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Pozměňovací návrh  124/rev 

Karl-Heinz Florenz 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Návrh směrnice 

Příloha – část A 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Plastové výrobky na jedno použití, na které 

se vztahuje článek 4 o snížení spotřeby 

Plastové výrobky na jedno použití, na které 

se vztahuje článek 4 o snížení spotřeby 

 – Nápojové kelímky, včetně jejich 

uzávěrů a víček 

– Nádoby na potraviny, tj. nádoby, 

jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež 

se používají pro potraviny určené k 

okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na 

místě, nebo k odnesení s sebou, bez 

jakékoli další přípravy, např. nádoby na 

potraviny používané pro rychlé 

občerstvení, s výjimkou nádob na nápoje, 

talířů a sáčků a balení obsahujících 

potraviny. 

– Nádoby na potraviny, tj. nádoby, 

jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež 

se používají pro potraviny určené k 

okamžité spotřebě z nádoby, a to buď na 

místě, nebo k odnesení s sebou, bez 

jakékoli další přípravy, např. nádoby na 

potraviny používané pro rychlé 

občerstvení, s výjimkou nádob na nápoje, 

talířů a sáčků a balení obsahujících 

potraviny. 

 Prodej potravin v nádobě na jednu porci 

nebo v nádobě spolu s příborem znamená, 

že daná potravina je určena k okamžité 

spotřebě z nádoby. 

 Pojem „další příprava“ zahrnuje činnosti, 

jako je ohřátí, přidání vroucí vody, umytí, 

krájení a řezání. 

 Příklady potravinových plastových nádob 

na jedno použití, na něž se vztahují části 

A, E a G této přílohy: 

 – nádoby na potraviny používané 

pro rychlé občerstvení, jako jsou krabice 

na jídlo a krabice na saláty s jídlem ke 

spotřebě za studena 
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 – nádoby na potraviny používané 

pro rychlé občerstvení, jako jsou krabice 

na jídlo a krabice na saláty s jídlem ke 

spotřebě za tepla, s výjimkou případů, kdy 

musí spotřebitel po koupi výrobku jídlo 

ohřát 

 – krabice na burgery, sendviče a 

wrapy 

 – potravinové nádoby na jednu porci 

obsahující čerstvé nebo zpracované 

potraviny, které nepotřebují další 

přípravu, jako je ovoce, zelenina, dezerty 

nebo zmrzliny, prodávané po kusech 

 Příklady nádob, které nejsou 

potravinovými plastovými nádobami 

na jedno použití, na něž se vztahují části 

A, E a G této přílohy: 

 – nádoby na potraviny se sušenými 

potravinami nebo potravinami 

prodávanými za studena, které vyžadují 

další přípravu 

 – nádoby obsahující potraviny ve 

větším množství než na jednu porci 

 – nádoby na potraviny na jednu 

porci prodávané po více kusech 

 – jogurtové kelímky se 

vzduchotěsným víčkem, které se prodávají 

ke spotřebě doma 

– Nápojové kelímky  

Or. en 

 

 


