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Pozmeňujúci návrh  124/rev 

Karl-Heinz Florenz 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Návrh smernice 

Príloha – časť A 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa 

vzťahuje článok 4 o znížení spotreby 

Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa 

vzťahuje článok 4 o znížení spotreby 

 – Poháre na nápoje vrátane 

uzáverov a viečok 

– Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, 

ako sú škatule s vekom alebo bez veka, 

používané na potraviny, ktoré sú určené na 

okamžitú spotrebu z tejto nádoby buď na 

mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek 

ďalšej prípravy, ako sú nádoby na 

potraviny používané na rýchle 

občerstvenie, s výnimkou nápojových 

obalov, tanierov, balíčkov a obalov s 

obsahom potravín 

– Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, 

ako sú škatule s vekom alebo bez veka, 

používané na potraviny, ktoré sú určené na 

okamžitú spotrebu z tejto nádoby buď na 

mieste alebo „so sebou“, bez akejkoľvek 

ďalšej prípravy, ako sú nádoby na 

potraviny používané na rýchle 

občerstvenie, s výnimkou nápojových 

obalov, tanierov, balíčkov a obalov s 

obsahom potravín 

 Predaj potravín v nádobách na jednu 

porciu alebo v nádobách spolu s príborom 

znamená, že príslušné jedlo je určené na 

okamžitú spotrebu z tejto nádoby. 

 Pojem „ďalšia príprava“ zahŕňa činnosti 

ako zohriatie, pridanie vriacej vody, 

umytie, rezanie a krájanie. 

 Príklady jednorazových plastových nádob 

na potraviny sú uvedené v časti A, E a G 

tejto prílohy: 

 – Potravinové nádoby na rýchle 

občerstvenie, ako sú škatule na jedlo a 

škatule na šalát s jedlom na konzumáciu 

za studena 
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 – Potravinové nádoby na rýchle 

občerstvenie, ako sú škatule na jedlo a 

škatule na šalát s jedlom na konzumáciu 

za tepla okrem prípadov, keď si po 

zakúpení výrobku spotrebiteľ potrebuje 

jedlo zohriať 

 – Krabice na burgery, sendviče a 

wrapy 

 – Potravinové nádoby na jednu 

porciu surových alebo spracovaných 

potravín, ktoré nepotrebujú ďalšie 

spracovanie, ako napríklad ovocie, 

zelenina, dezerty alebo zmrzlina 

predávané po jednom 

 Príklady na nádoby, ktoré nie sú 

jednorazové plastové nádoby na potraviny 

uvedené v časti A, E a G tejto prílohy: 

 – Potravinové nádoby so sušenými 

potravinami alebo potravinami, ktoré sa 

predávajú za studena a vyžadujú ďalšiu 

prípravu 

 – Nádoby s obsahom jedla väčším 

než jedna porcia 

 – Potravinové nádoby na jednu 

porciu predávané vo väčšom počte spolu 

 – Jogurtové tégliky so 

vzduchotesným viečkom, ktoré sa 

predávajú na spotrebu doma 

– Poháre na nápoje  

Or. en 

 

 


