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Egyes, egyszer használatos műanyagtermékek irányelvének tárgyi hatálya 



A SUP irányelv elsődleges 

célja a műanyag hulladékok 

élővizekben való további 

előfordulásának a 

megelőzése. 



A SUP irányelv a hulladék, valamint a csomagolási és csomagolási

hulladék irányelvekben lefektetett szabályoktól eltérő intézkedéseket

határoz meg.

Amennyiben a két irányelv ellentétes a SUP irányelvvel, úgy utóbbi az irányadó, azaz

elsőbbséget élvez.

Ez érvényes például:

• a forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások (tiltás),

• a fogyasztás csökkentését célzó intézkedések (mennyiségi korlátozás),

• a termékkövetelmények (tervezés, kötelező másodnyersanyag-tartalom),

• a jelölési követelmények és

• a kiterjesztett gyártói felelősség tekintetében.



célérték
2012. 12. 31. óta

2015 2025 2030

csomagolás 55,0 50,1 65 70

papír 60,0 75,8 75 85

műanyag 22,5 27,4 50 55

vasfém / Al 50,0 79,7 70/50 80/60

üveg 60,0 50,5 70 75

fa 15,0 19,9 25 30

A csomagolási és csomagolási hulladék irányelv hasznosítási 
célértékei

A SUP irányelv kiegészítő hasznosítási célértékei 

A legfeljebb 3 liter űrtartalmú italpalackok 77%-át 2025-re, 90%-át 2029-re 
vissza kell gyűjteni.



Kötelező másodnyersanyag felhasználás

A SUP terméktervezési követelményekre vonatkozó előírása szerint

2025-től 25%, 

2030-tól 30%

kötelező másodnyersanyag felhasználással kell készüljenek a műanyag
italpalackok.

A műanyag a használat során öregedik, az pedig töredezettségben, a
molekulalánc folyamatos rövidülésében jelentkezik – ez a jelenség okozza
a mikroműanyagok környezetbe kerülését, de élelmiszerrel közvetlenül
érintkezve hatással (lehet) a kioldódási értékekre is.



Újrahasználat

A SUP irányelv prioritásként kezeli és ezért mentesíti a szabályozás alól az
újrahasználatot, azaz a termékek többszöri, azonos célra való használatát.

Ezért számos gyártó és forgalmazó újrahasználható termékként kívánja
forgalomba hozni az irányelv által érintett termékei módosított változatát.

Az egyszer használatos (elsősorban catering) eszközök jellemzően épp
olyan helyeken terjedtek el, ahol a szennyezett eszközök tisztítása
helyben nem megoldható (sportesemények, tömegrendezvények stb.
kihelyezett szolgáltatóinál).

Az újrahasználható csomagolás követelményének való megfelelés

részletes feltételeit az MSZ EN 13429:2004 szabvány határozza meg.



Összefoglalás

Élelmiszerbiztonsági szempontból komoly kihívást jelent a másodnyers-
anyagok felhasználásának jogi úton való előírása, ami az élelmiszeripari
célra gyártott műanyag csomagolószerek migrációs jellemzőinek
fokozottabb nyomon követését igényli majd.

Élelmiszerbiztonsági szempontból komoly kihívást jelent az egyszer
használatos catering eszközök alkalmazásra berendezkedett szolgáltatók
számára az újrahasználati rendszerek esetleges bevezetése.



Köszönöm a figyelmüket!

www.csaosz.hu


