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SHEQ – systém řízení 

Prohlášení společnosti Euro Pool System® - podnosy 

  
 

Prohlášení o shodě 
(týkající se schválení potravin, migrace a sledovatelnosti)  

 
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a všechny 

jeho změny a opravy až po nařízení (EU) č. 2020/1245 (včetně). 
 

a 
 

Nařízení Komise (EU) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami 
 

a 
 

Nařízení Komise (EU) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami 

 
a 

Nařízení (EU) č. 2022/1616 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami  
 
Obaly: řady vratných plastových podnosů EPS v modré a černé barvě.  
Materiál: polyetylen vysoké hustoty - HDPE s barevnou hlavní šarží.  

Tento materiál obsahuje aditiva povolená směrnicí ES č. 10/2011 s regulovaným specifickým limitem 
migrace a mohou rovněž obsahovat látky povolené jako aditiva do potravin („Aditiva pro duální 
použití“): E170, E171, E172, E173, E570 a E551.  

Skladování: z chlazeného nebo mraženého stavu (min. -15 °C/5 °F) do pokojové teploty. Doba technického 
skladování 3 měsíce. Nevhodné na doplňkové výrobní postupy, např. pasterizace nebo sterilizace, 
nebo na postupy s umělým ohřevem >30 °C. Vhodné pro venkovní použití. 

 
Soulad byl ověřen na základě testování celkové a specifické migrace s uplatněním poměru kapaliny na povrch 6 
dm2 na kg potravin. Podmínky testů jsou voleny pro nejhorší scénář s vodnými simulanty (kyselina octová a 
etanol). Společnost Intertek Laboratories, Nizozemí provádí testy třikrát a test s olivovým olejem čtyřikrát.  
U tohoto výrobku bylo provedeno posouzení rizika v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 10/2011.Výsledky 
testů jsou v mezích stanovených pro celkovou a specifickou migraci.  
 
Potvrzujeme tudíž, že všechny naše obaly a komponenty obalů jsou určeny k použití na neloupané a nekrájené 
ovoce a zeleninu a balené potravinářské výrobky jsou v souladu s požadavky výše uvedené legislativy. 
 
Naše obaly se vyrábí v souladu s osvědčenými výrobními postupy, proto za normálních nebo předvídatelných 
podmínek použití jejich složky nemigrují do potravin v množství, které by mohlo: 

- oškozovat lidské zdraví, 
- způsobit nepřijatelné změny ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických vlastností. 

 
Toto prohlášení vás nezbavuje povinnosti ověřit, zda je obal vhodný pro váš výrobek. 
 
 

Vedeme odpovídající dokumentaci této certifikace pro případ kontroly. 
 
 

 
Certifikaci provedl:  
EPS Europe B.V 
 
 

 
Jméno:  F.C.W. (Frank) van Gorp  
Funkce: Operations and Supply Chain Director & Commercial Coordinator 


