
Franciaország törvénye az ömlesztett termékek 
értékesítését és az újrahasználható csomagolást 
népszerűsíti
Hulladékmegelőzési jogszabályok
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

2019 decemberében Franciaország ambiciózus törvényt fogadott el a hulladékmegelőzésről és a körforgásos gazdaságról. A 
törvény számos témát érint, például a műanyag csomagolást, a figyelemfelkeltő akciókat vagy a kiterjesztett gyártói 
felelősségvállalási (EPR) rendszereket. Bár ebben a törvényben nem minden intézkedés nagyratörő, a dokumentum úttörő 
intézkedéseket tartalmaz az ömlesztett termékértékesítés fejlesztésének és az újrafelhasználható csomagolás elterjedésének 
támogatására. 

FRANCIAORSZÁG 
Szint: országos
Lakossága: 67 millió lakos
Fő jellemzője:  2019-ben keletkezett műanyag csomagolási hulladék: 187 kg / lakos

EGYSZER HASZNÁLATOS CSOMAGOLÁS FRANCIAORSZÁGBAN

Franciaországban a műanyaghulladék-termelés meghaladja az uniós átlagot, 2019-ben 177 kg-mal szemben lakosonként 187 
kg csomagolás keletkezett. Ráadásul az elmúlt 10 évben nem történt előrelépés, mivel ez a szám 190 kg körül stagnál. Ami a 
műanyag csomagolást illeti, Franciaország az EU-nál alacsonyabb átlagot mutat (9 kg a 14 kg-mal szemben), 2 kg-os 
növekedéssel az elmúlt 10 évben.

A TÖRVÉNY CÉLJA 

A törvény célja az egyszer használatos műanyag csomagolások visszaszorítása és olyan alternatívák propagálása, mint az 
ömlesztett áruk vagy újrahasználható csomagolás. Ez különféle intézkedésekkel történik – például bizonyos műanyag 
csomagolások használatának betiltása; csomagoláscsökkentési záradékok beépítése az EPR-rendszerekbe; újrahasználható 
csomagolásra vonatkozó célkitűzések; valamint az ömlesztett termékértékesítés hivatalos elismerése és népszerűsítése. 
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FŐBB INTÉZKEDÉSEK 

LINKEK AZ EU TÖRVÉNYEKHEZ
● 2019/904/EU irányelv az egyszer használatos műanyagokról (Single-Use Plastics Directive)

● 2018/852 EU irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

9. cikk ● Újrahasználható csomagolásra vonatkozó célkitűzések: 2023-ra 5%, 2027-re 10% 
● Az újrahasználható csomagolás megfigyelőrendszerének  létrehozása 2021-ig.

41. cikk ● Az ömlesztett termékértékesítés definiálása újrahasználható csomagolásban történő termékértékesítésként.
● Valamennyi élelmiszer ömlesztve is felszolgálható, kivéve, ha bizonyos termékek esetében higiéniai okok másként 

indokolják.
● A fogyasztók joga, hogy saját  tárolóedényükkel vásároljanak be, és ők felelősek a tárolóedényük higiéniájáért.

42. cikk ● Az italárusoknak kedvezményes árat kell biztosítaniuk azon fogyasztók számára, akik saját tárolóedényüket hozzák 
magukkal.

43. cikk ● A 400 m²-nél nagyobb üzlethelységeknek újrahasználható tárolóedényt kell biztosítaniuk az ömlesztve árusított termékek 
számára – akár ingyenesen, akár más módon.

66. cikk ● A forgalmazott műanyag palackok 50%-os csökkentése 2030-ra 

72. cikk ● Az EPR-rendszereknek tartalmazniuk kell a csomagolási hulladék csökkentésére vonatkozó célkitűzéseket, a nem 
teljesített célokra pedig szankciókat kell alkalmazni.

● Az EPR bevételek legalább 2%-át az újrahasználható csomagolás népszerűsítésére fordítják.

77. cikk ● 2021 január 1-jétől a nyilvános középületek nem oszthatnak ingyenes, műanyagpalackos vizet.
● 2022 január 1-től a nyilvános középületeket ivókutakkal kell ellátni.
● 2022 január 1-től a tilos a legtöbb gyümölcs és zöldség műanyagba történő csomagolása.
● 2023 január 1-től a helyszíni étkeztetési szolgáltatóknak újrahasználható edényekben kell felszolgálni az ételeket és italokat
● Legkésőbb 2025 január 1-jétől kitiltják a műanyag edényeket az iskolai étkezdékről.

 A JOGSZABÁLY KORLÁTAI
Ha a jogszabály jó irányba halad, akkor több konkrét rendelkezést is rendeleti szinten kell kifejteni, ami csökkentheti az ambiciózus 
törekvéseket. Például a gyümölcsök és zöldségek műanyag csomagolásának tilalmáról szóló rendelet számos kivételt és késedelmet 
tartalmaz bizonyos termékek esetében.

Tilos a műanyag 
csomagolás bizonyos 

esetekben

Célok meghatározása 
az újrahasználható 

edényekre

Ömlesztett termékértékesítés 
meghatározása és népszerűsítése
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A Zero Waste Europe egy közösségeket, helyi vezetőket, vállalatokat, szakértőket
és aktivistákat tömörítő európai hálózat, amely célul tűzte ki, hogy kiiktatja a
hulladékot társadalmunkból. Arra bíztatjuk a közösségeket, hogy gondolják újra
az erőforrásokkal való kapcsolatukat, alakítsanak ki tudatosabb életmódot és
fenntcikkhatóbb fogyasztási mintákat, és gondolkodjanak körforgásokban.

A Zero Waste Europe hálával fogadta az Európai Unió anyagi támogatását. Az
útmutató tcikkalmáért a Zero Waste Europe-ot kizárólagos felelősség terheli. A
tcikkalom nem feltétlenül tükrözi a fent nevezett támogató véleményét. A
támogató nem tehető felelőssé az itt fellelhető információk esetleges
felhasználásáért.
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További jó gyakorlatokért látogassanak el a  Zero Waste Europe honlapjára vagy az European 
Environmental Bureau’s brief on the economic incentives to reduce waste oldalra. 
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