
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1906 

z dnia 22 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w 
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 
89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. n), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z motywem 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 282/2008 (2) decyzje określające, czy na proces 
recyklingu tworzyw sztucznych powinno zostać udzielone zezwolenie, powinny być przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną określoną w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. 

(2)  Art. 6 rozporządzenia (WE) nr 282/2008, który dotyczy takich decyzji, odnosi się w ust. 1 do art. 11 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. 

(3)  W chwili przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 282/2008 zarówno art. 11 ust. 3, jak i art. 23 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1935/2004 odnosiły się do procedury regulacyjnej ustanowionej w art. 5 decyzji Rady 1999/468/WE (3). 

(4)  Art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 został zmieniony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 596/2009 (4) w celu wprowadzenia procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, ustanowionej 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Uczyniono to, wprowadzając odesłanie do nowo dodanego art. 23 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. 

(5) Biorąc pod uwagę, że zezwolenie na proces recyklingu tworzyw sztucznych jest aktem o charakterze indywi
dualnym, mającym na celu wykonanie art. 5 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz że dokładne 
kryteria dotyczące udzielania zezwoleń określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 282/2008, zastosowanie 
powinna mieć procedura regulacyjna, o której mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. 
Wspomniana procedura regulacyjna jednak już nie istnieje, w związku z tym, że decyzja 1999/468/WE została 
zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (5). Zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011 odpowiednią procedurą w odniesieniu do udzielania zezwoleń na procesy recyklingu tworzyw 
sztucznych jest procedura sprawdzająca. 

(6)  Należy dostosować odesłanie do procedury przyjmowania decyzji w rozporządzeniu (WE) nr 282/2008. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 282/2008. 

(8)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 

23.10.2015 L 278/11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Dz.U. L 86 
z 28.3.2008, s. 9). 

(3) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23). 

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 
1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą. Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część czwarta (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14). 

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 282/2008 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja wydaje decyzję skierowaną do wnioskodawcy, w której udziela się lub odmawia zezwolenia na proces 
recyklingu. 

Zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (*). 

Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz ustanowiony na mocy art. 58 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (**). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13). 

(**) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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