wymienione w
załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla
których limit migracji nie został określony w tabeli 1 w
załączniku I, nie mogą być wykrywalne (migrować) z
zastosowaniem sprzętu analitycznego przy granicy
wykrywalności 0,002 mg/kg żywności lub płynu modelowego
imitującego żywność,
• Granica wykrywalności dotyczy każdej pierwszorzędowej
aminy aromatycznej z osobna.
• W przypadku PAA niewymienionych w rozporządzeniu (WE) nr
1907/2006, dla których nie określono limitu migracji
specyficznej w załączniku I, granica wykrywalności (limit)
wynosi 0,01 mg/kg w żywności lub płynie modelowym
imitującym żywność.
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Numer CAS Numer indeksowy Numer WE Substancje

1. 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenylo-4-amina

4-aminobifenyl

2. 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzydyna

3. 95-69-2 202-441-6 4-chloro-o-toluidyna

4. 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftyloamina

5. 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluen

4-amino-2',3-

dimetyloazobenzen

4-o-toliloazo-o-toluidyna

6. 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidyna

7. 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroanilina

8. 615-05-4 210-406-1 4-metoksy-m-fenylenodiamina

9. 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metylenodianilina

4,4'-diaminodifenylometan

10. 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichlorobenzydyna

3,3'-dichlorobifenylo-4,4'-

diamina

11. 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetoksybenzydyna

o-dianizydyna

12. 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetylobenzydyna

4,4'-bi-o-toluidyna

13. 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metylenobis(o-

toluidyna)

14. 120-71-8 204-419-1 6-metoksy-m-toluidyna; p-

krezydyna

15. 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metylenobis(2-

chloroanilina)

2,2'-dichloro-4,4'-

metylenodianilina

16. 101-80-4 202-977-0 4,4'-oksydianilina

17. 139-65-1 205-370-9 4,4'-tiodianilina

18. 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidyna

2-aminotoluen

19. 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metylo-m-

fenylenodiamina

20. 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetyloanilina

21. 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anizydyna

2-metoksyanilina

22. 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzen
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o NIAS – (non-intentionally added substances) –
substancje dodane w sposób niezamierzony,
zanieczyszczenia stosowanych substancji lub
półprodukty reakcji powstałe podczas procesu
produkcji lub rozkładu.

o Jeżeli zanieczyszczenia są istotne dla oceny ryzyka
należy je wziąć pod uwagę i uwzględnić w
specyfikacji dla substancji.

o Producent powinien dokonać oceny zagrożenia dla
zdrowia zgodnie z uznanymi międzynarodowo
naukowymi zasadami oceny ryzyka.

NIAS
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Definicja NIAS:
• zanieczyszczenia materiałów wyjściowych;
• niepożądane produkty uboczne;
• różne zanieczyszczenia z procesów recyklingu;
• procesy za pośrednictwem środowiska/transportu.

Ogólnie przyjmuje się, że tylko związki <1000 g/mol (Da) są
uważane za NIAS, ponieważ substancje o wyższej masie
cząsteczkowej są uważane za obojętne wobec migracji ze względu
na ich większy rozmiar.

NIAS
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• Podczas procesu udzielania zezwoleń nie można wymienić

i uwzględnić wszystkich zanieczyszczeń – brak limitów

migracji specyficznej.

• Zanieczyszczenia mogą być obecne w materiale lub wyrobie

i nie figurować w unijnym wykazie substancji dozwolonych

do stosowania, nie będzie więc dla nich ustanowionego

limitu migracji.

• Niektóre substancje należące do NIAS mogą jednak

znajdować się w unijnym wykazie np. ftalany.

• Ocena ryzyka NIAS ważna w celu zapewnienia

maksymalnego bezpieczeństwa grupie konsumentów

najbardziej wrażliwych (niemowlęta i dzieci)

NIAS
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A

Żywność uwodniona (pH > 4,5)
Etanol 10%

B

Żywność kwaśna (pH ≤ 4,5)
3% kwas octowy

C

Żywność zawierająca alkohol   20%
Etanol 20%

D 

Żywność o charakterze tłustym

D1: Etanol 50%

D2: olej roślinny

E

Żywność sucha i mrożona

Tenax ®

poli(tlenek 2,6-

difenylo-p-fenylenu)

PŁYNY MODELOWE IMITUJĄCE ŻYWNOŚĆ
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• izooktan, 95% etanol

• maksymalna temperatura badania w izooktanie
i etanolu - 60oC;

• inne warunki badania dla zastępczych płynów
modelowych;

• dobór płynu w zależności od polarności
i rozpuszczalności badanej substancji w płynie;

• migracja globalna zalecana do obu płynów (izooktanu
i 95% etanolu).

Zastępcze płyny modelowe dla płynu modelowego D2
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• Poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu) - substancja

modelowej występująca pod nazwą handlową

Tenax® jest porowatym polimerem o dużym

ciężarze cząsteczkowym i niskiej gęstości;

• Jest to ciało stałe o dobrze rozwiniętej

powierzchni, dzięki czemu łatwo adsorbuje lotne

substancje chemiczne;

• Substancja przeznaczona do badania migracji

specyficznej do żywności suchej i mrożonej.

PŁYN MODELOWY E
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Dla żywności mrożonej i głęboko mrożonej oraz suchej:

• skrobia, zboża nieprzetworzone, w tym popcorn, płatki
kukurydziane, mąką zbożową, mączkę, makarony suche
oraz świeże,

• wyroby cukiernicze i piekarnicze bez warstwy tłuszczu na
powierzchni,

• cukier i produkty cukrownicze w postaci stałej,

• owoce i warzywa suszone lub liofilizowane, orzechy
sproszkowane jaja,

• mleko w proszku, preparaty do żywienia niemowląt na
bazie mleka w proszku, sery pełne z niejadalną skórką,

• sproszkowane lub wysuszone nietłuste zupy, buliony i
sosy, kanapki, tosty, pizza bez tłuszczu na powierzchni,
kakao w proszku, kawa, zioła aromatyczne i inne, herbata,
przyprawy w stanie naturalnym lub sproszkowane itp.

PŁYN MODELOWY E
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• Dla konkretnych kategorii żywności zgodnie z

Tabelą 2 Załącznika III;

• Dla ogólnych kategorii żywności np. kwaśna,

zawierająca alkohol czy tłusta zgodnie z punktem

4 Załącznika III;

• W przypadku gdy dana kategoria żywności nie jest

umieszczona w wykazie należy wybrać środek

spożywczy najbardziej zbliżony do znajdującego

się w wykazie w oparciu o jego właściwości fizyko-

chemiczne.

DOBÓR PŁYNÓW MODELOWYCH
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• Do potwierdzania zgodności ze wszystkimi

rodzajami środków spożywczych – woda

destylowana lub płyn modelowy A i płyn B i D2.

• Na podstawie danych naukowych badanie może

być zredukowane do jednego płynu modelowego

odzwierciedlającego najgorszy przypadek tzw.

„worst case scenario” np. dla formaldehydu lub

PAAs płyn modelowy 3% kwas octowy.

DOBÓR PŁYNÓW MODELOWYCH
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WARUNKI BADANIA MIGRACJI GLOBALNEJ
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➢ Z punktu widzenia przepisów prawnych nie ma obowiązku

okresowego, ponownego badania materiałów do kontaktu

z żywnością (np. co dwa lata lub dla każdej partii) pod

warunkiem, że ich skład i parametry produkcji nie ulegną

zmianie i są utrzymywane pod kontrolą.

➢ Badania migracji powinny być powtarzane w przypadku,

gdy zostały wprowadzone zmiany w składzie lub procesie

wytwarzania materiałów do kontaktu z żywnością lub

zostały opublikowane nowe przepisy prawne lub dane

naukowe zmieniające wartości ustanowionych limitów

migracji lub warunków badania.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ
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• W odniesieniu do tworzyw sztucznych (poliwęglanów) migracja

bisfenolu A nie może przekraczać limitu migracji specyficznej

wynoszącego 0,05 mg na kilogram żywności.

• Bisfenol A nie może być stosowany do produkcji butelek z poliwęglanu

do karmienia niemowląt oraz kubków lub butelek z poliwęglanu, które

ze względu na właściwości zapobiegające rozlewaniu się płynu są

przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci.

BISFENOL A – TWORZYWA SZTUCZNE
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BISFENOL A – POWŁOKI

• Migracja bisfenolu A z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach

i wyrobach nie może przekraczać limitu migracji specyficznej

=0,05 mg/kg;

• Nie jest dozwolona żadna migracja bisfenolu A z lakierów lub powłok

stosowanych na materiałach i wyrobach do kontaktu z preparatami do

początkowego żywienia niemowląt, do dalszego żywienia niemowląt,

produktami zbożowymi przetworzonymi, żywnością dla dzieci,

żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego opracowaną w celu

zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt i małych dzieci lub

napojami na bazie mleka i podobnymi produktami przeznaczonymi

specjalnie dla małych dzieci.
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BISFENOL A – DEKLARACJA ZGODNOŚCI

• nazwę oraz adres podmiotu działającego na rynku, który 

wystawia deklarację zgodności;

• nazwę i adres podmiotu działającego na rynku, który 

wytwarza lub przywozi powleczony materiał lub wyrób;

• dane identyfikujące lakierowany lub powleczony materiał 

lub wyrób;

• datę wystawienia deklaracji;

• potwierdzenie, że lakier lub powłoka zastosowane do 

materiału lub wyrobu są zgodne z ograniczeniami 

określonymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz z 

wymaganiami określonymi w art. 3, 15 i 17 rozporządzenia 

(WE) nr 1935/2004;



70

BISFENOL A – DEKLARACJA ZGODNOŚCI

• specyfikacje dotyczące wykorzystania powleczonego 

materiału lub wyrobu, takie jak:

a) rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany 

materiał lub wyrób;

b) czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z 

żywnością;

c) najwyższy stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do 

objętości, dla którego sprawdzono zgodność zgodnie z art. 17 i 

18 rozporządzenia (UE) nr 10/2011, lub równoważne 

informacje.
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1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1616 z dnia 15

września 2022 r. w sprawie materiałów i wyrobów z

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz

uchylające rozporządzenie (WE) nr 282/2008

Wejście w życie 10 październik 2022 r.

2. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE)

2022/1616 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie

materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych

pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu

z żywnością oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr

282/2008.



Strona internetowa KE:

https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-

contact-materials/plastic-recycling/resources-plastic-

recyclers_en



73

Stosowanie opakowań pochodzących z recyklingu może

wiązać się z ryzykiem migracji do żywności substancji

chemicznych, takich jak:

➢ zanieczyszczenia, które mogły zostać wprowadzone do

tworzywa i które nie są dozwolone do stosowania w

materiałach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu

z żywnością np. farby drukarskie;

➢ przypadkowe zanieczyszczenia pochodzące z

poprzednich zastosowań danego opakowania np. resztki

żywności lub innych produktów, jeśli opakowanie było

wykorzystywane również do innych celów;

➢ substancje chemiczne stosowane w procesie

recyklingu;

➢ produkty rozkładu powstałe w wyniku wielokrotnego

przetwarzania tworzywa.



Art. 2 Zakres stosowania,

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące:

a) wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw

sztucznych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr

1935/2004, zawierających tworzywa sztuczne pochodzące z

odpadów lub z nich wytworzone;

b) opracowywania i stosowania technologii i procesów

recyklingu oraz instalacji do recyklingu w celu produkcji

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i

wykorzystywanych w tych materiałach i wyrobach z tworzyw

sztucznych;

c) stosowania w kontakcie z żywnością materiałów i wyrobów

z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz

materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych

przeznaczonych do recyklingu.



Wejście w życie Rozporządzenia skutkuje:

- Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 straciło moc i przestało

obowiązywać;

- Nie jest już możliwe stosowanie materiałów z tworzyw

sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych

do kontaktu z żywnością na podstawie przepisów

krajowych;

- Szczegółowe przepisy stają się bezpośrednio stosowane

do wprowadzania do obrotu tworzyw sztucznych

zawierających materiały pochodzące z recyklingu, w tym

zbieranie i sortowanie surowców z tworzyw sztucznych,

dekontaminacja i przetwarzanie, co ma również wpływ na

kontrolę jakości, dokumentację i etykietowanie;



- Ustanowiono unijny rejestr podmiotów zajmujących się

recyklingiem i zakładami recyklingu, który zostanie

opublikowany na stronie internetowej KE;

- Wszystkie rodzaje technologii recyklingu tworzyw

sztucznych są objęte rozporządzeniem, w tym recykling

mechaniczny, recykling z obiegu zamkniętego i

kontrolowanego łańcucha produktów, wykorzystanie

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu za barierą

funkcjonalną oraz formy recyklingu chemicznego;

- Rozporządzenie określa dwie odpowiednie technologie:

poużytkowy recykling mechaniczny PET oraz recykling z

obiegu zamkniętego;

- Zastosowanie mają nowe przepisy mające zastosowanie

do nowatorskich technologii recyklingu oraz oceny

procesów recyklingu.



Artykuł 3 Odpowiednie technologie recyklingu:

1. Technologię recyklingu uznaje się za odpowiednią, jeżeli

wykazano, że pozwala ona przetwarzać odpady na materiały i

wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, które

spełniają wymagania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i są

bezpieczne pod względem mikrobiologicznym.

2. Technologie recyklingu rozróżnia się na podstawie następujących

właściwości:

a) rodzaju, sposobu zbierania i pochodzenia materiału wsadowego;

b) określonego połączenia fizycznych lub chemicznych koncepcji,

zasad i praktyk stosowanych w celu dekontaminacji materiału

wsadowego;

c) rodzaju i zamierzonego zastosowania materiałów i wyrobów z

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu;

d) potrzeby lub jej braku w zakresie oceny procesów recyklingu z

zastosowaniem danej technologii i udzielania na nie zezwoleń oraz

związanych z tym kryteriów.



Odpowiednie technologie recyklingu wymieniono w

Załączniku I.









W przypadku gdy materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z

recyklingu wytwarza się z zastosowaniem odpowiedniej technologii

recyklingu, spełnione są następujące wymagania:

a) w stosownych przypadkach na proces recyklingu wykorzystywany do

wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z

recyklingu udzielono zezwolenia.

b) recykling i stosowanie tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z

recyklingu są zgodne z wymaganiami ogólnymi określonymi w art. 6, 7 i 8,

uzupełnionymi wymaganiami dotyczącymi technologii określonymi w

kolumnie 8 tabeli 1 w załączniku I oraz określonymi w zezwoleniu, z

zastrzeżeniem szczegółowych odstępstw określonych w kolumnie 9 tabeli 1

w załączniku I lub w zezwoleniu;

c) na zasadzie odstępstwa od lit. b), jeżeli odpowiednia technologia

recyklingu ma być wdrażana w ramach programu recyklingu, recykling i

stosowanie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z

recyklingu są zgodne z wymaganiami ogólnymi określonymi w art. 9 oraz, w

stosownych przypadkach, z przepisami szczegółowymi dotyczącymi danej

technologii określonymi w załączniku I.



Art. 4 Unijny rejestr ustanowiony w art. 24 zawiera

następujące informacje dotyczące wytwarzania tworzywa

sztucznego pochodzącego z recyklingu:

a) wskazanie instalacji do dekontaminacji, w której wytworzono

tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu, adres zakładu

recyklingu oraz dane prowadzącego go podmiotu zajmującego się

recyklingiem;

b) zastosowany proces recyklingu, na który zostało udzielone

zezwolenie, jeżeli zastosowana odpowiednia technologia

recyklingu wymaga udzielenia zezwolenia na procesy recyklingu;

c) nazwę stosowanego programu recyklingu, tożsamość podmiotu

nim zarządzającego oraz stosowane oznaczenia, jeżeli

zastosowana technologia recyklingu wymaga stosowania

programu recyklingu;

d) nazwę nowatorskiej technologii, jeżeli do wytwarzania

tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu stosuje się

nowatorską technologię recyklingu.



Artykuł 5 Wymagania dotyczące dokumentacji, zaleceń i

znakowania

1. Poszczególne partie tworzyw sztucznych pochodzących z

recyklingu oraz materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych

pochodzących z recyklingu podlegają jednolitemu

dokumentowi lub zapisowi dotyczącemu ich jakości i są

oznaczone niepowtarzalnym numerem oraz nazwą etapu

wytwarzania, z którego pochodzą.

2. Wprowadzanym do obrotu tworzywom sztucznym

pochodzącym z recyklingu towarzyszy deklaracja zgodności

zgodnie z art. 29.
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Artykuł 5 Wymagania dotyczące znakowania

3. Pojemniki z tworzywa sztucznego pochodzące z recyklingu

dostarczane przetwórcom są oznakowane.

Na etykiecie znajduje się symbol określony w załączniku II do

rozporządzenia (WE) nr 1935/2004, a po nim:

a) symbol RIN i numer w rejestrze dotyczący instalacji do

dekontaminacji, w której wytworzono tworzywo sztuczne

pochodzące z recyklingu, art. 24;

b) symbol BATCH NO, po którym następuje numer partii;

c) procent masowy zawartości materiałów z recyklingu;

d) maksymalny procent masowy zawartości materiałów z

recyklingu, jaki mogą zawierać gotowe materiały i wyroby z

tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, jeżeli wynosi on

mniej niż 100 %; oraz

e) jeżeli deklaracja, o której mowa w ust. 2, zawiera dodatkowe

zalecenia, symbol określony w normie ISO 7000 o numerze

referencyjnym 1641.



4. Etykiety, o których mowa w ust. 3, muszą być przez cały czas

czytelne, umieszczone w widocznym miejscu i trwale

przymocowane.

Minimalna wielkość czcionki na etykietach wynosi co najmniej 17

punktów (6 mm) na pojemnikach, których największy wymiar jest

mniejszy niż 75 centymetrów, 23 punkty na pojemnikach, których

największy wymiar mieści się w przedziale od 75 centymetrów do

125 centymetrów oraz 30 punktów na pojemnikach, których

największy wymiar przekracza 125 centymetrów.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 można zrezygnować z

oznakowania zamocowanych na stałe pojemników

zamontowanych w instalacjach lub przymocowanych do

pojazdów.



6. Ograniczenia i wymagania określone w załączniku I

dotyczące stosowania materiałów lub wyrobów z tworzyw

sztucznych pochodzących z recyklingu, wytworzonych z

zastosowaniem odpowiedniej technologii recyklingu, oraz, w

stosownych przypadkach, ograniczenia i wymagania

określone w zezwoleniu dotyczące stosowania materiałów lub

wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,

wytworzonych z zastosowaniem procesu recyklingu, należy

uwzględnić w oznakowaniu wymaganym na podstawie art. 15

rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w odniesieniu do

materiałów lub wyrobów pochodzących z recyklingu

dostarczanych podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa

spożywcze lub konsumentom finalnym.



Artykuł 6 Wymagania dotyczące zbierania i przetwarzania

wstępnego
Podmioty gospodarujące odpadami zapewniają, aby zebrane odpady

spełniały następujące wymagania:

a) odpady z tworzyw sztucznych pochodzą wyłącznie z odpadów

komunalnych lub z handlu detalicznego artykułami spożywczymi lub od

innych przedsiębiorstw spożywczych, jeżeli były przeznaczone i

wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z żywnością, uwzględniając odpady

wyrzucone w ramach programu recyklingu zgodnie z art. 9 ust. 6;

b) odpady z tworzyw sztucznych pochodzą wyłącznie z materiałów i

wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych zgodnie z

rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 lub materiałów i wyrobów z tworzyw

sztucznych pochodzących z recyklingu wytworzonych zgodnie z

niniejszym rozporządzeniem;

c) odpady z tworzyw sztucznych podlegają selektywnej zbiórce;

d) obecność materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych innych niż

tworzywa sztuczne, z myślą o których przewidziano proces dekontaminacji,

w tym zakrętek, etykiet i klejów, innych materiałów i substancji oraz resztek

żywności, jest zmniejszona do poziomu określonego w wymaganiach

dotyczących surowca z tworzywa sztucznego przedstawionych przez

podmiot zajmujący się recyklingiem, który to poziom nie może zagrozić

osiągniętemu poziomowi dekontaminacji.



Odpady z tworzyw sztucznych uważa się za zebrane selektywnie,

jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) składają się one wyłącznie z materiałów i wyrobów z tworzyw

sztucznych spełniających wymagania ust. 1 lit. a) i b), które w celu

recyklingu zebrano oddzielnie od wszelkich innych odpadów;

b) są one zbierane razem z innymi frakcjami odpadów

opakowaniowych z odpadów komunalnych lub z innymi niebędącymi

opakowaniami frakcjami odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych,

metalu, papieru lub szkła, zebranymi oddzielnie od odpadów

resztkowych w celu recyklingu, oraz spełnione są następujące

wymagania:

(i) system zbierania służy do zbierania wyłącznie odpadów innych niż

niebezpieczne;

(ii) zbieranie odpadów i następujące po nim sortowanie są

zaprojektowane i przeprowadzane w taki sposób, aby zminimalizować

zanieczyszczenie zebranych odpadów z tworzyw sztucznych

wszelkimi odpadami z tworzyw sztucznych niespełniającymi wymagań

ust. 1 lit. a) i b) lub innymi odpadami.



Odpady z tworzyw sztucznych kontroluje się podczas całego 

procesu zbierania i przetwarzania wstępnego za pośrednictwem 

systemów zapewnienia jakości. Systemy zapewnienia jakości:

a) pozwalają zagwarantować spełnienie warunków i wymagań 

określonych w ust. 1 i 2;

b) pozwalają zagwarantować możliwość śledzenia każdej partii 

aż do punktu pierwszego sortowania zebranych odpadów z 

tworzyw sztucznych; oraz

c) są poświadczone przez niezależną osobę trzecią.

Art. 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 oraz

pkt B załącznika do tego rozporządzenia stosuje się

odpowiednio w odniesieniu do dobrej praktyki produkcyjnej,

systemów kontroli i zapewnienia jakości oraz istotnej

dokumentacji.



Artykuł 7 Wymagania dotyczące dekontaminacji

1. Surowiec z tworzywa sztucznego i produkt stosowanego procesu

dekontaminacji muszą spełniać wymagania określone w

kolumnach 3, 5 i 6 tabeli 1 w załączniku I w odniesieniu do

odpowiedniej technologii recyklingu oraz, w stosownych

przypadkach, szczegółowe kryteria określone w zezwoleniu.

2. Proces dekontaminacji przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi

wymaganiami określonymi w kolumnie 8 tabeli 1 w załączniku I

oraz, w stosownych przypadkach, ze szczegółowymi kryteriami

określonymi w zezwoleniu. Podmioty zajmujące się recyklingiem

zapewniają zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006.



3. Instalacja do dekontaminacji spełniać następujące wymagania:

a) znajduje się w jednym zakładzie recyklingu, zorganizowanym

tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia na nowo tworzyw

sztucznych pochodzących z recyklingu lub materiałów i wyrobów z

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu;

b) jej konfiguracja i działanie odpowiadają procesowi recyklingu,

który jest w niej stosowany;

c) działa zgodnie z opisem zawartym w streszczeniu dotyczącym

monitorowania zgodności ustanowionym zgodnie z art. 26.

4. Prowadzi się repozytorium zapisów wykorzystywane do

rejestrowania informacji na temat jakości poszczególnych partii, jak

określono w sekcji 4.1 streszczenia dotyczącego monitorowania

zgodności, o którym mowa w ust. 3 lit. c).

Zapisy znajdujące się w tym repozytorium przechowuje się przez

okres co najmniej pięciu lat.



Artykuł  9 Wymagania dotyczące funkcjonowania 

programów recyklingu

1. Jedna osoba prawna działa jako kierownik programu recyklingu i jest

odpowiedzialna za ogólne funkcjonowanie tego programu.

Co najmniej 15 dni roboczych przed rozpoczęciem funkcjonowania

programu recyklingu kierownik programu recyklingu informuje właściwy

organ na terytorium, na którym posiada siedzibę, oraz Komisję w celu jego

rejestracji w unijnym rejestrze ustanowionym zgodnie z art. 24.

2. Kierownik podaje swoją nazwę, adres, dane osób wyznaczonych do

kontaktów, nazwę programu, streszczenie programu nieprzekraczające

300 słów, oznaczenie, o którym mowa w ust. 5, wykaz państw

członkowskich, w których znajdują się podmioty działające na rynku

uczestniczące w programach, oraz odniesienia do wszelkich instalacji do

dekontaminacji wykorzystywanych w ramach programu. W późniejszym

okresie kierownik zapewnia aktualizację tych informacji.



2. Nie sporządza się streszczenia dotyczącego monitorowania

zgodności,

3. Kierownik programu recyklingu dostarcza wszystkim uczestniczącym

podmiotom działającym na rynku i innym organizacjom uczestniczącym

jednolity dokument. W dokumencie tym określa się cele programu, wyjaśnia

sposób jego funkcjonowania, podaje zalecenia oraz określa szczegółowe

obowiązki, jakie nakłada się w jego ramach na uczestników. Wyjaśnienie

obejmuje opis czynności w ramach recyklingu.

4. Programy recyklingu tworzy się zgodnie ze szczegółowymi wymogami

mającymi zastosowanie do stosowanej odpowiedniej technologii recyklingu

określonej w tabeli 1 w załączniku I oraz, w stosownych przypadkach,

zgodnie z zezwoleniem na stosowany proces recyklingu. Częścią programu

recyklingu jest system zbierania odpadów, przewidziany z myślą o danym

programie, tak aby zapewnić, by zbierano tylko materiały i wyroby, które

zostały wykorzystane w ramach tego programu.



5. Na etapach wykorzystania, na których przewiduje się lub można

przewidzieć kontakt z żywnością, wszystkie materiały i wyroby

wykorzystywane w ramach programów recyklingu są opatrzone

oznaczeniem zarejestrowanym w unijnym rejestrze ustanowionym w art.

24. Oznaczenie to musi być wyraźnie widoczne, nieusuwalne i

niepowtarzalne dla danego programu recyklingu.

6. Każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze wykorzystujący

materiały i wyroby opatrzone oznaczeniem przewidzianym w ust. 5

zapewnia, aby te materiały i wyroby spełniały następujące wymagania:

a) były znakowane, wykorzystywane i czyszczone zgodnie z zaleceniami

otrzymanymi od kierownika programu recyklingu;

b) były wykorzystywane wyłącznie do celów dystrybucji, przechowywania,

ekspozycji i sprzedaży żywności, dla której są przewidziane;

c) nie były zanieczyszczone materiałami lub substancjami innymi niż te

dopuszczone w ramach programu recyklingu.

Jeżeli którekolwiek z tych wymagań nie jest spełnione, materiały lub

wyroby zostaną wyłączone z programu recyklingu i wyrzucone.



7. W przypadku gdy w ramach programu dopuszcza się odbiór od

konsumentów, zbieranie powinno odbywać się oddzielnie od innych

odpadów w wyznaczonych punktach zbiórki odpowiednich z myślą o

zapewnieniu, aby zbieranie odpadów było zgodne z programem.

9. Podmioty działające na rynku i inne organizacje, które uczestniczą w

programie recyklingu:

a) stosują system zapewnienia jakości zgodnie z rozporządzeniem (WE)

nr 2023/2006, opracowany w celu zapewnienia zgodności z

wymaganiami programu; lub

b) ewentualnie małe podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze

mogą wdrożyć wymagania programu jako część swoich stałych procedur

na podstawie zasad "analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli"

(HACCP), o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004

Parlamentu Europejskiego i Rady 11 , stosując te procedury odpowiednio

do zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem tworzyw sztucznych.



Artykuł  10 Wymagania dotyczące opracowywania nowatorskiej 

technologii

1. Kilku twórców może jednocześnie niezależnie opracowywać nowatorskie

technologie, nawet jeżeli technologie te można uznać za podobne lub takie

same.

W przypadku gdy podmioty działające na rynku lub inne organizacje

współpracują przy opracowywaniu nowatorskiej technologii, jedna osoba

prawna reprezentuje te podmioty lub organizacje i funkcjonuje jako twórca

nowatorskiej technologii.

2. Co najmniej sześć miesięcy przed rozpoczęciem eksploatacji pierwszej

instalacji do dekontaminacji eksploatowanej na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b)

twórca zgłasza nowatorską technologię właściwemu organowi na terytorium,

na którym ma siedzibę, oraz Komisji.

Do celu rejestracji nowatorskiej technologii w unijnym rejestrze

ustanowionym w art. 24 twórca zamieszcza w powyższym zgłoszeniu swoją

nazwę, adres, dane osób wyznaczonych do kontaktów, nazwę nowatorskiej

technologii, streszczenie dotyczące nowatorskiej technologii

nieprzekraczające 300 słów, ujednolicony format adresowania zasobów

("adres URL") służący wskazaniu lokalizacji sprawozdań, które mają być

opublikowane oraz nazwy i adresy lub numery wszystkich zakładów

recyklingu, w których przewiduje się opracowywanie danej technologii.



Artykuł  26 Streszczenie dotyczące monitorowania zgodności i 

weryfikacja działania instalacji do dekontaminacji

1. Podmioty zajmujące się recyklingiem sporządzają streszczenie

dotyczące monitorowania zgodności w przypadku każdej instalacji do

dekontaminacji będącej pod ich kontrolą, korzystając ze wzoru

przedstawionego w załączniku II lub, w przypadku nowatorskiej

technologii, wzoru dostarczonego przez twórcę, jeżeli jest on inny.

W streszczeniu dotyczącym monitorowania zgodności należy

przedstawić podsumowanie, w którym wyraźnie opisuje się instalację

do recyklingu, jej działanie oraz odpowiednie procedury i dokumenty

w sposób wykazujący zgodność z niniejszym rozporządzeniem.

Podmioty zajmujące się recyklingiem uwzględniają obowiązujące

wytyczne opublikowane przez Komisję odnoszące się do

streszczenia dotyczącego monitorowania zgodności, a także

szczególną sytuację w danym zakładzie recyklingu, w którym

znajduje się instalacja.



2. Podmioty zajmujące się recyklingiem przedkładają streszczenie

dotyczące monitorowania zgodności właściwemu organowi na

terytorium, na którym znajduje się instalacja do dekontaminacji, w

ciągu jednego miesiąca od daty rozpoczęcia produkcji tworzywa

sztucznego pochodzącego z recyklingu za pomocą tej instalacji.

Właściwy organ niezwłocznie powiadamia Komisję o otrzymaniu

streszczenia dotyczącego monitorowania zgodności. Status

rejestracji zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. g) zmienia się na "w trakcie

ustanawiania".

3. Właściwy organ sprawdza, czy informacje zawarte w streszczeniu

dotyczącym monitorowania zgodności są zgodne z niniejszym

rozporządzeniem, i w tym celu przeprowadza kontrolę instalacji do

recyklingu zgodnie z art. 27.



Jeżeli nie można stwierdzić zgodności, właściwy organ zwraca się

do podmiotu zajmującego się recyklingiem o uaktualnienie

informacji zawartych w streszczeniu dotyczącym monitorowania

zgodności, dotyczących działania instalacji do recyklingu lub obu

tych kategorii w stosownych przypadkach.

Po stwierdzeniu zgodności właściwy organ informuje o tym

Komisję. Status rejestracji zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. g) zmienia się

na "aktywny".

4. Jeżeli właściwy organ nie poinformuje Komisji o stwierdzeniu

zgodności w ciągu jednego roku od daty rozpoczęcia produkcji

tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w instalacji do

dekontaminacji, status rejestracji zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. g)

zmienia się na status "zawieszono".

Jeżeli przez jeden rok status instalacji do dekontaminacji to status

"zawieszono", wpis dotyczący danej instalacji zostaje usunięty z

rejestru.



Artykuł 27 Kontrole urzędowe instalacji do recyklingu

Kontrole urzędowe instalacji do recyklingu i podmiotów

zajmujących się recyklingiem obejmują w szczególności

audyty podmiotów zgodnie z art. 14 lit. i) rozporządzenia (UE)

2017/625.

Audyty te uzupełnia się o:

- ocenę procedur dobrej praktyki wytwarzania, zgodnie z art.

14 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/625;

- badanie dokumentów, zapisów identyfikowalności i innych

zapisów, które mogą mieć znaczenie dla oceny zgodności z

przepisami, zgodnie z art. 14 lit. a) i e) rozporządzenia (UE)

2017/625,

- streszczenia dotyczącego monitorowania zgodności

ustanowionego zgodnie z art. 26 oraz, na podstawie tego

streszczenia, kontroli, które wprowadziły podmioty,

- dokumentów i zapisów, o których mowa w tym streszczeniu.



Artykuł 28 Niezgodność tworzywa sztucznego pochodzącego z

recyklingu

1. Właściwy organ stwierdza niezgodność partii tworzywa sztucznego

pochodzącego z recyklingu, jeżeli w trakcie kontroli urzędowych

stwierdzi, że:

a) podmiot zajmujący się recyklingiem wprowadził ją do obrotu bez

odpowiedniej dokumentacji lub oznakowania;

b) podmiot zajmujący się recyklingiem nie może wykazać na

podstawie swoich zapisów i innej dokumentacji, że została

wyprodukowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c) partię wyprodukowano w instalacji do recyklingu, której

funkcjonowanie było niezgodne z niniejszym rozporządzeniem w

okresie określonym zgodnie z ust. 3.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności co najmniej jednej partii

właściwy organ podejmuje odpowiednie działania zgodnie z art. 138

rozporządzenia (UE) 2017/625.



3. Funkcjonowanie instalacji do recyklingu uznaje się za niezgodne z

niniejszym rozporządzeniem, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że:

a) co najmniej dwie partie są niezgodne na podstawie ust. 1

lit. b) ze względu na nieprawidłowości w funkcjonowaniu

instalacji do recyklingu oraz że ze względu na swój charakter

nieprawidłowości te mogą mieć wpływ na inne partie,

b) wytwarzanie tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w

instalacji do recyklingu nie jest zgodne z wymaganiami ogólnymi

określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz, w stosownych

przypadkach, ze szczegółowymi wymogami mającymi zastosowanie

do wykorzystywanej odpowiedniej technologii recyklingu i

stosowanego procesu recyklingu lub z wymogami mającymi

zastosowanie do stosowanej nowatorskiej technologii lub

c) w stosownych przypadkach nie mógł zweryfikować streszczenia

dotyczącego monitorowania zgodności zgodnie z art. 24 ust. 3 w

terminie jednego roku od daty rozpoczęcia produkcji tworzywa

sztucznego pochodzącego z recyklingu w instalacji do

dekontaminacji.



W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że

funkcjonowanie instalacji do recyklingu jest niezgodne z

niniejszym rozporządzeniem, właściwy organ ustala, w jakim

okresie miało to miejsce, uwzględniając wszelkie dostępne

dowody lub ich brak. W przypadku akapitu pierwszego lit. c)

jest to cały okres funkcjonowania instalacji do recyklingu.

4. Jeżeli właściwy organ stwierdzi konieczność dokonania

zmian w instalacji do recyklingu, korzystanie z części

instalacji do dekontaminacji może zostać zawieszone. Jeżeli

oczekuje się, że zawieszenie to będzie trwać dłużej niż dwa

miesiące, odnotowuje się je w unijnym rejestrze zgodnie z

art. 24 ust. 2 lit. g).



Artykuł 29 Szczegółowe wymogi dotyczące deklaracji

zgodności dla podmiotów zajmujących się recyklingiem i

przetwórców

1. Podmioty zajmujące się recyklingiem przedstawiają deklarację

zgodności zgodnie z opisem i wzorem określonym w załączniku III

część A.

2. Deklaracja zgodności zawiera zalecenia dla przetwórców, które

są wystarczające do zapewnienia, aby mogli oni w dalszym ciągu

przetwarzać tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu na

materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu,

które są zgodne z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.

Zalecenia te opierają się na wymaganiach lub ograniczeniach

określonych dla stosowanej technologii recyklingu oraz, w

stosownych przypadkach, do wykorzystywanego procesu

recyklingu.

3. Przetwórcy przedstawiają deklarację zgodności zgodnie z opisem

i wzorem określonymi w załączniku III część B.



Artykuł 32 Szczegółowe przepisy przejściowe mające

zastosowanie do wytwarzania materiałów i wyrobów, w których

tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu jest stosowane za

barierą funkcjonalną

1. Następujące dodatkowe wymogi mają zastosowanie do

funkcjonowania instalacji do recyklingu już wytwarzających materiały i

wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, w których

stosuje się tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu za barierą

funkcjonalną z tworzywa sztucznego, przed dniem 10 października

2022 r.:

(i) instalacja do dekontaminacji wytwarzająca tworzywo sztuczne

pochodzące z recyklingu oraz wszelkie instalacje do dalszego

przetwarzania dodające barierę funkcjonalną są uwzględnione w

wykazie instalacji przedłożonym przez twórcę zgłaszającego

konkretną technologię recyklingu stosowaną we wszystkich

instalacjach figurujących w wykazie zgodnie z art. 10 ust. 2



(ii) wyniki badań migracji, badań obciążeniowych lub modelowania

migracji - odpowiednio do zgłoszonej technologii recyklingu i specyfiki

procesu stosowanego w instalacji do recyklingu - jednoznacznie

pokazują, że bariera funkcjonalna jest w stanie, przy uwzględnieniu

poziomu zanieczyszczenia tworzywa sztucznego pochodzącego z

recyklingu, działać jako bariera funkcjonalna zgodnie z

rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 w przewidywanym okresie trwałości

wyprodukowanych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych

pochodzących z recyklingu, który obejmuje czas od ich

wyprodukowania, oraz w maksymalnym okresie przydatności do

spożycia opakowanej żywności, jeżeli taki istnieje.

Twórca przekazuje właściwemu organowi i Komisji wykaz, o którym

mowa w ppkt (i), oraz sprawozdanie z badania uwzględniające wyniki

badań wymaganych na podstawie ppkt (ii) przed dniem 10 kwietnia

2023 r. Szczegółowe podsumowanie badania jest częścią

sprawozdania wstępnego opublikowanego zgodnie z art. 10 ust. 4.



Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 1 podmioty zajmujące się

recyklingiem obsługujące instalacje do dekontaminacji zgłoszone

przez tego samego twórcę mogą uzgodnić monitorowanie

poziomów dekontaminacji tylko w jednej trzeciej instalacji

wymienionych w wykazie przedstawionym zgodnie z ust. 1 ppkt (i),

pod warunkiem że instalacje, w których prowadzi się

monitorowanie, są wskazane w tym wykazie, monitorowanie

dotyczy wszystkich zakładów recyklingu, a solidność ogólnej

strategii pobierania próbek nie jest ograniczona.



Okresy przejściowe:

W przypadku procesów recyklingu mechanicznego

politereftalanu etylenu (PET):

- Procesy objęte wnioskiem otrzymanym przez Europejski

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przed 10 lipca

2023 r. mogą być kontynuowane po tej dacie w celu

wprowadzania do obrotu tworzyw sztucznych

pochodzących z recyklingu bez zezwolenia, dopóki nie

zostaną powiadomione o decyzji w sprawie ich zezwolenia;

- Oczekuje się, że pierwsza z tych decyzji dotyczących

zezwolenia, dotycząca wniosków otrzymanych przed

wejściem w życie rozporządzenia (tj. na mocy

rozporządzenia (WE) nr 282/2008), zostanie podjęta na

początku 2023 r;



- Decyzje autoryzacyjne nakładają ograniczenia na procesy

recyklingu; są oparte na opinii EFSA mającej zastosowanie do

procesu;

- Od dnia 10 lipca 2023 r. procesy, w odniesieniu do których EFSA

nie otrzymał wniosku przed tą datą, nie mogą być

wykorzystywane do wprowadzania do obrotu tworzyw

sztucznych pochodzących z recyklingu, muszą najpierw zostać

zatwierdzone;

- Od dnia 10 lipca 2023 r. do obrotu mogą być wprowadzane

wyłącznie tworzywa sztuczne zawierające tworzywa sztuczne

pochodzące z recyklingu, wyprodukowane przy użyciu

odpowiedniej technologii recyklingu, chyba że zostały

wyprodukowane przy użyciu nowatorskiej technologii

- Od 10 października 2024 r. systemy zapewnienia jakości

stosowane przy przyjmowaniu i wstępnej obróbce surowca z

tworzyw sztucznych muszą być certyfikowane przez stronę

trzecią.
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