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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss li 

huma koperti mill-Artikolu 4 dwar it-

tnaqqis tal-konsum 

Prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss li 

huma koperti mill-Artikolu 4 dwar it-

tnaqqis tal-konsum 

 – Tazez għax-xorb, inklużi t-tappijiet 

u l-għotjien tagħhom 

– Kontenituri tal-ikel, jiġifieri 

reċipjenti bħal kaxex, bl-għatu jew 

mingħajr, użati biex jitqiegħed fihom ikel li 

huwa maħsub għall-konsum immedjat 

mill-kontenitur fuq il-post jew bħala take-

away mingħajr aktar preparazzjoni, bħalma 

huma kontenituri użati għal ikel fast food, 

minbarra kontenituri tax-xorb, platti u 

pakketti u boroż li fihom l-ikel 

– Kontenituri tal-ikel, jiġifieri 

reċipjenti bħal kaxex, bl-għatu jew 

mingħajr, użati biex jitqiegħed fihom ikel li 

huwa maħsub għall-konsum immedjat 

mill-kontenitur fuq il-post jew bħala take-

away mingħajr aktar preparazzjoni, bħalma 

huma kontenituri użati għal ikel fast food, 

minbarra kontenituri tax-xorb, platti u 

pakketti u boroż li fihom l-ikel 

 Il-bejgħ ta' ikel f'kontenitur tad-daqs ta' 

porzjon għal persuna waħda, jew 

f'kontenitur li jkun fih pożati, huwa 

indikazzjoni li l-ikel inkwistjoni huwa 

maħsub għall-konsum immedjat mill-

kontenitur tal-ikel. 

 Il-kunċett ta' aktar preparazzjoni jinkludi 

attivitajiet bħat-tisħin, iż-żieda ta' ilma 

jagħli, il-ħasil, it-tfettit u l-qtugħ. 

 Eżempji ta' kontenituri tal-plastik li 

jintużaw darba biss li huma koperti mill-

partijiet A, E u G ta' dan l-Anness: 

 – Kontenituri tal-fast-food bħal 

kaxex li jkun fihom l-ikel u l-kaxex li 

jkun fihom l-insalati b'ikel għall-konsum 
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kiesaħ 

 – Kontenituri tal-fast-food bħal 

kaxex li jkun fihom l-ikel u l-kaxex li 

jkun fihom l-insalati b'ikel għall-konsum 

sħun, ħlief fejn l-ikel jeħtieġ li jiġi 

msaħħan mill-konsumatur wara li 

jinxtara l-prodott 

 – Kaxxi tal-burgers, kaxxi tas-

sandwiches, kaxxi tar-wraps 

 – Kontenituri tal-ikel ta' daqs ta' 

porzjon għal persuna waħda ta' ikel frisk 

jew ipproċessat li ma jeħtieġx aktar 

preparazzjoni, bħal frott, ħxejjex, deżerti 

jew ġelati, mibjugħa bil-waħda 

 Eżempji ta' kontenituri li mhumiex 

kontenituri tal-plastik li jintużaw darba 

biss koperti mill-partijiet A, E u G ta' dan 

l-Anness: 

 – Kontenituri tal-ikel, b'ikel 

imnixxef jew ikel mibjugħ kiesaħ li 

jeħtieġ aktar preparazzjoni 

 – Kontenituri li fihom ikel fi 

kwantitajiet li huma daqs ta' porzjon għal 

iktar minn persuna waħda 

 – Kontenituri tal-ikel ta' daqs ta' 

porzjon għal persuna waħda mibjugħa 

f'aktar minn unità waħda 

 – Tazez tal-yoghurt b'għotjien 

mitbuqa li jinbiegħu biex jiġu kkunsmati 

d-dar 

– Tazez għax-xorb  

Or. en 

 

 

 


