
PET-G Food safe és PLA BIO termékeink:  

• EU-n belüli származásúak. 

• Teljesítik a 10/2011/EK rendelet követelményeit. 
 
Megjegyzés: A 10/2011/EK (magyarul: Európai Közösség) rendelet azonos a 10/2011/EU (angolul: 
European Union) rendelettel. 
 
•             1935/2004/EK  

Ez az alap rendelet, amely általános érvényű és az 5. pontja a konkrét kioldódási vizsgálat 
érdekében meghivatkozza a 10/2011/EU; (10/2011/EK) rendeletet.  

E rendelet célja: tagállami jogszabályok közötti különbségek kiküszöbölése. 
•             10/2011/EU 
                A konkrét megfelelést a kioldódási vizsgálatokra ez a rendelet szabályozza. 
•             202/2014 EK 
                E rendelet a 10/2011/EU Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő két tétel megnevezésének 
módosítását és négy új tétel beemelését tartalmazza, amelyek PET-G termékünk szempontjából 
tárgytalanok. 
                               A PET-G a hőre lágyuló poliészterek családjába tartozik. Az itt hivatkozott rendelet -
amid és dimetilamin és más, nem észter vegyületekre vezet be módosításokat. 
                               E rendelet hatályba lépése 2014-ben történt. Így megállapítható, hogy ennek 
figyelembe vételével történt a PET-G termékeink 10/2011/EK rendelet szerinti vizsgálata. 
•             282/2008/EK 
                E rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő újrafeldolgozott műanyag 
csomagolóanyagokra vonatkozik, amely rendelet nem vonatkozik PET-G termékeinkre, mivel azok 
alapanyaga 100% gyári, un. Orig. anyag.  
•             284/2011/EU 
                E 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” szól. 
                               PET-G termékeink EU-s származással rendelkeznek. Azaz EU- határain belül kerülnek 
előállításra. 
•             Magyar Élelmiszerkönyv1-2-82_711 Food és műanyagok kioldódás vizsgálatról 
                E dokumentum a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 26. melléklete, amely 4. pontjában 
meghivatkozza kioldódási határértékek tekintetében az „MÉ 1-2-2002/72 előírás”-t.   
                               A „MÉ 1-2-2002/72 előírás” a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 29. melléklete, 
amelynek 1. pontja kijelenti, hogy ez az előírás a műanyagokra és műanyag tárgyakra, mint az 
1935/2004/EK rendelet szerinti, élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra, 
illetve tárgyakra vonatkozó előírásokat tartalmazza. 
                Tehát a Magyar élelmiszer könyv is végső soron a 10/2011/EK (11/2011/EU) rendelet 
követelményeit hivatkozza meg. 
 
A kioldódási vizsgálatok minden esetben végtermékre vonatkoznak. Így az általunk közreadott 
megfelelőségi nyilatkozat az általunk késztermékként értékesített termékekere vonatkozik. Az ezek 
átalakításából származó termékekre nem. 
Ezért volt szükséges számunkra is elkészíttetni a saját PET-G Food safe és PLA BIO termékeinkre a 
10/2011/EK rendeletnek történő megfeleléshez szükséges vizsgálatokat. Noha az alapanyag 
gyártójától származó FOOD-SAFE nyilatkozattal is rendelkezünk (This resin complies with the 
compositional requirements of the European Regulation Nr 10/2011 on Plastic Food Contact 
Materials (Repeals 2002/72/EC plastics including 6 amendments).).  
Ennek megfelelően, ha az Önök vevője megköveteli a FOOD-SAFE megfelelőség igazolását, akkor 
konkrétan az Önök által előállított termékre kell elvégezni vagy Önöknek, vagy Vevőjüknek a 
megfelelőségi vizsgálatot. 


