FCM KONFERENCIA – 2019. 04. 11.
A rendezvény támogatója:

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra
vonatkozó jogszabályok áttekintése

Dr. Szilvássy Blanka

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE
az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
5. Cikk - Általános célok
(1) Az élelmiszerjognak az emberi élet és egészség magas szintű védelmének és a fogyasztói érdekek védelmének egy
vagy több általános célját kell szolgálnia, beleértve az élelmiszerkereskedelem tisztességes gyakorlatának érvényesítését;
ennek során lehetőség szerint tekintettel kell lenni az állatok egészségének védelmére, az állatok, valamint a növények és a
környezet védelmére.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1935/04/EK RENDELETE
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a
89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1. Cikk - Cél és tárgy
(1) Ennek a rendeletnek a célja az, hogy biztosítsa a belső piac hatékony működését az olyan anyagoknak és tárgyaknak a
Közösségben történő forgalomba hozatalával kapcsolatban, amelyeket arra szántak, hogy közvetlenül vagy közvetve
érintkezésbe kerüljenek élelmiszerekkel, és ezzel egyidejűleg az emberi egészség, valamint a fogyasztóvédelem magas szintje
biztosításának alapjául szolgáljon.

FOOD LAW

FCM

Keretrendelet - 1935/2004/EK RENDELET
GMP- 2023/2006/EK RENDELETE

SPECIÁLIS JOGSZABÁLYOK

Anyagcsoportok
• Kerámia - MÉ 1–2–84/500 (84/500/EGK irányelv)
• Regenerált cellulózfilmek - MÉ 1–2–2007/42
(2007/42/EK irányelv)
• Műanyagok – 10/2011/EU RENDELET
• Újrahasznosított műanyagok – 282/2008/EK Rendelet
• Aktív és intelligens anyagok – 450/2009/EK Rendelet
• Kínából származó poliamid és melamin műanyag
konyhai eszközök - 284/2011/EU RENDELET

Komponensek
• Nitrózaminok (cumik és cumisüvegek) - 9/2002. (X.
17.) ESzCsM rendelet (Bizottság 93/11/EGK irányelve)
• Epoxiszármazékok - 1895/2005/EK RENDELET
• BPA - 2018/213/EU RENDELET (2018. szeptember 6tól alkalmazandó)

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1935/04/EK RENDELETE
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a
89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

1. cikk
(2) Ezt a rendeletet az olyan anyagokra és tárgyakra kell alkalmazni – ideértve az élelmiszerrel érintkező aktív és
intelligens anyagokat és tárgyakat is – (a továbbiakban „anyagok és tárgyak”), amelyek:
a) rendeltetése késztermék állapotukban, hogy élelmiszerrel érintkezésbe kerüljenek;
vagy
b) késztermékállapotukban már érintkezésbe kerültek élelmiszerrel, és ezt a célt szolgálják;
vagy
c) ésszerűen elvárható, hogy késztermékállapotukban szokásos vagy előrelátható felhasználási körülményeik
között érintkezésbe kerülnek élelmiszerrel, vagy alkotóelemeiket az élelmiszereknek átadják.
(pl.: papírszalvéta (?), műanyag hűtőtasak)

Kontakt migráció, gáz fázisú migráció, penetrációs migráció, set-off migráció, kondenzációs/desztillációs migráció

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE
a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről
1. cikk
A rendelet tárgya és hatálya
(1) Ez a rendelet különösen az alábbiakat célzó szabályok betartásának felülvizsgálatára szolgáló hatósági ellenőrzések végzésére
vonatkozó általános szabályokat állapítja meg:
a) az embereket és az állatokat közvetlenül vagy a környezeten keresztül fenyegető kockázatok megelőzése, megszüntetése vagy
elfogadható mértékűre csökkentése; és
b) tisztességes gyakorlat garantálása a takarmány- és élelmiszerkereskedelemben, és a fogyasztók védelme, ezen belül a
takarmányok és élelmiszerek címkézése és a fogyasztók tájékoztatásának egyéb formái.

882/2004/EK RENDELET
10. cikk
Ellenőrzési tevékenységek, módszerek és technikák
(1) A hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatokat általában megfelelő ellenőrzési módszerek és technikák, így
például nyomon követés, felügyelet, felülvizsgálat, audit, vizsgálat, mintavétel és elemzés alkalmazásával kell elvégezni.
(2) A takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozó hatósági ellenőrzések többek között a következő tevékenységeket
jelentik:
a) a takarmány- és élelmiszeripari vállalkozók által működtetett bármely ellenőrző rendszer és a kapott eredmények
vizsgálata;
b) a következők vizsgálata:
i. az elsődleges termelők létesítményei, a takarmány- és élelmiszeripari vállalkozások, ezen belül azok környéke,
telephelyei, irodái, berendezései, felszerelései és gépei, szállítóeszközei, valamint a takarmányok és az élelmiszerek;
ii. nyersanyagok, összetevők, technológiai segédanyagok és a takarmányok és élelmiszerek előkészítése és előállítása
során alkalmazott egyéb termékek;
iii. félkész termékek;
iv. az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak;
v. takarító és karbantartási termékek és eljárások, valamint peszticidek;
vi. címkézés, kiszerelés és reklám;

•

2017/625 RENDELET, 2019. december 14-től kell alkalmazni

az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a
növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági
tevékenységekről

1.cikk
(2) Ezt a rendeletet a következő területekre vonatkozó azon szabályoknak való megfelelés ellenőrzése céljából folytatott hatósági
ellenőrzésekre kell alkalmazni, amelyeket vagy uniós szinten állapítottak meg, vagy pedig a tagállamok határoztak meg az említett területekre
vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazására:
a) élelmiszerek és azok biztonságos, ép és egészséges volta az élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -forgalmazás bármely szakaszában, ideértve
azokat a szabályokat, amelyek célja tisztességes gyakorlatok biztosítása a kereskedelemben, valamint a fogyasztók tájékoztatása és érdekeik
védelme, továbbá az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállítása és felhasználása;
14. cikk
Hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos módszerek és technikák
A hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos módszereknek és technikáknak adott esetben a következőket kell magukban foglalniuk:
a) a vállalkozók által bevezetett ellenőrzések és a kapott eredmények vizsgálata;
b) a következők vizsgálata:
iv. nyomonkövethetőség, címkézés vagy jelölés, kiszerelés, reklámozás és az érintett csomagolóanyagok, beleértve az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokat is;

19. cikk
Az illetékes hatóságok által az élelmiszerekben és takarmányban található releváns anyagokból származó
maradékanyagokhoz kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az e hatóságok által hozott intézkedésekre
vonatkozó különös szabályok
(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének a) és c) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatára irányuló hatósági
ellenőrzéseknek magukban kell foglalniuk az előállítás, feldolgozás és forgalmazás valamennyi szakaszában azokra a
releváns anyagokra – köztük az élelmiszerekkel érintkező anyagokban használandó anyagokra, a szennyező anyagokra,
valamint a nem engedélyezett, tiltott vagy nemkívánatos anyagokra – vonatkozóan elvégzendő hatósági
ellenőrzéseket, amelyeknek a növényeken vagy állatokon való használata vagy jelenléte, illetve élelmiszer vagy
takarmány előállítása vagy feldolgozása céljából történő felhasználása következtében maradékanyagok fordulhatnak elő
az élelmiszerekben vagy takarmányokban.

Éltv: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
A törvény hatálya és alkalmazási köre
2. § (1)4 E törvény hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki
(amely) az élelmiszerlánc szereplője.
(2) A törvény alkalmazási köre kiterjed
c)6 az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására, higiéniai alkalmasságának,
megfelelőségének ellenőrzésére és forgalomba hozatalára;
Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete
4. § Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed
n)16 az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására és forgalomba hozatalára;
Intézkedések
57. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés
súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja:
j) élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök használatát megtilthatja;
Élelmiszer-ellenőrzési bírság
62. § (1) Élelmiszer-ellenőrzési bírságot kell kiszabni
a) az élelmiszer-biztonságra vonatkozó követelmények megsértése;(…) esetén.
Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság
63. § (1) Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni
a) azzal szemben, aki tevékenységével vagy mulasztásával
aq)265 az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására és forgalomba hozatalára
vonatkozó, a 60-62. §-okban meghatározottaktól eltérő egyéb előírásokat megszegi;

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet
az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
3. Létesítmény bejelentési eljárás és nyilvántartás szabályai
9. § (1)8 Az élelmiszer-vállalkozó az olyan élelmiszer-előállító létesítményt, amelyhez a 853/2004/EK rendelet 4.
cikkének (2) bekezdése alapján nem szükséges engedély, valamint az élelmiszer-csomagolóanyag gyártó,
forgalomba hozó, és az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, a
létesítmény telephelye szerinti megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalának (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal) köteles bejelenteni. Az élelmiszer-előállító létesítmény
bejelentésének eljárására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Éltv: 14. élelmiszer-csomagolóanyag: olyan anyag, amelyet az élelmiszerek burkolására, megóvására, kezelésére,
szállítására használnak az élelmiszerlánc bármely szakaszában;
14/A. élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak: a 1935/2004/EK rendelet 1.
cikkének 2. pontja szerinti fogalom;
Folyamatban van a rendelet módosítása, a bejelentési kötelezettség kiterjesztése az összes FCM
anyagféleségre. A rendelet módosításában a „forgalmazói” kör az első magyarországi forgalmazók
körére lesz szűkítve.

Az 1935/2004/EK 1. sz. melléklete: FCM anyagok csoportjai
(melyek külön, speciális szabályozás hatálya alá tartozhatnak.)
1. Aktív és intelligens anyagok és tárgyak
2. Ragasztók
3. Kerámiák
4. Parafa
5. Gumik
6. Üveg
7. Ioncserélő gyanták
8. Fémek és ötvözetek
9. Papír és kartonpapír
10. Műanyagok
11. Nyomdafestékek
12. Regenerált cellulózfilmek
13. Szilikonok
14. Textíliák
15. Lakkok és bevonóanyagok
16. Viaszok
17. Fa

Külön EU-s szabályozás vonatkozik rájuk!

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/non-harmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situationbaseline-study

• Ez a rendelet nem alkalmazható:

a) az olyan anyagokra vagy tárgyakra, amelyeket régiségként értékesítenek;
b) bevonó- vagy borítóanyagokra, amelyek a sajtok kérgét, a feldolgozott
hústermékeket vagy a gyümölcsöket fedik, amelyek az élelmiszer részét
képezik és elfogyaszthatók az említett élelmiszerrel együtt;
c) a telepített köz- vagy magán vízműberendezésekre

A 3. cikk: általános követelmények

„(1) Az anyagokat és tárgyakat, ideértve az aktív és intelligens anyagokat és tárgyakat is, a helyes gyártási
gyakorlattal összhangban olyan módon kell gyártani, hogy azok szokásos vagy előrelátható felhasználási
körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek olyan mennyiségben, amely:
a) veszélyeztetheti az emberi egészséget;
vagy
b) elfogadhatatlan változást idézhet elő az élelmiszer összetételében;
vagy
c) az élelmiszer érzékszervi tulajdonságainak rosszabbodását idézheti elő.
(2) Egy anyag vagy tárgy jelölése, reklámozása vagy kiszerelése nem tévesztheti meg a fogyasztókat.”

A rendelet rögzíti a jelölés részletes szabályait:

Azokat az anyagokat vagy tárgyakat, amelyek a forgalomba hozataluk időpontjában még nem kerültek
érintkezésbe élelmiszerekkel, a következőknek kell kísérniük:
a) az „élelmiszerekkel érintkező” szavak, vagy az azok használata szerinti különös megjelölés, mint például
kávéfőző, borosüveg, leveseskanál, vagy a II. melléklet szerinti szimbólum; és
b) szükség szerint a biztonságos és megfelelő használathoz szükséges, betartandó különös utasítások; és
c) a Közösségben letelepedett, a forgalomba hozatalért felelős gyártó, feldolgozó vagy értékesítő neve vagy
cégneve, illetve mindkét esetben a címe vagy bejegyzett székhelye; és
d) olyan megfelelő jelölés vagy azonosítás, amely lehetővé teszi az anyag vagy tárgy nyomonkövetését
Az „élelmiszerekkel érintkező” szavak feltüntetése azonban nem kötelező az olyan tárgyak esetében,
amelyeket jellegüknél fogva kétséget kizáróan arra szántak, hogy élelmiszerekkel kerüljenek
érintkezésbe.

A rendelet továbbá előírja, hogy:
külön intézkedések hatálya alá tartozó anyagokhoz és tárgyakhoz

írásbeli nyilatkozatot, megfelelőségi nyilatkozatot kell csatolni,
amely jelzi, hogy ezek az anyagok és tárgyak megfelelnek a rájuk alkalmazandó szabályoknak.
A megfelelőség igazolásához szükséges dokumentumoknak rendelkezésre kell állniuk. Ezeket a
dokumentumokat az illetékes hatóság kérésére be kell mutatni.

MINDEN ANYAGCSOPORTHOZ!

Megfelelőségi nyilatkozatok
(konkrét tartalommal)
Műanyagokra és műanyag tárgyakra, a műanyagok és műanyag
tárgyak előállításának köztes szakaszaiból származó tárgyakra,
valamint az ezen műanyagok és műanyag tárgyak gyártására szánt
anyagokra
(10/2011/EU rendelet)

A kiskereskedelmi szakasz kivételével az értékesítési szakaszokban.
Pl. megléte szükséges egy FCM műanyagot előállító vállalkozásnál,
egy FCM műanyagot forgalmazó vállalkozásnál, egy FCM
műanyagot felhasználó élelmiszeripari üzemnél.

BPA - 2018/213/EU RENDELET
(lakkokban, bevonatokban, műanyagokban)

A nyilatkozatnak az előállítás, feldolgozás és – a kiskereskedelmi
szintet kivéve – a forgalmazás bármelyik szakaszában rendelkezésre
kell állnia

Kerámiatárgyak
(MÉ 1-2-84/500)

A kiskereskedelmet beleértve és azzal bezárólag.
Pl. megléte szükséges egy kerámiatárgyat előállító vállalkozásnál, a
közétkeztetésben, egy étteremben, nagykereskedelmi árusítóhelyen,
vegyesboltban, a kerámiatárgyat felhasználó élelmiszeripari üzemben

Regenerált cellulózfilmből készült anyagok és eszközök
(MÉ 1-2-2007/42)

A kiskereskedelmi forgalmat kivéve az értékesítés minden fázisában.
Pl. megléte szükséges egy regenerált cellulózfilmet előállító
vállalkozásnál, egy regenerált cellulózfilmet forgalmazó vállalkozásnál,
egy regenerált cellulózfilmet felhasználó élelmiszeripari üzemnél.

Aktív és intelligens anyagokról és tárgyak - 450/2009/EK rendelete

a forgalmazás minden szakaszában – a végfelhasználónak történő
értékesítés kivételével

A rendelet előírja az FCM -k nyomonkövethetőségét

(minden szakaszban biztosítani kell, az ellenőrzés, a hibás termékek visszahívása, a fogyasztók
tájékoztatása és a felelősség megállapítása megkönnyítése céljából.)
Ennek részletei:
A vállalkozóknak olyan rendszerekkel és eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik
azoknak a vállalkozásoknak az azonosítását, amelyektől és amelyek részére az e rendeletnek hatálya
alá tartozó anyagokat és tárgyakat, valamint azok előállítása során felhasznált összetevő anyagokat és
termékeket szolgáltatták.
Ezt

az

információt

kérésre

Beszállító

be

kell

mutatni

Felelős
vállalkozó

az

illetékes

hatóságok

részére.

Felhasználó

A Közösség piacára bocsátott anyagoknak és tárgyaknak azonosíthatóknak kell lenniük lehetővé téve
azok – jelölés, illetve a vonatkozó dokumentumok vagy információ útján történő – nyomonkövetését.

2023/2006/EK RENDELET

FCM-ek helyes gyártási gyakorlatáról
CÉLJA: FCM-ek biztonságossága
Az 1935/2004/EK rendelet I. mellékletében felsorolt anyag- és tárgycsoportokat, valamint szükség szerint ezeknek
az anyagoknak és tárgyaknak a kombinációit, vagy az ezeknek az anyagoknak és tárgyaknak az előállítása során
felhasznált újrafeldolgozott anyagokat és tárgyakat a helyes gyártási gyakorlat (GMP) általános és részletes
szabályaival összhangban kell gyártani.

A GMP alapvető elemei a minőségbiztosítási - és minőségellenőrzési rendszer és a dokumentáció.
A nyomdafestékekre és újra feldolgozott műanyagokra részletes GMP szabályok vonatkoznak.
„set-off”

282/2008/EK

A vállalkozó hatékony és dokumentált minőségbiztosítási rendszert hoz létre és biztosítja annak betartását.

5. CIKK: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (QA)

6. CIKK – MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS (QC)

Általános követelmények
Szervezés (felelősségi körök) és célkitűzések
2. A személyzet megfelelősége, tudásuk és készségeik
3. Helyiségek és berendezések
4. Vállalkozás mérete

1. Hatékony QC rendszer létrehozása és fenntartása

Kiindulási anyagok
1. Megfelelően kiválasztottak
2. Előre meghatározott előírások betartása
Előre meghatározott utasítások és eljárások

2. A GMP végrehajtásának és elérésének figyelemmel
kísérése, valamint a kritikus pontok kiválasztása
3. Az esetleges hiba elhárítására irányuló intézkedések
meghatározása, azonosítása a GMP végrehajtása
érdekében.
4. A korrekciós intézkedések végrehajtása, dokumentációja
és elérhetővé tétele a hatósági ellenőrzések alkalmával.

A vállalkozó nyomtatott vagy elektronikus formában tárolt dokumentációt hoz létre:
• gyártási műveletekre vonatkozó feljegyzések
• gyártási „formulák”
• előírások
amelyek a kész anyag vagy tárgy megfelelősége és biztonságossága szempontjából relevánsak
Dokumentálja a minőségellenőrzési rendszer eredményeit
kérésre hatóságnak be kell bemutatni

Hatóság felé nincs „üzleti titok”

▪ Guidelines for good manufacturing practice for plastic materials and articles intended for food contact applications
https://www.plasticseurope.org/en/focus-areas/health-and-safety/food-contact
https://www.plasticseurope.org/application/files/7315/1862/2612/PlasticsEurope_Guidelines_for_GMP_updated_June
_2011.pdf
▪ EMPAC Guidelines for the application of the Regulation (EC) 2023/2006 to the supply chain of materials and articles
intended to come into contact with food
http://www.empac.eu/uploads/downloads/manufacturingHygienePractices.pdf
• Guidelines for the application of the Regulation (EC) 2023/2006 to the supply chain of materials and articles intended
to come into contact with food, 2011, www.iss.it
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/foodcontact/2011/CAST_CARTA_E_CARTONE_PRODU
ZIONE_Bozzatrad-20110228-00007-01-E.pdf

10/2011/EU rendelet
„Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról”
A külön rendelkezés hatálya alá sorolható anyagcsoportok közül a legszélesebb terület a műanyag és műanyag tárgyak csoportja.
A rendelet hatálya az alábbi kategóriákra terjed ki:
- kizárólag műanyagból álló anyagok és tárgyakra és azok részeire,
- ragasztóval vagy más módon egymáshoz rögzített többrétegű műanyagokra és műanyag tárgyakra,
- az előbbiekben említett, nyomtatott és/vagy bevont anyagokra és tárgyakra,
- fedelek vagy záróelemek tömítését alkotó műanyag rétegek vagy műanyag bevonatok, amelyek az említett fedelekkel és
záróelemekkel együtt különböző típusú anyagok két vagy több rétegét alkotják
- a többrétegű kombinált anyagokban és tárgyakban lévő műanyag rétegekre.
Anyagcsoportok pl.: PVC, polietilén, polisztirol, polikarbonátok, stb.
A műanyagok és műanyag tárgyak közé az alábbi terméktípusok tartoznak:
• műanyag intermedierek (pl. további átalakításra szánt gyanták és fóliák) és olyan műanyagok, amelyek összetétele már végleges, de – az
összeállításuk módosítása nélkül – mechanikai formázásra van szükség ahhoz, hogy felvegyék a végleges alakjukat (pl. hővel alakítható
állagú lapok és palack előformák);
• az élelmiszerekkel való érintkezésre készen álló, végtermékként kapott műanyag vagy műanyag tárgy (pl. csomagolóanyag, élelmiszertároló edény, konyhafelszerelések vagy evőeszközök, az élelmiszerfeldolgozó gépek műanyag részei, élelmiszerek előállításához használt
felület, hűtőszekrények belső felülete, sütőtepsik);
• az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, végtermékként kapott anyagok műanyag összetevői, amelyeket csak kombinálni kell vagy össze
kell állítani a csomagolás/töltés során vagy előtt, hogy elkészüljön a végtermék (pl. palack és kupak, tálca és fedő, konyhafelszerelések
vagy élelmiszer-feldolgozó gépek részei);

Nem tartoznak a rendelet hatálya alá az ioncserélő műgyanták, a gumik és szilikonok

Az anyagokra vonatkozó általános

követelmények:

A műanyagokban és a műanyag tárgyakban lévő műanyag rétegek előállítása során
felhasznált anyagoknak olyan technikai minőségűeknek és tisztaságúaknak kell lenniük, amely megfelel az anyagok vagy tárgyak
rendeltetésszerű vagy előre látható felhasználásának. Az anyag gyártójának ismernie kell az összetételt, és kérésre az illetékes
hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.
Az anyagokra vonatkozó egyedi követelmények
• A műanyagokban és műanyag tárgyakban lévő műanyag rétegek előállításához használt anyagokra a következő korlátozások és előírások
vonatkoznak:
a) a 11. cikkben megállapított specifikus kioldódási határérték (az I. melléklet 1. táblázat 8. oszlop);
b) a 12. cikkben megállapított összkioldódási határérték;
c) az I. melléklet 1. pontja 1. táblázatának 10. oszlopában megállapított korlátozások és előírások;

d) az I. melléklet 4. pontjában meghatározott részletes előírások.
• A nanotechnológiai anyagok csak abban az esetben használhatók, ha azokat az I. melléklet előírásai kifejezetten engedélyezik és
megemlítik.

A műanyagokra és műanyag tárgyakra vonatkozó általános korlátozások
A műanyagokkal és műanyag tárgyakkal kapcsolatos általános korlátozásokat a II. melléklet
állapítja meg.
1.

A műanyagokból és a műanyag tárgyakból a következő anyagok nem oldódhatnak ki az alábbi specifikus kioldódási határértékeket
meghaladó mennyiségben:
Alumínium: 1 mg/kg (2018. szeptember 14-től)
Bárium = 1 mg/kg, azaz 1 mg az élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag 1 kilogrammjában.
Kobalt = 0,05 mg/kg,
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/752 RENDELETE
Réz = 5 mg/kg,
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
Vas = 48 mg/kg,
műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU
Lítium = 0,6 mg/kg, azaz 0,6 mg
rendelet módosításáról és helyesbítéséről
2019. május 19-től!
Mangán = 0,6 mg/kg,.
+ Nikkel: 0,02 mg/kg
Cink = 25 mg/kg,
2. A műanyagokból és műanyag tárgyakból – az I. melléklet 1. táblázatában felsoroltak kivételével
– nem oldódhatnak ki az élelmiszerbe vagy az élelmiszer-utánzó modellanyagba
kimutatható mennyiségű primer aromás aminok.
A kimutatási határérték 0,01 mg /1 kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag.

Specifikus kioldódási határértékek
A műanyagokból és műanyag tárgyakból az élelmiszerekbe kioldódó összetevők mennyisége nem haladhatja meg az I. mellékletben
megállapított specifikus kioldódási határértékeket (SKH, mg/kg élelmiszer).
Az olyan anyagok esetében, amelyekre vonatkozóan az I. melléklet nem ír elő specifikus kioldódási határértéket vagy más korlátozást,
az általános 60 mg/kg specifikus kioldódási határértéket kell alkalmazni.
A fentiektől eltérően az 1333/2008/EK rendelet által élelmiszer-adalékanyagként vagy 1334/2008/EK rendelet által aromaként
engedélyezett adalékanyagok nem oldódhatnak ki az élelmiszerekbe olyan mennyiségben, amely a kész élelmiszerben technológiai
hatással jár, továbbá:
a) nem haladhatják meg az 1333/2008/EK rendeletben vagy az 1334/2008/EK rendeletben, illetve e rendelet I. mellékletében előírt
korlátozásokat az olyan élelmiszerek esetében, amelyeknél az élelmiszer-adalékanyagként vagy aromaanyagként való használat
engedélyezve van; vagy
b) nem haladhatják meg az e rendelet I. mellékletében előírt korlátozásokat az olyan élelmiszerek esetében, amelyekre vonatkozóan az
élelmiszer-adalékanyagként vagy aromaanyagként való használatuk nincs engedélyezve.

Összkioldódási határérték
A műanyagok és műanyag tárgyak összes összetevőiből az élelmiszer-utánzó modellanyagokba átkerülő mennyiség nem haladhatja
meg a 10 milligrammot az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felszín egy négyzetdeciméterére számítva (10 mg/dm2).
A 10 mg/dm² összkioldódási határérték az 1 kg élelmiszert tartalmazó, kocka alakú csomagolás esetében az élelmiszer 1 kg-jára
vonatkoztatott 60 mg anyag kioldódását jelenti. (60 mg/kg)

609/2013/EU RENDELETE a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömegszabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről

Az fentiektől eltérően a 2006/141/EK és a 2006/125/EK bizottsági irányelv szerint meghatározott, csecsemőknek és
kisgyermekeknek szánt élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokból és műanyag tárgyakból az
élelmiszer-utánzó modellanyagokba átkerülő összes összetevő mennyisége nem haladhatja meg a 60 milligrammot az
élelmiszer-utánzó modellanyag egy kilogrammjára számítva (60

mg/kg).

Megfelelőségi nyilatkozat és dokumentáció
Megfelelőségi nyilatkozat
A kiskereskedelmi szakasz kivételével az értékesítési szakaszokban
•a műanyagokra és műanyag tárgyakra,
•a műanyagok és műanyag tárgyak előállításának köztes szakaszaiból származó tárgyakra,
•valamint az ezen műanyagok és műanyag tárgyak gyártására szánt anyagokra vonatkozóan
az 1935/2004/EK rendelet 16. cikke szerinti írásbeli nyilatkozatnak kell rendelkezésre állnia,
melyet a vállalkozó bocsát ki, és tartalmazza az irányelv IV. mellékletében megállapított információkat.

Az írásbeli nyilatkozat lehetővé teszi a tárgyát képező anyagok egyszerű azonosítását.
A nyilatkozatot meg kell újítani, ha az összetétel vagy az előállítás olyan számottevő mértékű módosulása következik be, amely az
anyagból vagy a tárgyból való kioldódás mértékének változását idézi elő, illetve ha új tudományos ismeretek látnak napvilágot.

•kiskereskedelem: (a 178/2002/EK rendelet szerint)
élelmiszerek kezelése és/vagy feldolgozása és tárolása az élelmiszer eladásának vagy a fogyasztók részére történő átadása helyén, beleértve az
elosztóközpontokat, a közétkeztetési tevékenységet, az üzemi étkezdéket, az intézményi étkeztetést, az éttermeket és az egyéb, élelmiszerellátó
helyeket, üzleteket, bevásárlóközpontokat ellátó létesítményeket és nagykereskedelmi árusítóhelyeket.

Amennyiben
műanyagoktól különböző
anyagról van szó.
Műanyagoknál: DoC

Igazoló dokumentumok
Kérésre a vállalkozó a nemzeti illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja azokat a megfelelő
dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a műanyagok és műanyag tárgyak, a műanyagok és
műanyag tárgyak előállításának köztes szakaszából származó termékek, valamint az ezen
műanyagok és műanyag tárgyak gyártására szánt anyagok megfelelnek a rendelet előírásainak.

A dokumentáció tartalmazza a vizsgálatok, számítások, így a modellezések, és más
elemzések körülményeit és eredményeit, valamint bizonyítékot a biztonságosságról,
illetve a megfelelést bemutató indokolást. A megfelelés kísérleti úton való bizonyítására
vonatkozó szabályokat az V. melléklet állapítja meg.

(3) a műanyagok, műanyag
tárgyak, a műanyagok és
műanyag
tárgyak
előállításának
köztes
szakaszaiból
származó
termékek vagy az ilyenek
gyártására szolgáló anyagok
megnevezése;

(1) a megfelelőségi nyilatkozatot
kiadó vállalkozó neve és címe;
(2) a műanyagokat vagy
műanyag tárgyakat, a
műanyagok és műanyag
tárgyak
előállításának
köztes
szakaszaiból
származó
termékeket
vagy
az
ilyenek
gyártására
szolgáló
anyagokat gyártó vagy
importáló vállalkozó neve
és címe;

(4) a nyilatkozat dátuma;

(3) a műanyagok, műanyag
tárgyak, a műanyagok és
műanyag
tárgyak
előállításának
köztes
szakaszaiból
származó
termékek vagy az ilyenek
gyártására szolgáló anyagok
megnevezése;
(5) annak megerősítése,
hogy a műanyagok vagy
műanyag
tárgyak,
az
előállítás
köztes
szakaszából
származó
termékek vagy az anyagok
megfelelnek az ebben a
rendeletben
és
az
1935/2004/EK rendelet 3.
cikkében, 11. cikkének (5)
bekezdésében, valamint
15. és 17. cikkében
szereplő
követelményeknek;

(1) a megfelelőségi nyilatkozatot
kiadó vállalkozó neve és címe;
(2) a műanyagokat vagy
műanyag tárgyakat, a
műanyagok és műanyag
tárgyak
előállításának
köztes
szakaszaiból
származó
termékeket
vagy
az
ilyenek
gyártására
szolgáló
anyagokat gyártó vagy
importáló vállalkozó neve
és címe;

(4) a nyilatkozat dátuma;

„(5) annak megerősítése, hogy a műanyagok vagy műanyag tárgyak, az előállítás köztes szakaszából származó termékek
vagy az anyagok megfelelnek az ebben a rendeletben és az 1935/2004/EK rendelet 3. cikkében, 11. cikkének (5)
bekezdésében, valamint 15. és 17. cikkében szereplő követelményeknek;”

1935/2004/EK
Címkézési követelmények (a keretrendelet 15. cikke)
Nem a megfelelőségi nyilatkozat az egyetlen olyan dokumentum, amelynek célja, hogy eljuttassa a szállítótól a vásárlóhoz a műanyag
tárgy megfelelő használatával kapcsolatos információkat. A keretrendelet címkézési követelményei szerint az élelmiszerekkel még nem
érintkező anyagok és tárgyak mellé szükség esetén mellékelni kell a biztonságos és megfelelő felhasználásra vonatkozó külön utasításokat.
Nyomon követhetőség (a keretrendelet 17. cikke)
Minden vállalkozónak nyomon követhetőségi rendszert kell létrehoznia, amely lehetővé teszi annak a vállalkozónak az azonosítását, akitől
a termékeket kapta, és aki számára a termékeit értékesítette. A termékeknek könnyen azonosíthatónak kell lenniük ahhoz, hogy címkézés
vagy a megfelelő dokumentáció segítségével nyomon követhetőek legyenek.
11. cikk (5) A kérelmező vagy az engedélyezett összetevő anyagot, illetve az engedélyezett összetevő anyagot tartalmazó anyagot vagy tárgyat használó bármely
vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot minden olyan új műszaki vagy tudományos információról, amely hatással lehet az engedélyezett összetevő
anyag biztonságosságának értékelésére az emberi egészség vonatkozásában. Szükség esetén a Hatóság (EFSA) ezt követően felülvizsgálja az értékelést.

(6) a felhasznált olyan anyagokra,
illetve
azok
bomlástermékeire
vonatkozó információk, amelyekkel
kapcsolatban e rendelet I. és II.
melléklete korlátozásokat és/vagy
előírásokat állapít meg, hogy az
ellátási lánc következő gazdasági
szereplői biztosítani tudják a
korlátozások betartását;

Végtermékként kapott anyag vagy tárgy esetén
Információk a műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló rendelet I. vagy II. mellékletében szereplő, korlátozások hatálya alá eső anyagokról, valamint a
szándékosan hozzáadott anyagokról, amelyekre a nemzeti jogszabályok értelmében korlátozások vonatkoznak
a. Amennyiben csak a nemzeti jogszabályok alkalmazandók, hivatkozni kell az idevágó nemzeti jogszabályra.
b. anyagok (komponensek) megnevezése (az élelmiszerrel érintkező anyag száma, hivatkozási szám, CAS-szám vagy kémiai név). Nem kötelező feltüntetni az
anyag nevét a megfelelőségi nyilatkozatban, ha a vásárlót tájékoztatják a nem közölt anyagok jelenlétéről, és a vállalkozó megerősítette, hogy az anyag
nem oldódik ki a kioldódási határértéket meghaladó mennyiségben, ha az anyagot a 8. pontban meghatározott használati feltételek mellett használják.
c. (SKH, SKH(E)) korlátozása vagy annak megerősítése, hogy nem használnak olyan anyagot, amelyre a műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló
rendelet I. mellékletében foglalt korlátozások vonatkoznak.
d. II. mellékletének 1. pontjában felsorolt anyagok nem oldódhatnak ki a megadott határértéken túl (

e.

Amennyiben II. melléklete 2. pontjának hatálya alá tartozó PAA-k oldódhatnak ki, vagy olyan anyagok vannak jelen, amelyek miatt a műanyagokról és
műanyag tárgyakról szóló rendelet II. melléklete 2. pontjának hatálya alá tartozó PAA-k alakulhatnak ki, annak megerősítése, hogy a PAA-k nem oldódhatnak
ki a kimutatási határérték fölött. Vagy pedig, az ellátási lánc következő lépcsőjén álló vállalkozót tájékoztatják arról, hogy mely PAA-kat kell ellenőriznie.
f. Annak megerősítése, hogy betartják a c), d) és e) pontban említett korlátozásokat. Ha a végtermék felhasználójának további megfelelőségértékelési
lépéseket kell tennie, akkor fel kell tüntetni az anyag nevét (az élelmiszerrel érintkező anyag száma, hivatkozási szám, CAS-szám vagy kémiai név) és a
megfelelőségértékelés szempontjából fontos információkat
g. Adott esetben annak megerősítése, hogy értékelték a festékekben, bevonatokban vagy ragasztókban használt anyagok (amelyek a
műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló rendelet I. vagy II. mellékletében korlátozásokkal szerepelnek) megfelelését. Ha a végtermék felhasználójának
további megfelelőségértékelési lépéseket kell tennie, akkor fel kell tüntetni az anyag nevét (az alábbiak közül legalább egyet: az élelmiszerrel érintkező anyag
száma, hivatkozási szám, CAS-szám vagy kémiai név) és a megfelelőségértékelés szempontjából fontos információkat.

(6) a felhasznált olyan anyagokra,
illetve
azok
bomlástermékeire
vonatkozó információk, amelyekkel
kapcsolatban e rendelet I. és II.
melléklete korlátozásokat és/vagy
előírásokat állapít meg, hogy az ellátási
lánc következő gazdasági szereplői
biztosítani tudják a korlátozások
betartását;

Édesítőszerek, színezékek,
egyéb adalékanyagok

(7) az élelmiszerekben való felhasználásuk tekintetében korlátozás alá eső anyagokról szóló, kísérleti adatok vagy
elméleti számítás alapján kapott, megfelelő információk az ezen anyagok specifikus kioldódásáról, valamint adott
esetben a 2008/60/EK, a 95/45/EK és a 2008/84/EK irányelv szerinti tisztasági kritériumokról, annak érdekében,
hogy ezen műanyagok vagy műanyag tárgyak felhasználói eleget tudjanak tenni az alkalmazandó európai uniós
rendelkezéseknek, illetve ezek hiányában az élelmiszerekre alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek;
az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK rendelet,
az aromákról szóló 1334/2008/EK rendelet

(8) a műanyagok vagy műanyag tárgyak használati előírásai, mint például:
i. azok az élelmiszertípusok, amelyekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe fognak kerülni;
ii. élelmiszerekkel érintkezésben lévő műanyagokra vagy műanyag tárgyakra vonatkozó kezelési és tárolási idő és
hőmérséklet;
iii. az anyag vagy tárgy megfelelőségének megállapításához használt viszonyszám: az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő
felszín és a térfogat aránya;

(9)
ha
többrétegű
műanyagban vagy tárgyban
funkcionális záróréteg van,
annak megerősítése, hogy a
műanyag vagy műanyag
tárgy megfelel az e rendelet
13. cikke (2), (3) és (4)
bekezdésében vagy 14.
cikke
(2)
és
(3)
bekezdésében
szereplő
előírásoknak.

Műanyag intermedier esetében
9. Olyan műanyagok esetében, amelyeket funkcionális záróréteg mögötti használatra szánnak.
a. Annak feltüntetése, hogy az anyagot csak funkcionális záróréteg mögött lehet használni.
b. Annak megerősítése, hogy a jegyzékben nem szereplő, jelen lévő adalékanyagok és monomerek
i. nem felelnek meg a „mutagén”, „karcinogén” vagy „reprotoxikus” besorolás kritériumainak, a CLP-rendelet I.
mellékletének 3.5., 3.6. és 3.7. szakaszában meghatározott kritériumok értelmében.
ii. nem a nanoanyagokról szóló ajánlásban meghatározott nanotechnológiai anyagok.
c. A megfelelő anyagok feltüntetése, valamint azok a körülmények, amelyek között az anyagok a szóban forgó anyag számára funkcionális
záróréteget képeznek. Ha ezt nem lehet feltüntetni, akkor meg kell adni az anyagok nevét (kémiai név vagy CAS-szám), hogy az ellátási
lánc következő lépcsőjén álló vállalkozó létrehozhassa a funkcionális záróréteget, és ellenőrizni tudja, hogy nincs kimutatható kioldódás.
b. Annak megerősítése, hogy a kívánt felhasználás szerint a nem engedélyezett adalékanyagoknak és monomereknek az
élelmiszerbe vagy modellanyagba való kioldódása 0,01 mg/kg kimutatási határérték esetén nem lehet kimutatható. Ha ezt nem
lehet jelezni a kívánt felhasználási feltételek mellett, akkor meg kell adni az anyagok nevét (kémiai név és/vagy CAS-szám), valamint
minden további, ahhoz szükséges információt, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozó funkcionális záróréteget hozhasson létre és
ellenőrizze, hogy nincs kimutatható kioldódás.
Végtermékként kapott anyag vagy tárgy esetén
9. Az olyan anyagok és tárgyak esetében, amelyek funkcionális záróréteg mögött műanyagrétegeket tartalmaznak, a
megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

Mi lehet záróréteg? – 1 labor vizsgálja

Még mindig a műanyag…

284/2011/EU rendelet
a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott
feladott poliamid és melamin műanyag konyhai eszközök behozatalára vonatkozó egyedi
feltételek és részletes eljárások megállapításáról
A rendelet 2011. július 1. óta van hatályban.

Az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszeren keresztül számos értesítés és riasztás
érkezett olyan, Kínából, illetve Hongkongból az Unióba importált, FCM-ekről, amelyekből az uniós
jogszabályoknak meg nem felelő mennyiségben oldódnak ki élelmiszerekbe ezen anyagok.

Pl: poliamid konyhai eszközökből nagy arányban oldódnak ki primer aromás aminok élelmiszerekbe.

A primer aromás aminok az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokban
előforduló szennyeződések vagy bomlástermékek következtében keletkezhetnek.

A primer aromás aminok vegyületcsaládjába tartozó vegyületek egy része rákkeltő, egy másik
részük pedig feltehetően rákkeltő hatású.

A formaldehid műanyagok gyártásában történő használata engedélyezett, amennyiben
az
ezekből
a
műanyagokból élelmiszerekbe kioldódó formaldehid mennyisége nem haladja meg a 15 mg/kg- ot
speciális kioldódási határérték [SKH] összes formaldehidben és hexametilén- tetraminban kifejezve).

10/2011/EK
Az uniós jogszabályok előírásainak jobb megismertetése érdekében a Bizottság a kínai ellenőrző hatóságok és az érintett iparág
gyártói számára képzéseket szervezett.

„Ennek ellenére nagy mennyiségű ellenőrzött, Kínából és Hongkongból származó vagy ott feladott poliamid és melamin műanyag
konyhai eszköz továbbra sem felel meg az uniós jogszabályok előírásainak.”

Napjainkban már javuló tendencia

Az importőr minden egyes szállítmány esetében szabályszerűen kitöltött nyilatkozatot kell, hogy benyújtson
az illetékes hatóságnak arra vonatkozóan, hogy az megfelel a primer aromás aminok és formaldehid élelmiszerbe
való kioldódását szabályozó előírásoknak
A nyilatkozatot laboratóriumi jelentésnek kell kísérnie, mely tartalmazza:
a) poliamid konyhai eszközök esetében olyan vizsgálati eredmények, amelyek alátámasztják, hogy azokból élelmiszerekbe
vagy élelmiszer-utánzó modellanyagokba nem oldódhatnak ki kimutatható mennyiségű primer aromás aminok. A
kimutatási határ 0,01 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag;
b) melamin konyhai eszközök esetében olyan vizsgálati eredmények, amelyek alátámasztják, hogy azokból
élelmiszerekbe vagy élelmiszer-utánzó modellanyagokba nem oldódhat ki 15 mg/kg élelmiszer értéket meghaladó
mennyiségű formaldehid.

Az első beléptetési helyen* működő illetékes hatóság a következőket végzi el:
a)okmányellenőrzés valamennyi szállítmány esetében, a szállítmányok érkezését követő két munkanapon belül;
b)azonossági és fizikai ellenőrzés, beleértve a szállítmányok 10 %-án végzett laboratóriumi vizsgálatot is, oly
módon, hogy az importőrök vagy képviselőik ne láthassák előre, hogy egy adott szállítmány esetében sor kerül-e ilyen
ellenőrzésre; a fizikai ellenőrzések eredményét a technikailag lehetséges legrövidebb idő alatt rendelkezésre kell bocsátani

*Magyarországon: állategészségügyi határállomások

• PÉLDÁK POLIAMID ESZKÖZÖKRE

• PÉLDÁK MELAMIN ESZKÖZÖKRE:

És még mindig a műanyag…

282/2008/EK rendelet
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újra feldolgozott
műanyagokról és műanyag tárgyakról
„Újrafeldolgozási eljárás”: olyan eljárás, amely során
a műanyaghulladék újrafeldolgozásra kerül.
újrafeldolgozási eljárást az Európai Bizottságnál engedélyeztetni kell.

Az

KÖVETELMÉNYEK
Újrafeldolgozott műanyagokat és műanyag tárgyakat csak akkor lehet forgalomba hozni, ha olyan újrafeldolgozott
műanyagot tartalmaznak, amelyek kizárólag az e rendelettel összhangban engedélyezett újrafeldolgozási eljárással
keletkeztek.

+
A minőségbiztosítási rendszer megfelel a 2023/2006/EK rendelet (helyes gyártási gyakorlat) mellékletében
előírt részletes szabályoknak.

Az újrafeldolgozási eljárások engedélyezése
• a műanyag alapanyagok ILLETVE a végső, újrafeldolgozott műanyagok minőségét előre
meghatározott kritériumok alapján kell megállapítani és ellenőrizni, amelyek biztosítják,
hogy a végső újrafeldolgozott műanyag és műanyag tárgy megfeleljen az 1935/2004/EK
rendelet 3. cikkének
• a műanyag alapanyagoknak zárt és ellenőrzött láncot alkotó termékkörből kell származnia
ezzel biztosítva, hogy csak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagokat és tárgyakat használnak fel, és minden szennyezés kizárható;
vagy
• Igazolni kell (pl.: challenge testtel
vagy más
megfelelő tudományos bizonyítékkal,
hogy az
eljárás képes a műanyag alapanyagok bármely szennyeződését olyan szintre
csökkenteni, amely nem jelent veszélyt az emberi egészségre nézve;
+ újrafeldolgozási eljárások engedélyezése

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
kerámiatárgyakról szóló

MÉ 1-2-84/500
Ezen előírás értelmében a kerámiatárgyak általában nagy agyag vagy szilikáttartalmú
szervetlen anyagok keverékéből, esetleg kis mennyiségű szerves anyag hozzáadásával
előállított tárgyak. A keveréket az előállítás során formázzák, majd kiégetik. E tárgyak
lehetnek mázasak, zománcozottak, illetve festettek.
Egy kerámiatárgy akkor felel meg ezen előírás követelményeinek, ha a B és C részben
megállapított feltételek mellett elvégzett vizsgálatok során a belőle kivont ólom, illetve
kadmium mennyisége nem haladja meg az alábbi határértékeket:

kerámiatárgyakat
Az élelmiszerekkel érintkezésbe még
nem került
kiskereskedelmet
forgalombahozataluk különböző szakaszaiban – a
beleértve és azzal bezárólag - a 1935/2004/EK rendelet 16. cikkének megfelelően írásbeli
nyilatkozattal kell ellátni.
Ezt a nyilatkozatot a kerámiatárgy gyártójának vagy az Európai Unióban székhellyel rendelkező
eladónak kell kiállítania, és tartalmaznia kell az ezen előírás D részben meghatározott adatokat.

A BIZOTTSÁG (EU)

2018/213 RENDELETE

(2018. február 12.) a biszfenol-A-nak az élelmiszerekkel

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő lakkokban és bevonatokban való felhasználásáról, valamint a
10/2011/EU rendeletnek a szóban forgó anyagnak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban
való használata tekintetében történő módosításáról
(Ez a rendelet 2018. szeptember 6-tól alkalmazandó.) (Hatályos: 2018.03.06.)
Fogalom meghatározás:
„anyagok és tárgyak”: az 1935/2004/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kategóriák
egyikébe tartozó anyagok és tárgyak;
„lakkok, illetve bevonatok”: 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán (BPA) felhasználásával előállított, egy vagy több nem
önhordó rétegből álló anyagok vagy tárgyak, amelyeket azért alkalmaznak egy anyag vagy tárgy felületén, hogy
azok különleges tulajdonságokkal rendelkezzenek vagy javítsák technikai jellemzőit.

2. cikk

Nem csak műanyag! 1935/2011/EK!

(1) A 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propánnak (BPA) (CAS-szám: 0000080-05-7) az anyagokon vagy tárgyakon
alkalmazott lakkokból vagy bevonatokból élelmiszerekbe vagy azok felületére való kioldódása nem
haladhatja meg 1 kg élelmiszerben a 0,05 mg (mg/kg) BPA értéket.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, nem megengedett a BPA kioldódása a 609/2013/EU rendelet szerinti,
kifejezetten csecsemők és kisgyermekek számára készült anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekkel,
feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekkel és bébiételekkel, speciális gyógyászati célra szánt, a csecsemők és
kisgyermekek táplálkozási igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszerekkel, vagy kifejezetten
kisgyermekeknek szánt tejalapú italokkal és hasonló termékekkel érintkezésbe kerülő anyagokon és
tárgyakon alkalmazott lakkokból és bevonatokból.

4. cikk
(1) Az 1935/2004/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a vállalkozóknak a lakkal, illetve bevonattal
borított anyagokat vagy tárgyakat az e rendelet I. mellékletében meghatározott információkat tartalmazó írásbeli
nyilatkozattal kell ellátniuk. A nyilatkozatnak az előállítás, feldolgozás és – a kiskereskedelmi szintet kivéve – a
forgalmazás bármelyik szakaszában rendelkezésre kell állnia. (mint a műanyagoknál)
(2) Az írásbeli nyilatkozat lehetővé teszi azoknak a lakkal és bevonattal borított anyagoknak vagy tárgyaknak a
könnyű azonosítását, amelyekre vonatkozik. A nyilatkozatot az anyagokon és tárgyakon alkalmazott lakkra vagy
bevonatra vonatkozó kioldódási határértékben való bárminemű változás esetén meg kell újítani.
(3) A vállalkozóknak – az illetékes nemzeti hatóságok kérésére – az (1) bekezdésben említett írásbeli nyilatkozatnak
való megfelelés bizonyítása érdekében a hatóságok rendelkezésére kell bocsátani a megfelelő igazoló
dokumentációt. Az igazoló dokumentumokat azonnali hatállyal, de legkésőbb a kérés beérkezését követő 10 napon
belül el kell juttatni a hatóságoknak. A dokumentáció tartalmazza a vizsgálatok, számítások, így a modellezések, és
más elemzések körülményeit és eredményeit, valamint bizonyítékot a biztonságosságról, illetve a megfelelést
bemutató indokolást.
6. cikk
A 2018. szeptember 6. előtt jogszerűen forgalomba hozott, lakkal és bevonattal borított anyagok vagy tárgyak a
készlet kimerüléséig forgalmazhatók.

I. MELLÉKLET
A 4. cikkben említett írásbeli nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:
1. a megfelelőségi nyilatkozatot kiadó vállalkozó neve és címe;
2. a bevonattal ellátott anyagot vagy tárgyat gyártó vagy importáló vállalkozó neve és címe;
3. a lakkal vagy bevonattal ellátott anyag vagy tárgy neve;
4. a nyilatkozat dátuma;
5. annak megerősítése, hogy az adott anyagon vagy tárgyon alkalmazott lakk vagy bevonat megfelel az e rendelet 2.
cikkében meghatározott korlátozásoknak és az 1935/2004/EK rendelet 3., 15. és 17. cikkében meghatározott
követelményeknek;
6. a bevonattal ellátott anyag vagy tárgy használati előírásai, mint például:
a) azok az élelmiszertípusok, amelyekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe fognak kerülni;
b) az élelmiszerrel együtt történő kezelés és tárolás ideje és hőmérséklete;
c) a 10/2011/EU rendelet 17. és 18. cikkével összhangban megállapított megfelelés alapján az élelmiszerrel
érintkezésbe kerülő felszín és a térfogat legmagasabb aránya, vagy ezzel egyenértékű információ.

FACT-FINDING MISSION IN HUNGARY
from 21 March 2017 to 29 March 2017
in order to gather information concerning official controls on
FOOD CONTACT MATERIALS
in EU Member States

2 ÉLELMISZER-VÁLLALKOZÁS

2 CSOMAGOLÓANYAG ELŐÁLLÍTÓ

Főként műanyag!

3 FCM FORGALMAZÓ (1 DISZTRIBÚTOR, 1 IMPORTŐR+K+NK, 1 K+NK)
Az audit kiterjedt:

•
•
•
•
•

Az FCM-ekre vonatkozó nemzeti szabályozásra
Az FCM-ekre vonatkozó hatósági ügymenetre
Az ellenőrzés menetére
Útmutatókra, csekklistákra
Főként a műanyagokra

• Nem elérhető a megfelelőségi nyilatkozat
• Környezetvédelmi szabályoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatot adta át az FCM-ekre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatként.
• „nincs szükség további ellenőrzésre, a végtermék esetében , ha a kiindulási anyag megfelel az előírásoknak”
• Legtöbb esetben az összkioldódásban merültek ki a vizsgálatok.
Auditokból levont következtetés
- Az FCM-ekkel kapcsolatos élelmiszer-biztonsági kockázat alulértékelt
- Hiányos speciális anyagokra vonatkozó harmonizált jogszabályok
- Megfelelőségi nyilatkozatok hiánya, vagy hiányos kitöltése

Photoinitiators in Chewing gum
2.) Unacceptable change in the composition of food
Amount in the
chewing gum

Dr. Uwe Lauber

Limit
Photoinitiator

Limit
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FCM compared to other fields
Pesticides
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Toxicologically evaluated
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Many Substance-Matrix-Combinations
 Expertise necessary
 Challenge (Analysis / Surveillance)
Dr. Uwe Lauber
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FA specifikus kioldódási határértéke 15 mg/kg

https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/Factory-Price-250ml-Natural-CustomizedDesign_60732903472.html?spm=a2700.7782932.1998701000.7.5a76cec5jRUS08

https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/Factory-Price-250ml-Natural-CustomizedDesign_60732903472.html?spm=a2700.7782932.1998701000.7.5a76cec5jRUS08

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?service=https://ec.europa.
eu/eusurvey/auth/surveylogin?survey=fcmevaluation?surveyla
nguage=hu

