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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Produse din plastic, de unică folosință, 

reglementate de articolul 4 privind 

reducerea consumului 

Produse din plastic, de unică folosință, 

reglementate de articolul 4 privind 

reducerea consumului 

 – Căni pentru băuturi, inclusiv 

capacele acestora 

– Recipiente pentru alimente, și 

anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau 

fără capac, utilizate pentru a conține 

alimente destinate consumului imediat din 

recipient fie la fața locului, fie la pachet 

fără preparare ulterioară, cum ar fi 

recipientele pentru alimente utilizate pentru 

produse de tip fast-food, cu excepția 

recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și 

a pachetelor și foliilor care conțin 

produsele alimentare 

– Recipiente pentru alimente, și 

anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau 

fără capac, utilizate pentru a conține 

alimente destinate consumului imediat din 

recipient fie la fața locului, fie la pachet 

fără preparare ulterioară, cum ar fi 

recipientele pentru alimente utilizate pentru 

produse de tip fast-food, cu excepția 

recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și 

a pachetelor și foliilor care conțin 

produsele alimentare 

 Vânzarea de produse alimentare într-un 

recipient pentru o porție de o persoană 

sau într-un recipient prevăzut cu tacâmuri 

indică faptul că produsele alimentare 

respective sunt destinate să fie consumate 

imediat, din recipientul alimentar. 

 Conceptul de pregătire suplimentară 

include activități precum încălzirea, 

adăugarea de apă fierbinte, spălarea, 

felierea și tranșarea. 

 Exemple de recipiente din plastic de unică 

folosință pentru alimente, prevăzute în 

părțile A, E și G din prezenta anexă: 
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 – Recipiente pentru alimente de tip 

fast-food, cum ar fi cutii pentru meniu și 

cutii pentru salată, care conțin alimente 

care se consumă reci 

 – Recipiente pentru alimente de tip 

fast-food, cum ar fi cutii pentru meniu și 

cutii pentru salată, care conțin alimente 

care se consumă calde, cu excepția 

cazului în care alimentele trebuie încălzite 

de consumator după cumpărare 

 – Cutii pentru hamburgeri, cutii 

pentru sandvișuri, cutii pentru sandvișuri 

la lipie 

 – Recipiente alimentare pentru o 

porție de o persoană care conțin alimente 

proaspete sau procesate care nu necesită 

pregătire suplimentară, cum ar fi fructe, 

legume, deserturi sau înghețate, vândute 

la bucată 

 Exemple de recipiente alimentare care nu 

sunt de unică folosință, prevăzute în 

părțile A, E și G din prezenta anexă: 

 – Recipiente alimentare care conțin 

alimente uscate sau alimente vândute reci 

care necesită pregătire suplimentară 

 – Recipiente care conțin alimente în 

cantități superioare unei porții de o 

persoană 

 – Recipiente alimentare pentru o 

porție de o persoană vândute în mai mult 

de o unitate 

 – Recipiente pentru iaurt cu capac 

etanș care sunt vândute pentru a fi 

consumate la domiciliu 

– Căni pentru băuturi  
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