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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα – μέρος Α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση 

της κατανάλωσης 

Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 

καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση 

της κατανάλωσης 

 – Κυπελλάκια, 

συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων 

και των καπακιών τους 

– Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή 

δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, 

που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα 

οποία προορίζονται για άμεση 

κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου 

είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς 

περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες 

τροφίμων που χρησιμοποιούνται για 

ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά 

αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και 

περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα 

– Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή 

δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, 

που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα 

οποία προορίζονται για άμεση 

κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου 

είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς 

περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες 

τροφίμων που χρησιμοποιούνται για 

ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά 

αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και 

περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα 

 Η πώληση τροφίμων σε περιέκτη 

χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου, ή 

σε περιέκτη εφοδιασμένο με 

μαχαιροπίρουνα, αποτελεί ένδειξη ότι το 

εν λόγω τρόφιμο προορίζεται να 

καταναλωθεί αμέσως από τον περιέκτη 

τροφίμων. 

 Η έννοια της περαιτέρω προετοιμασίας 

περιλαμβάνει ενέργειες όπως η θέρμανση, 

η προσθήκη βραστού νερού, το πλύσιμο, 

η κοπή σε φέτες και ο τεμαχισμός. 

 Παραδείγματα πλαστικών περιεκτών 

τροφίμων μίας χρήσης που καλύπτονται 
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από τα μέρη A, Ε και Ζ του παρόντος 

παραρτήματος: 

 – Περιέκτες ταχυφαγείων όπως 

συσκευασίες γευμάτων και σαλατών με 

τρόφιμα που προορίζονται να 

καταναλωθούν κρύα. 

 – Περιέκτες ταχυφαγείων όπως 

συσκευασίες γευμάτων και σαλατών με 

τρόφιμα που προορίζονται να 

καταναλωθούν ζεστά, με την εξαίρεση 

των περιπτώσεων που το τρόφιμο 

χρειάζεται να θερμανθεί από τον 

καταναλωτή μετά την αγορά του 

προϊόντος 

 – Κουτιά για μπέργκερ, σάντουιτς 

και σάντουιτς-ρολά(wraps) 

 – Περιέκτες τροφίμων 

χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου, με 

νωπά ή μεταποιημένα τρόφιμα που δεν 

χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία, 

όπως φρούτα, λαχανικά, επιδόρπια ή 

παγωτά, που πωλούνται ανά μονάδα 

 Παραδείγματα περιεκτών που δεν 

αποτελούν πλαστικούς περιέκτες 

τροφίμων μίας χρήσης που καλύπτονται 

από τα μέρη Α, Ε και Ζ του παρόντος 

παραρτήματος: 

 – Περιέκτες τροφίμων με 

αποξηραμένα τρόφιμα ή τρόφιμα που 

πωλούνται κρύα και χρειάζονται 

περαιτέρω προετοιμασία 

 – Περιέκτες που περιέχουν τρόφιμα 

σε ποσότητα που υπερβαίνει το μέγεθος 

μερίδας ενός ατόμου 

 – Περιέκτες τροφίμων 

χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου που 

πωλούνται ανά περισσότερες της μίας 

μονάδες 

 – Κεσεδάκια γιαουρτιού με 

αεροστεγές κάλυμμα που πωλούνται για 

κατανάλωση κατ’ οίκον 

– Κυπελλάκια  
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