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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, 

zajeti v členu 4 o zmanjšanju porabe 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, 

zajeti v členu 4 o zmanjšanju porabe 

 – Lončki za pijačo, vključno z 

njihovimi pokrovčki in zamaški 

– Posode za živila, tj. posode, kot so 

škatle s pokrovom ali brez njega, ki se 

uporabljajo za shranjevanje živil, ki so 

namenjena za takojšnje zaužitje iz posode 

na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo 

s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne 

koli dodatne priprave, kot so posode za 

živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano, 

razen vsebnikov za pijačo, krožnikov ter 

zavitkov in ovojev, ki vsebujejo hrano 

– Posode za živila, tj. posode, kot so 

škatle s pokrovom ali brez njega, ki se 

uporabljajo za shranjevanje živil, ki so 

namenjena za takojšnje zaužitje iz posode 

na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo 

s seboj, pri čemer se zaužijejo brez kakršne 

koli dodatne priprave, kot so posode za 

živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano, 

razen vsebnikov za pijačo, krožnikov ter 

zavitkov in ovojev, ki vsebujejo hrano 

 Prodaja živil v posodi, katere velikost 

ustreza eni porciji, ali v posodi, 

opremljeni z jedilnim priborom, nakazuje, 

da je živilo namenjeno za takojšnje 

zaužitje iz posode. 

 Nadaljnja priprava vključuje dejavnosti, 

kot so ogrevanje, dodajanje vrele vode, 

pranje, sekljanje in rezanje. 

 Primeri plastičnih posod za živila za 

enkratno uporabo, ki so zajete v delih A, 

E in G te priloge: 

 – Posode za hitro prehrano, kot so 

škatle za polni obrok in škatle za solate, z 

živili, ki se zaužijejo hladna 
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 – Posode za hitro prehrano, kot so 

škatle za polni obrok in škatle za solate, z 

živili, ki se zaužijejo topla, razen kadar 

mora potrošnik po nakupu proizvoda 

živila pogreti 

 – Škatle za burgerje, škatle za 

sendviče, škatle za zavitke 

 – Posode za eno porcijo s svežimi ali 

predelanimi živili, ki jih ni treba dodatno 

pripravljati, kot so sadje, zelenjava, 

sladice ali sladoled, ki se prodajajo po 

posameznih enotah 

 Primeri posod, ki niso plastične posode za 

živila za enkratno uporabo, zajete v delih 

A, E in G te priloge: 

 – Posode za živila s posušenimi živili 

ali živili, ki se prodajajo hladna, ki jih je 

treba dodatno pripraviti 

 – Posode z živili, ki količinsko 

ustrezajo več kot eni porciji 

 – Posode za eno porcijo, ki se 

prodajajo v več kot eni enoti skupaj 

 – Jogurtovi lončki z neprodušnim 

pokrovom, ki se uporabljajo za potrošnjo 

na domu 

– Lončki za pijačo  

Or. en 

 

 


