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Komission teksti Tarkistus 

Kulutuksen vähentämistä koskevan 4 

artiklan soveltamisalaan kuuluvat 

kertakäyttöiset muovituotteet 

Kulutuksen vähentämistä koskevan 4 

artiklan soveltamisalaan kuuluvat 

kertakäyttöiset muovituotteet 

 – Juomamukit, niiden korkit ja 

kannet mukaan luettuina 

– Elintarvikepakkaukset eli astiat, 

kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, 

joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on 

tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta 

joko paikalla tai mukaan otettuna ilman 

lisävalmistamista, kuten 

elintarvikepakkaukset, joita käytetään 

pikaruokaa varten, lukuun ottamatta 

juomapakkauksia, lautasia ja ruokaa 

sisältäviä paketteja ja kääreitä 

– Elintarvikepakkaukset eli astiat, 

kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, 

joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on 

tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta 

joko paikalla tai mukaan otettuna ilman 

lisävalmistamista, kuten 

elintarvikepakkaukset, joita käytetään 

pikaruokaa varten, lukuun ottamatta 

juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä 

paketteja ja kääreitä 

 Elintarvikkeen myynti yhden annoksen 

pakkauksissa tai pakkauksissa, joissa on 

ruokailuvälineet, on osoitus siitä, että 

kyseinen elintarvike on tarkoitettu 

kulutettavaksi välittömästi 

elintarvikepakkauksesta. 

 Lisävalmistamisen käsite kattaa muun 

muassa lämmityksen, kuuman veden 

lisäämisen, pesemisen, viipaloinnin ja 

leikkaamisen. 

 Esimerkkejä tämän liitteen A, E ja 

G osassa tarkoitetuista kertakäyttöisistä 

muovisista elintarvikepakkauksista: 
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 – Pikaruokapakkaukset, kuten 

ateria- ja salaattirasiat, joissa on kylmänä 

nautittavaa ruokaa 

 – Pikaruokapakkaukset, kuten 

ateria- ja salaattirasiat, joissa on 

kuumana nautittavaa ruokaa, paitsi jos 

kuluttajan on lämmitettävä ruoka tuotteen 

ostamisen jälkeen 

 – Hampurilaisrasiat, voileipärasiat, 

wräppirasiat 

 – Yhden annoksen 

elintarvikepakkaukset, joissa on tuoretta 

tai jalostettua ruokaa, joka ei edellytä 

lisävalmistamista, kuten hedelmiä, 

vihanneksia, jälkiruokia tai jäätelöä, ja 

jotka myydään yksittäin 

 Esimerkkejä pakkauksista, jotka eivät ole 

tämän liitteen A, E ja G osassa 

tarkoitettuja kertakäyttöisiä muovisia 

elintarvikepakkauksia: 

 – Elintarvikepakkaukset, joissa on 

kuivattua ruokaa tai kylmänä myytävää 

ruokaa, joka edellyttää lisävalmistamista 

 – Pakkaukset, joissa säilytetään 

ruokaa enemmän kuin yksi annos 

 – Yhden annoksen 

elintarvikepakkaukset, joita myydään 

muuten kuin yksittäin 

 – Jogurttipurkit, joissa on ilmatiivis 

kansi ja jotka myydään nautittavaksi 

kotona 

– Juomamukit  

Or. en 

 

 

 


