Deklaracja zgodności dla wyrobów ceramicznych
Wyroby ceramiczne - wyroby wytwarzane z mieszaniny materiałów nieorganicznych,
zawierających głównie glinkę lub krzemiany, mogące zawierać niewielkie domieszki substancji
organicznych, wypalane; mogą być one pokryte szkliwem, emalią lub dekorowane;
Na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, włączając etap sprzedaży detalicznej, do wyrobów
ceramicznych, które nie mają jeszcze kontaktu ze środkami spożywczymi, załącza się pisemną
deklarację zgodną z art. 16 rozporządzenia 1935/2004 stwierdzającą, że są one zgodne z przepisami
o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością mającymi wobec nich
zastosowanie.
Pisemna deklaracja, zawiera następujące informacje:
 nazwę i adres firmy produkującej finalny wyrób ceramiczny oraz nazwę i adres importera
wprowadzającego wyrób na terytorium Wspólnoty Europejskiej;
 dane identyfikujące wyrób ceramiczny;
 datę wydania deklaracji;
 potwierdzenie, że wyrób ceramiczny spełnia odpowiednie wymagania dyrektywy Komisji
2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 84/500/EWG
w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku
wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi i dyrektywy
Rady 84/500/EWG z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami
spożywczymi
Dokumentacja potwierdzająca zgodność wyrobu:
 wyniki badań laboratoryjnych wskazujące, że wyroby spełniają wymagania przepisów
w zakresie dopuszczalnych limitów migracji ołowiu i kadmu, z uwzględnieniem warunków
badania i adresu laboratorium wykonującego badania
 powinna umożliwić łatwe zidentyfikowanie wyrobów, dla których została wydana
 powinna być uaktualniana w przypadku zmian w procesie produkcyjnym, które mogą
spowodować zmiany migracji ołowiu i kadmu lub wtedy, gdy dostępne są nowe dane
naukowe.
Producent lub importer wprowadzający na terytorium Wspólnoty Europejskiej wyroby ceramiczne
udostępnia na żądanie organów urzędowej kontroli dokumentację wykazującą, że wyroby
ceramiczne spełniają wymagania w zakresie maksymalnych dopuszczalnych ilości ołowiu i kadmu,
określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub
przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do
kontaktu z żywnością (Dz. U. 2008, Nr 17 poz. 113).
ZAŁĄCZNIK Nr 2. MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ILOŚCI OŁOWIU I KADMU UWALNIANYCH
Z WYROBÓW CERAMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
Kategorie wyrobów ceramicznych

Pb (ołów)

Cd (kadm)

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

4,0 mg/l

0,3 mg/l

Kategoria 1 (naczynia płaskie):
Wyroby, których nie można napełniać, i wyroby, które mogą być
napełniane, których wewnętrzna głębokość mierzona od najniższego
punktu do płaszczyzny poziomej przechodzącej przez górny brzeg nie
przekracza 25 mm
Kategoria 2 (naczynia głębokie):
Wszystkie wyroby, które mogą być napełniane, inne niż określone w
kategorii 1
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Kategoria 3:
Naczynia do gotowania. Opakowania i naczynia do przechowywania o
objętości powyżej 3 litrów

1,5 mg/l

0,1 mg/l

Wyrób ceramiczny, dla którego maksymalne dopuszczalne ilości ołowiu i kadmu, określone
w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie zostały przekroczone o więcej niż 50 %, spełnia wymagania
rozporządzenia, jeżeli:
1) średnia oznaczonych ilości ołowiu lub kadmu uwolnionych, z co najmniej trzech innych wyrobów
ceramicznych o takim samym kształcie, wymiarach, emalii i zdobieniach, które poddano badaniu
metodą, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia, nie przekroczyła limitów, o których
mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz
2) żaden otrzymany wynik nie przekroczył limitów, o których mowa w załączniku nr 2 do
rozporządzenia, o więcej niż 50 %.
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