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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fogyasztás csökkentéséről szóló 4. 

cikkben szereplő egyszer használatos 

műanyag termékek 

A fogyasztás csökkentéséről szóló 4. 

cikkben szereplő egyszer használatos 

műanyag termékek 

 – Italtartó poharak, beleértve azok 

tetejét és fedelét 

– Ételtároló edények, azaz ételtartók, 

például dobozok fedéllel vagy anélkül, 

amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, 

amelyeket vagy a helyszínen azonnal 

elfogyasztanak az ételtartóból, vagy 

elvitelre magukkal visznek készételként, 

például a gyorsételekhez használt ételtároló 

edények, kivéve az italtartókat, tányérokat 

és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó 

csomagolásokat 

– Ételtároló edények, azaz ételtartók, 

például dobozok fedéllel vagy anélkül, 

amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, 

amelyeket vagy a helyszínen azonnal 

elfogyasztanak az ételtartóból, vagy 

elvitelre magukkal visznek készételként, 

például a gyorsételekhez használt ételtároló 

edények, kivéve az italtartókat, tányérokat 

és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó 

csomagolásokat 

 Az élelmiszer egyszemélyes adagnak szánt 

ételtároló edényben vagy evőeszközzel 

ellátott ételtároló edényben történő 

értékesítése azt jelzi, hogy a szóban forgó 

ételt közvetlenül az ételtároló edényből 

való elfogyasztásra szánták. 

 A további előkészítés fogalma olyan 

tevékenységeket foglal magában, mint a 

melegítés, a forró víz hozzáadása, a 

mosás, a szeletelés és a darabolás. 

 Példák az e melléklet A., E. és G. részében 

szereplő egyszer használatos műanyag 

ételtároló edényekre: 
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 – Gyorsételek tárolására szánt 

tárolóedények, például hidegen történő 

fogyasztásra szánt élelmiszert tartalmazó 

ételdobozok vagy salátásdobozok 

 – Gyorsételek tárolására szánt 

tárolóedények, például melegen történő 

fogyasztásra szánt élelmiszert tartalmazó 

ételdobozok vagy salátásdobozok, kivéve, 

ha az élelmiszert a fogyasztónak kell a 

vásárlást követően felmelegítenie 

 – Hamburger, szendvics vagy wrap 

tárolására szánt dobozok 

 – Egyszemélyes adagnak szánt 

ételtároló edények további előkészítést 

nem igénylő, friss vagy feldolgozott 

élelmiszerek, például gyümölcsök, 

zöldségek, desszertek vagy fagylaltok 

tárolására, melyeket egyenként kiszerelve 

értékesítenek 

 Példák az e melléklet A., E. és G. részében 

szereplő egyszer használatos műanyag 

ételtároló edényektől eltérő ételtároló 

edényekre: 

 – További előkészítést igénylő, 

szárított vagy hidegen értékesített 

élelmiszert tartalmazó ételtároló edények 

 – Az egyszemélyesnél nagyobb 

adagnak szánt ételtároló edények 

 – Egyszemélyes adagnak szánt 

ételtároló edények, melyeket nem 

egyenként kiszerelve értékesítenek 

 – Otthoni fogyasztás céljából 

értékesített, légmentes fedéllel ellátott 

joghurtos poharak 

– Italtartó poharak  

Or. en 

 

 

 


