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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vallen onder artikel 4 

(Consumptievermindering) 

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vallen onder artikel 4 

(Consumptievermindering) 

 – bekers voor dranken, met inbegrip 

van de bijbehorende deksels, 

– voedselverpakkingen, dat wil 

zeggen recipiënten zoals dozen, met of 

zonder deksel, die worden gebruikt voor 

voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter 

plaatse of na afhaling direct, zonder enige 

verdere bereiding, uit de recipiënt 

geconsumeerd te worden, zoals 

voedselverpakkingen voor fastfood, maar 

met uitzondering van drankverpakkingen, 

borden en zakjes en wikkels die 

voedingsmiddelen bevatten, 

– voedselverpakkingen, dat wil 

zeggen recipiënten zoals dozen, met of 

zonder deksel, die worden gebruikt voor 

voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter 

plaatse of na afhaling direct, zonder enige 

verdere bereiding, uit de recipiënt 

geconsumeerd te worden, zoals 

voedselverpakkingen voor fastfood, maar 

met uitzondering van drankverpakkingen, 

borden en zakjes en wikkels die 

voedingsmiddelen bevatten, 

 De verkoop van voedingsmiddelen in 

eenpersoonsverpakkingen, of in een 

verpakking met bestek, is een aanwijzing 

dat de voedingsmiddelen in kwestie 

bestemd zijn om direct uit de recipiënt 

geconsumeerd te worden. 

 "Verdere bereiding" houdt handelingen 

in zoals opwarmen, kokend water 

toevoegen, wassen, in plakken snijden en 

versnijden. 

 Onder de delen A, E en G van deze bijlage 

vallende kunststoffen houders van 

voedingsmiddelen voor eenmalig gebruik 
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zijn bijvoorbeeld: 

 – verpakkingen voor fastfood zoals 

maaltijddozen en slaatjesdozen met 

voedingsmiddelen voor koude consumptie, 

 – verpakkingen voor fastfood zoals 

maaltijddozen en slaatjesdozen met 

voedingsmiddelen voor warme 

consumptie, behalve wanneer de 

consument de voedingsmiddelen na 

aankoop van het product moet opwarmen, 

 – hamburgerdozen, broodjesdozen, 

wrapdozen, 

 – per stuk verkochte 

eenpersoonsverpakkingen van verse of 

verwerkte voedingsmiddelen die geen 

verdere bereiding behoeven, zoals fruit, 

groenten, desserts of ijsjes. 

 Verpakkingen die geen onder de delen A, 

E en G van deze bijlage vallende 

kunststoffen houders van 

voedingsmiddelen voor eenmalig gebruik 

zijn, zijn bijvoorbeeld: 

 – voedselverpakkingen met 

gedroogde voedingsmiddelen of koud 

verkochte voedingsmiddelen die verdere 

bereiding behoeven, 

 – verpakkingen met 

voedingsmiddelen in hoeveelheden voor 

meer dan één persoon, 

 – in meer dan één eenheid verkochte 

voedselverpakkingen voor 

eenpersoonsporties, 

 – yoghurtpotjes met een luchtdicht 

deksel, die voor thuisconsumptie worden 

verkocht. 

– bekers voor dranken.  

Or. en 

 

 

 


