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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems 

taikomas 4 straipsnis dėl naudojimo 

mažinimo 

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems 

taikomas 4 straipsnis dėl naudojimo 

mažinimo 

 – Gėrimų indeliai, įskaitant jų 

kamštelius ir dangtelius 

– Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip 

antai dėžutės su dangteliais arba be jų, 

kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia 

paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš 

talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai 

greitajam maistui naudojama maisto tara, 

išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat 

pakeliai ir pakuotės iš lanksčios 

medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas. 

– Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip 

antai dėžutės su dangteliais arba be jų, 

kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia 

paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš 

talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai 

greitajam maistui naudojama maisto tara, 

išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat 

pakeliai ir pakuotės iš lanksčios 

medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas. 

 Maisto pardavimas vienam žmogui skirtos 

porcijos dydžio taroje arba taroje, prie 

kurios pridedami stalo įrankiai, yra 

požymis, kad šis maistas yra skirtas 

suvartoti tiesiai iš maisto taros. 

 Tolesnio ruošimo sąvoka apima tokius 

veiksmus kaip šildymas, verdančio 

vandens naudojimas, plovimas, raikymas 

ir pjaustymas. 

 Šio priedo A, E ir G dalyse išvardintos 

vienkartinės plastikinės maisto taros 

pavyzdžiai: 

 – Greitojo maisto tara, pvz., maisto 

dėžutės ir salotų dėžutės, skirtos šaltam 
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maistui 

 – Greitojo maisto tara, pvz., maisto 

dėžutės ir salotų dėžutės, skirtos karštam 

maistui, išskyrus atvejus, kai vartotojas, 

įsigijęs maistą, ji turi pašildyti 

 – Mėsainių dėžutės, sumuštinių 

dėžutės, suktinukų dėžutės 

 – Šviežio arba perdirbto maisto, 

kurio nebereikia paruošti, pvz., vaisių, 

deserto arba valgomųjų ledų, vienam 

žmogui skirtos porcijos dydžio tara, 

parduodama atskirais vienetais 

 Taros, kuri nėra šio priedo A, E ir G 

dalyse išvardinta vienkartinė plastikinė 

maisto tara, pavyzdžiai: 

 – Maisto tara, kurioje laikomas 

džiovintas maistas arba šaltas maistas, 

kurį reikia paruošti 

 – Tara, kurioje laikomas maistas 

didesniais nei vienam žmogui skirtos 

porcijos kiekiais 

 – Daugiau nei po vieną vienetą 

parduodama vienam žmogui skirtos 

porcijos dydžio maisto tara 

 – jogurto indeliai su sandariu 

dangteliu, kurie parduodami suvartoti 

namuose 

– Gėrimų indeliai  

Or. en 

 

 


