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Deklaracja Zgodności dla 
opakowań przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością 

Dla materiałów do pakowania żywności 
Unia Europejska wymaga Deklaracji Zgodności

Podstawy prawne 
Ramowe Rozporządzenie Komisji Europej-
skiej (WE) nr 1935/2004 określa podsta-
wowe wymagania dotyczące materiałów 
mających kontakt z żywnością. Zgodnie z 
Artykułem 3 takie materiały i wyroby: 

•  nie mogą zmieniać zapachu i smaku 
żywności, 

•  nie mogą powodować niedopuszczal-
nych zmian w składzie żywności, 

•  nie mogą stanowić zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzkiego. 

Ponadto dopuszcza się przenikanie 
substancji do żywności tylko w ilościach 
minimalnych, niemożliwych do uniknięcia 
z powodów technologicznych. Przestrze-
ganie tych podstawowych wymagań, a 
także szczegółowych regulacji zgodnych 
z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 
(WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych jest 
obowiązkiem producenta. Zgodnie z art. 
15 producent (= pierwszy importer do 
Unii Europejskiej!) musi wydać pisemne 
oświadczenie potwierdzające, że dany 
materiał lub wyrób do kontaktu z żywnością 
spełnia wszystkie wymagania podane w 
przepisach wymienionych powyżej.

Kto ma obowiązek wydania 
niniejszej deklaracji 
zgodności?  
Oświadczenie to musi zostać wydane 
przez producenta lub pierwszego impor-
tera do Unii Europejskiej.

Czy są jakieś wyjątki?  
Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej w sprawie materiałów i wyro-
bów z tworzyw sztucznych tylko handel 
detaliczny jest zwolniony z tego obowiązku.

Czy jest to obowiązkowe 
Tak, deklaracja zgodności jest obowiąz-
kowa dla materiałów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością, wykonanych z 
tworzyw sztucznych, ceramiki oraz rege-
nerowanej celulozy (celofan). Wszystkie 
inne materiały, w szczególności metale lub 
papier, nie są objęte tym rozporządzeniem. 
W przypadku wielowarstwowych materia-
łów, składających się także z warstw zbu-
dowanych z innych niż tworzywa sztuczne 
materiałów, takich jak folia aluminiowa 
lub papier, ten wymóg odnosi się tylko do 
warstwy z tworzywa sztucznego.
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Czy wymóg ten 
obowiązuje w całej 
Europie?  
Tak, wszystkie przepisy przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę 
obowiązują we wszystkich krajach 
europejskich, bez wyjątku. Nie jest 
konieczne włączenie tej regulacji 
do prawa krajowego, tak jak w 
przypadku poprzedniej Dyrektywy 
2002/72/WE, dotyczącej tworzyw 
sztucznych.

Czy badanie materiału 
jest obowiązkowe? 
Rozporządzenie (WE) nr 10/2011 
wymaga badań analitycznych z 
podaniem szczegółowych infor-
macji na temat warunków przepro-
wadzenia badania, wyników itp., 
ale akceptuje także inne sposoby 
udowodnienia zgodności z nor-
mami. Mogą to być np. wyliczenie 
najgorszego przypadku lub mode-
lowanie migracji.

Czy deklaracje 
pochodzące z 
innych krajów są 
akceptowane?  
Oświadczenie musi być wydane 
przez producenta wyrobu. Dla pro-
ducentów spoza Unii Europejskiej 
pierwszy importer do WE jest odpo-
wiedzialny za deklarację zgodności 

i odpowiednią dokumentację. Nie-
mniej jednak deklaracje producen-
tów spoza Europy są akceptowane, 
jeżeli spełniają wymogi formalne 
określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 10/2011.

Co należy uwzględnić 
w deklaracji?
1.  Nazwa i adres producenta 
2. Rodzaj opakowania 
3. Data deklaracji 
4. Potwierdzenie, że materiał 

spełnia wymogi rozporządze-
nia (WE) nr 1935/2004 oraz 
10/2011 z Załącznikiem I, czyli 
z wykazem dopuszczalnych 
monomerów i dodatków 

5. Wyczerpujące informacje doty-
czące substancji podlegających 
limitowi migracji specyficz-
nej i tak zwanych dodatków 
o podwójnym zastosowaniu 
(dozwolonych jako dodatek do 
tworzyw sztucznych oraz żyw-
ności) 

6. Specyfikacje dotyczące wyko-
rzystania materiału (warunków 
przetwarzania i przechowywa-
nia) 

7. W przypadku bariery funkcjo-
nalnej stosuje się rozszerzoną 
deklarację 

Czy importer 
materiałów przeznac-
zonych do kontaktu 
z żywnością może 
wydać oświadczenie 
bez szczegółowej 
wiedzy na temat tego 
materiału? 
Nie. Podana powyżej lista defi-
niująca treść deklaracji w punkcie 
5  nakłada wymóg szczegółowej 
informacji na temat wszystkich 
składników materiału. Informację 
tą można uzyskać bezpośrednio 
od producenta opakowań oraz od 
dostawców surowców.

O Grupie Eurofins  
Eurofins jest jednym z wiodących 
na świecie dostawców usług ana-
litycznych w zakresie badania żyw-
ności i pasz, opakowań, kosmety-
ków, środowiska i farmaceutyków. 
Nasze laboratoria są systematycz-
nie kontrolowane i certyfikowane 
zgodnie z normą ISO 17025.

Eurofins oznacza 
• Dokładne wyniki – zawsze na 

czas 
• Konsultacje techniczne przez 

wysoko wykwalifikowany per-
sonel 

• Międzynarodowa obecność 
firmy, aktualnie w 35 krajach

• Stała kontrola wydajności 
poprzez stosowanie  wewnętrz-
nego Systemu Zarządzania 
Jakością 

• Audyty przeprowadzane przez 
naszych klientów

• Stała kontrola jakości wyni-
ków przez wewnętrzny system 
zarządzania jakością i udział w 
projektach porównań między 
laboratoryjnych, takich jak 

 •  FAPAS (Food Analysis Perfor-
mance Assessment Scheme)

 • Grupa Robocza „Commodities 
and Packaging”  w ramach 
GDCh (German Chemical 
Society).
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