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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

1935/04/EK RENDELETE 

(2004. október 27.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról

A rendelet közvetlenül alkalmazandó az EU 

tagállamaiban. 
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a) Rendeltetésük során késztermék állapotukban élelmiszerrel 

érintkezésbe kerülnek 

b) késztermékállapotukban már érintkezésbe kerültek 

élelmiszerrel, és ezt a célt szolgálják

c) ésszerűen elvárható, hogy késztermék állapotukban 

szokásos vagy előrelátható felhasználási körülményeik 

között érintkezésbe kerülnek élelmiszerrel, vagy 

alkotóelemeiket az élelmiszereknek átadják

Alkalmazása



2017. 05. 02.

1. Aktív és intelligens anyagok és tárgyak 

- A Bizottság 450/2009/EK rendelete 

2. Ragasztók

3. Kerámiák - A Bizottság 2005/31/EK 

irányelve

4. Parafa

5. Gumik

6. Üveg

7. Ioncserélő gyanták

8. Fémek és ötvözetek

I. MELLÉKLET

Azoknak az anyag- és tárgycsoportoknak a felsorolása, amelyek 

külön intézkedések hatálya alá tartozhatnak

9. Papír és kartonpapír

10. Műanyagok - A Bizottság 10/2011/EU rendelete

11. Nyomdafestékek

12. Regenerált cellulóz - A Bizottság 93/10/EGK irányelve

13. Szilikonok

14. Textíliák

15. Lakkok és bevonóanyagok

16. Viaszok

17. Fa
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Nem harmonizált élelmiszerrel  

rendeltetésszerűen érintkezésbe 

kerülő anyagok az EU-ban : 

szabályozás és piaci helyzet

Közös Kutatóközpont 

alaptanulmánya
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Tagállamok száma az egyes anyagcsoportokra 

vonatkozó intézkedések függvényében
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Az egyes Európai Uniós országokban 

szabályozott anyagcsoportok száma
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A lakkokra és bevonó anyagokra vonatkozó 

szabályozás jelenlegi harmonizációja

Csak 2 tagállam 
szabályozása egyezik meg

Legalább 3 tagállam 
szabályozása megegyezik

Legalább 3 tagállam 
szabályozása részben 
megegyezik

Nincs egyezés a 
tagállamok szabályozása 
között, minden egyes 
tagállamra különböző 
szabályozás
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Nyomdafestékek összetevőire vonatkozó közös 

intézkedések aránya

Nincs egyezés a 
tagállamok 
szabályozása között, 
minden egyes 
tagállamra különböző 
szabályozás

2 tagállam 
szabályozása 
megegyezik

3 tagállam 
szabályozása 
megegyezik
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1.Papír és karton

2.Nyomtatott csomagolóanyag

3. A Bizottság 282/2008/EK RENDELETE (2008. március 27.) az 

élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újra feldolgozott 

műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK 

rendelet módosításáról – megjelenés várhatóan idén!

4. …

Továbbiakban…



Köszönöm a figyelmüket! 
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