
 

AM\1166931PL.docx  PE624.162v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

23.10.2018 A8-0317/124/rev 

Poprawka  124/rev 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – część A 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych objęte art. 4 dotyczącym 

ograniczenia stosowania 

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych objęte art. 4 dotyczącym 

ograniczenia stosowania 

 – pojemniki na napoje, w tym ich 

pokrywki i wieczka 

– opakowania na żywność, tj. 

pojemniki takie jak pudełka z pokrywą lub 

bez używane w celu umieszczania w nich 

żywności przeznaczonej do spożycia 

bezpośrednio z pojemnika na miejscu lub 

na wynos bez żadnej dalszej obróbki, takie 

jak opakowania na żywność typu fast food, 

z wyjątkiem opakowań na napoje, talerzy 

oraz paczek i owijek zawierających 

żywność 

– opakowania na żywność, tj. 

pojemniki takie jak pudełka, z pokrywą lub 

bez, używane w celu umieszczania w nich 

żywności przeznaczonej do spożycia 

bezpośrednio z pojemnika, na miejscu lub 

na wynos, bez żadnej dalszej obróbki, takie 

jak opakowania na żywność typu fast food, 

z wyjątkiem opakowań na napoje, talerzy 

oraz paczek i owijek zawierających 

żywność 

 Sprzedaż żywności w pojemniku na porcję 

dla jednej osoby lub w pojemniku ze 

sztućcami to wskazówka, że dana żywność 

jest przeznaczona do spożycia od razu, z 

pojemnika na żywność. 

 Pojęcie dalszej obróbki obejmuje takie 

czynności jak ogrzewanie, dolewanie 

gorącej wody, mycie, krojenie na plasterki 

lub na kawałki. 

 Przykłady pojemników na żywność 

wykonanych z tworzyw sztucznych i 

przeznaczonych do jednorazowego użytku, 

podlegających częściom A, E i G 

niniejszego załącznika: 
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 – pojemniki na żywność typu fast 

food, np. pudełka na posiłki i pudełka na 

sałatki, zawierające żywność do spożycia 

na zimno 

 – pojemniki na żywność typu fast 

food, np. pudełka na posiłki i pudełka na 

sałatki, zawierające żywność do spożycia 

na gorąco, chyba że żywność ta wymaga 

podgrzania przez konsumenta po zakupie 

produktu 

 – pudełka na burgery, kanapki i 

wrapy 

 – pojemniki o wymiarach 

odpowiadających porcji świeżej lub 

przetworzonej, niewymagającej dalszej 

obróbki żywności dla jednej osoby, np. 

owoców, warzyw, deseru lub lodów, 

sprzedawanej na sztuki 

 Przykłady pojemników niebędących 

pojemnikami na żywność wykonanymi z 

tworzyw sztucznych i przeznaczonymi do 

jednorazowego użytku podlegającymi 

częściom A, E i G niniejszego załącznika: 

 – pojemniki na żywność suchą lub 

sprzedawaną na zimno, wymagającą 

dalszej obróbki 

 – pojemniki zawierające żywność w 

ilości większej niż porcja dla jednej osoby 

 – pojemniki na żywność o 

wymiarach odpowiadających porcji dla 

jednej osoby, sprzedawanej w ilości 

większej niż jedna sztuka 

 – kubki na jogurty, z hermetycznym 

wieczkiem, sprzedawane do spożycia w 

domu 

– Kubki na napoje  

Or. en 

 

 

 


