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Poznań, 26.09.2017 

Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych (DOJ) 

 



   Przepisy dotyczące opakowań 

przeznaczonych do kontaktu żywnością 

zharmonizowane na poziomie Wspólnoty 

Europejskiej spełniają dwa podstawowe cele: 

  

• zapewniają skuteczne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego,  

 

• ochronę zdrowia konsumenta 



USTAWODAWSTWO  WSPÓLNOTOWE 

    Unijne akty prawne: 

• Rozporządzenia przypominają prawo krajowe. 

Obowiązują wprost we wszystkich państwach 

członkowskich UE.  

• Dyrektywy ustanawiają podstawowe zasady i 

wymagania szczególne. Zalecają państwom 

członkowskim wprowadzenie ich do prawa krajowego.  

• Decyzje dotyczą spraw szczegółowych i skierowane 

są jedynie do osób lub organizacji w nich 

wymienionych. 

 



AKTUALNE USTAWODAWSTWO WSPÓLNOTOWE 

DOTYCZĄCE TWORZYW SZTUCZNYCH 

Rozporządzenie Zmiany Dotyczy 

(WE)Nr 1935/2004  - ramowe 

(WE) Nr 2023/2006  282/2008 GMP 

(WE) Nr 450/2009  - aktywne i inteligentne 

(UE) Nr 284/2011  - tworzywa poliamidowe i melaminowe 

sprowadzane z CHRL I Honkongu 

(UE) Nr 282/2008  (2015/1906) materiały i wyroby z tworzyw 

sztucznych do żywności z recyklingu 

(UE) Nr 11/2011 321/2011 

1282/2011 

1183/2012 

202/2014 

2015/174 

2016/1416 

2017/752 

materiały i wyroby z tworzyw 

sztucznych przeznaczone do 

kontaktu z żywnością 



WYMAGANIA OGÓLNE 

• Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz uchylające 

dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG  
 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2023/2006 

ze zm. 282/2008 

   w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w 

odniesieniu do materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością 



ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1935/2004 

(RAMOWE) 

    

   Podstawą niniejszego rozporządzenia jest 

ogólna zasada, że wszelkie materiały i 

wyroby przeznaczone do bezpośredniego 

lub pośredniego kontaktu z żywnością 

muszą być wystarczająco obojętne 



ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1935/2004 

 ART. 3  

    Materiały i wyroby, w tym opakowania 

żywności muszą być produkowane zgodnie  

    z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej 

(GMP), w warunkach użytkowania nie 

powodują migracji do żywności ich 

składników w ilościach, które mogłyby:  

• stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka  

• powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany 

w składzie żywności  

• powodować pogorszenie ich cech 

organoleptycznych  

 



ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1935/2004 

 ART. 15  

Znakowanie 

Znakowanie materiałów i wyrobów, które  

jeszcze nie weszły w kontakt z żywnością: 

• informacja: „ do kontaktu z żywnością”, 

• wskazówki dotyczące użytkowania np. 

łyżka do zupy, 

• symbol  w złączniku nr II: 

 

 

 

 



ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1935/2004 

 ART. 16  

Deklaracja Zgodności 

• Obowiązek dołączenia do materiałów i 

wyrobów pisemnej deklaracji 

stwierdzającej zgodność z aktualnymi 

przepisami, mającymi wobec nich 

zastosowanie. 

• Dokumentacja potwierdzająca zgodność 

(ocena organoleptyczna, wyniki migracji  

    z badań, obliczeń lub inne dowody), 

udostępniana na żądanie właściwych 

organów. 

  



ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1935/2004 

 ART. 17  

Możliwość śledzenia 

Możliwość śledzenia drogi materiałów  

i wyrobów za pomocą odpowiedniego 

Systemu (oznakowanie, dokumentacja,  

informacja) na wszystkich etapach produkcji,  

przetwarzania i dystrybucji w celu procesu 

kontroli, wycofania wadliwego wyrobu  

z rynku, udzielania informacji konsumentom  

oraz przypisania odpowiedzialności. 



Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011  

z dnia 14 stycznia 2011r.  

w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

    Stosuje się do: 

• Materiałów, wyrobów i ich części składających się 

wyłącznie z tworzyw sztucznych;  

• Wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych połączonych klejami lub w inny sposób;  

• Materiałów i wyrobów pokrytych nadrukiem lub 

powłoką;  

• Warstw lub powłok z tworzyw sztucznych tworzących 

uszczelki w kapslach i zamknięciach,  

• Warstw z tworzyw sztucznych w wielomateriałowych 

wielowarstwowych materiałach i wyrobach.  

 



Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011  

 

• Załącznik I - wymagania dotyczące składu, 

unijny wykaz substancji dozwolonych 

• Załącznik II - ogólne ograniczenia dotyczące 

materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

• Załącznik III - płyny modelowe imitujące 

żywność 

• Załącznik IV -  deklaracja zgodności 

• Załącznik V – kontrola zgodności  

 



MIGRACJA GLOBALNA 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011  

   Migrację globalną stanowi łączna masa 

wszystkich substancji nielotnych 

uwolnionych z materiału lub wyrobu, w 

określonych warunkach badania do płynu 

modelowego imitującego daną żywność. 

    Limit migracji globalnej (OML) wynosi 

    10 miligramów na dm2 powierzchni  

    i oznacza, że dla opakowania w kształcie 

sześcianu zawierającego 1 kg żywności 

migracja wynosi 60 mg na kilogram 

żywności.  



MIGRACJA SPECYFICZNA 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 

     

    Limit migracji specyficznej (SML) oznacza 

maksymalną dozwoloną ilość danej substancji, która 

uwolniła się z materiału lub wyrobu do żywności lub 

płynu modelowego imitującego żywność.  

    Limity migracji specyficznej określone w załączniku  

    I i II rozporządzenia i są wyrażone w mg/kg.  

    Limity migracji specyficznej określa się przy 

standardowym założeniu, że osoba ważąca 60 kg 

spożywa dziennie 1 kg  żywności i że żywność jest 

pakowana w pojemnik o kształcie sześcianu o 

powierzchni uwalniającej substancję wynoszącej   

    6 dm2. 



BADANIA MIGRACJI  

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011, 

załącznik III 

   Płyny modelowe 

• A  – 10% etanol (v/v)  

• B  – 3% kwas octowy (w/v)  

• C  – 20% etanol (v/v)  

• D1 – 50% etanol (v/v)  

• D2 - olej roślinny 

• Substancja modelowa E poli(tlenek 2,6-difenylo-p-

fenylenu), nazwa handlowa Tenax. 
 

E - przeznaczona jest do badania migracji specyficznej 

żywność sucha, sypka, głęboko mrożona. 



BADANIA MIGRACJI  

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011, 

załącznik III 

• Płyny modelowe A , B i C zastępują żywność o 

charakterze hydrofilowym  

• Płyn modelowy B zastępuje żywność o pH < 4,5  

• Płyn modelowy C zastępuje żywność zawierającą < 

20% alkoholu oraz żywność, która zawiera 

odpowiednią ilość składników organicznych 

nadających jej właściwości lipofilne  

• Płyny modelowe D1 i D2 zastępują żywność o 

charakterze lipofilnym  

• D1 do żywności zawierającej > 20% alkoholu oraz 

żywności typu olej w wodzie  

• D2 do żywności, która ma warstwę wolnych 

tłuszczów na powierzchni  

 



Rozporządzenia zmieniające 

Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 
    

Rozporządzenie  Zmiana 

321/2011 Bisfenol A, FCM nr 151  

zakaz stosowania w butelkach dla 

niemowląt 

1282/2011 Nowy limit dla melaminy  
FCM nr 239 

SML 2,5 mg/kg 

1183/2012 zmiany w załączniku I 

202/2014 zmiany w załączniku I 

2015/174 zmiany w załączniku I 

2016/1416 zmiany w artykułach i załącznikach 

2017/752 zmiany w artykułach i załącznikach 

 



 

Rozporządzenia (UE ) Nr 2016/1416  

Artykuł 3 pkt.19  

 

Napełnianie na gorąco  

 

Napełnianie wyrobu żywnością  

mającą mniej niż 100°C, która jest schładzana 

przez 60 min. do temp.  ≤50°C lub przez 15min.  

do temp.≤30°C 



Rozporządzenia (UE ) Nr 2016/1416  

Artykuł 6 

   Substancje dozwolone  

Odstępstwa od wykazu unijnego 

 

   Wszystkie sole Al, NH4
+, Ba, Ca, Co, Cu, 

Fe, Li, Mg, Mn, K, Na, Zn dowolnych 

kwasów, fenoli lub alkoholi. 

 



Rozporządzenia (UE ) Nr 2016/1416  

Artykuł 11 ust. 4 

   W przypadku gdy jakakolwiek migracja danej 

   substancji jest niedozwolona, zgodność z przepisami 

   ustala się przy użyciu odpowiednich metod badania 

   wybranych zgodnie z art. 11 rozporządzenia  

   (WE) nr 882/2004, które mogą potwierdzić brak 

   migracji powyżej określonego limitu wykrywalności.  

   Do celów akapitu pierwszego stosuje się limit 

   wykrywalności wynoszący 0,01 mg/kg, chyba  

   że określono szczególne limity wykrywalności  

   dla poszczególnych substancji lub grup substancji. 



Rozporządzenia (UE ) Nr 2016/1416 

Załącznik II, pkt. 1 

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych nie mogą 

uwalniać następujących substancji w ilościach 

przekraczających poniższe limity migracji specyficznej: 

       

Bar = 1 mg/kg             Glin = 1 mg/kg 

Kobalt = 0,05 mg/kg            Cynk = 5 mg/kg  

Miedź = 5 mg/kg                            od 14.09.2018 

Żelazo = 48 mg/kg  

Lit = 0,6 mg/kg          

Mangan = 0,6 mg/kg 

                                            

 



Rozporządzenia (UE ) Nr 2016/1416 

Załącznik II, pkt. 2 

Ograniczenia dla materiałów i wyrobów  

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne nie 

wymienione w załączniku I nie mogą migrować 

lub być w inny sposób uwalniane z materiałów  

i wyrobów z tworzyw sztucznych do żywności 

lub płynu modelowego imitującego żywność 

zgodnie z art. 11 ust. 4. Limit stosuje się do 

sumy uwolnionych PAA. 



Rozporządzenia (UE ) Nr 2016/1416 

Załącznik III, tabela 2 

 

04.01  owoce świeże lub schłodzone 

A. nieobrane i niepokrojone – E/10 

B. obrane, pokrojone - A, B 

 

04.04   warzywa świeże lub schłodzone 

A. nieobrane i niepokrojone – E/10 

B.  obrane, pokrojone - A, B 

 



Rozporządzenia (UE ) Nr 2016/1416 

Załącznik IV, pkt. 5 

    

Deklaracja zgodności 

 Potwierdzenie, że materiały lub wyroby, 

 produkty pochodzące z pośrednich etapów 

 lub substancje spełniają odpowiednie 

 wymagania ustanowione w rozporządzeniu 

 (UE) nr 10/2011 oraz w art. 3, art. 11 ust. 5,  

art.15 i 17 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004). 



Rozporządzenie (UE) Nr 2016/1416  

załącznik V 

 

   Jeżeli warunki badania są technicznie 

niewykonalne przy użyciu płynu 

modelowego imitującego żywność D2, 

badania migracji przeprowadza się przy 

użyciu etanolu 95 % i izooktanu. 



Znormalizowane warunki badania migracji globalnej 

Rozporządzenie (UE) 2016/1416 

Nr 

Badania 

Czas kontaktu w dniach [d] lub 

godzinach [h] Temperatura kontaktu w 

[°C]  

Zamierzone warunki kontaktu z żywnością 

OM1 10 d w 20°C  Każdy kontakt z żywnością w warunkach mrożenia i 

chłodzenia.  

OM2 10 d w 40°C  

 

Każde długotrwałe przechowywanie w temperaturze 

pokojowej lub niższej, w tym w przypadku pakowania w 

warunkach napełniania na gorąco lub podgrzewania do 

temperatury T, gdy 70 °C ≤ T ≤ 100 °C przez nie więcej 

niż t = 120/2^((T-70)/10) minut.  

OM3 2 h w 70°C Każde warunki kontaktu z żywnością, które obejmują 

napełnianie na gorąco lub podgrzewanie do 

temperatury T, gdy 70 °C ≤ T ≤ 100 °C przez nie więcej 

niż t = 120/2^((T-70)/10) minut, po czym nie następuje 

długoterminowe przechowywanie w temperaturze 

pokojowej lub w stanie schłodzonym.  

OM4 1 h w 100°C 

 

Zastosowanie wysokiej temperatury dla wszystkich 

rodzajów żywności w temperaturze nieprzekraczającej 

100 °C.  

OM5 2 h w 100°C lub w temperaturze zraszania, 

lub 1h w 121°C  

 

Zastosowanie wysokiej temperatury nieprzekraczającej 

121 °C.  

OM6 4 h w 100°C lub w temperaturze zraszania Każde warunki kontaktu z żywnością w temperaturze 

przekraczającej 40 °C oraz z żywnością, do której w 

załączniku III pkt. 4 przyporządkowano płyn modelowy 

imitujący żywność A, B, C lub D1.  

OM7 2 h w 175°C  Zastosowanie wysokiej temperatury dla żywności 

zawierającej tłuszcze z przekroczeniem warunków dla 

OM5.”  



Rozporządzenie (UE) Nr 2017/752  

Załącznik II, pkt.1 

                    Nikiel = 0,02 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

   obowiązuje od 19 maja 2018 

 

 

 

 



Rozporządzenie (UE) Nr 2017/752  

Załącznik III, pkt.4 
Przyporządkowanie płynu modelowego imitującego żywność  

do badania migracji globalnej 

 Żywność Płyny modelowe 

Wszystkie rodzaje żywności  Woda destylowana lub 

A oraz B oraz D2 

Wszystkie rodzaje żywności z wyjątkiem 

żywności kwaśnej 

Woda destylowana lub 

A oraz  D2 

Wszystkie rodzaje żywności uwodnionej i 

żywności zawierającej alkohol oraz przetwory 

mleczne 

 

D1 

Wszystkie rodzaje żywności uwodnionej, 

kwaśnej i żywności zawierającej alkohol oraz 

przetwory mleczne 

B, D1 

Wszystkie rodzaje żywności uwodnionej i 

zawierającej nie więcej niż 20% alkoholu 

C 

Wszystkie rodzaje żywności uwodnionej, 

kwaśnej i zawierającej nie więcej niż 20% 

alkoholu 

B, C 



Unijne wytyczne dotyczące Rozporządzenia 

(UE) Nr 10/2011 

• Union Guidance on Regulation (EU) No 

10/2011 on plastic materials and articles 

intended to come into contact with food as 

regards information in the supply chain. 

28.11.2013  (Update 12.01.2016). 

Dokumenty w j. polskim 

• Unijne wytyczne dotyczące Rozporządzenia 

(UE) Nr 10/2010 w sprawie materiałów i 

wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 

zakresie informacji w łańcuchu dostaw. 

• Ramki (boxes) jako oddzielny dokument. 

 



Unijne wytyczne dotyczące Rozporządzenia 

(UE) Nr 10/2011 

• Union Guidelines on Regulation (EU) No 

10/2011 on plastic materials and articles 

intended to come into contact with food. 

21.02.2014 (Update 12.01.2016) 

• Unijne wytyczne dotyczące 

rozporzadzenia (UE) Nr 10/2010 w sprawie 

materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością 

 



Joint Resarch Centre (JRC)  

Technical Reports 

• Practical guidelines on the application of 

migration modelling for the estimation of 

specific migration. In support of 

Regulation (EU) No 10/2011 on plastic 

food contact materials, 2015. 

 

• Non-harmonised food contact materials in 

the EU:regulatory and market situation , 

Final Report, 2016. 



 
 

 

 

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 

 

 

 

 

 

 

 


