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Pielikums – A daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi, 

uz ko attiecas 4. pants par patēriņa 

samazināšanu 

Vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi, 

uz ko attiecas 4. pants par patēriņa 

samazināšanu 

 – Dzērienu glāzes/krūzes, ieskaitot to 

vākus un vāciņus 

– Pārtikas tara, t.i., trauki, piemēram, 

kārbas, ar vāciņu vai bez tā, kur ievieto 

ēdienu, kas paredzēts tūlītējam patēriņam 

bez tālākas sagatavošanas tieši no trauka 

vai nu uz vietas, vai līdzņemšanai, 

piemēram, ātrajām uzkodām domāta 

pārtikas tara, izņemot dzērienu taru, šķīvjus 

un pārtiku saturošas paciņas un 

iesaiņojumus 

– Pārtikas tara, t.i., trauki, piemēram, 

kārbas, ar vāciņu vai bez tā, kur ievieto 

ēdienu, kas paredzēts tūlītējam patēriņam 

bez tālākas sagatavošanas tieši no trauka 

vai nu uz vietas, vai līdzņemšanai, 

piemēram, ātrajām uzkodām domāta 

pārtikas tara, izņemot dzērienu taru, šķīvjus 

un pārtiku saturošas paciņas un 

iesaiņojumus 

 Pārtikas pārdošana vienas personas 

porcijas tarā vai tarā, kam pievienoti 

galda piederumi, liecina par to, ka 

attiecīgo pārtiku paredzēts lietot 

nekavējoties no attiecīgās pārtikas taras. 

 Turpmākas sagatavošanas jēdziens ietver 

tādas darbības kā sildīšana, vāroša ūdens 

pievienošana, mazgāšana, griešana un 

sagriešana šķēlēs. 

 Vienreizlietojamas plastmasas pārtikas 

taras piemēri, uz ko attiecas šā pielikuma 

A, E un G daļa: 

 – ātro uzkodu tara, piemēram, 

ēdienu kārbas un salātu kārbas pārtikai, 
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ko paredzēts patērēt aukstu; 

 – ātro uzkodu tara, piemēram, 

ēdienu kārbas un salātu kārbas pārtikai, 

ko paredzēts patērēt siltu, izņemot 

gadījumus, kad patērētājam pēc produkta 

iegādes tas ir jāuzsilda; 

 – burgeru kārbas, sviestmaižu 

kārbas, vrapu (tīto sviestmaižu) kārbas; 

 – vienas personas porcijas tara 

svaigai vai pārstrādātai pārtikai, kam nav 

vajadzīga turpmāka sagatavošana, 

piemēram, augļi, dārzeņi, deserti vai 

saldējums, ko pārdod kā atsevišķas 

vienības. 

 Vienreizlietojamas plastmasas pārtikas 

taras piemēri, uz ko attiecas šā pielikuma 

A, E un G daļa: 

 – pārtikas tara žāvētai pārtikai vai 

pārtikai, ko pārdod aukstu un kam 

vajadzīga turpmāka sagatavošana; 

 – pārtikas tara, kas paredzēta 

lielākam pārtikas daudzumam nekā 

vienas personas porcija; 

 – vienas personas porcijas pārtikas 

tara, ko pārdod vairāk nekā vienas 

vienības daudzumā; 

 – jogurta trauki ar hermētiski 

noslēgtu vāciņu, ko pārdod patēriņam 

mājās. 

– Dzērienu glāzītes  

Or. en 

 

 


