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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Plastartiklar för engångsbruk som omfattas 

av artikel 4 om minskad förbrukning 

Plastartiklar för engångsbruk som omfattas 

av artikel 4 om minskad förbrukning 

 – Muggar, inklusive lock 

– Livsmedelsbehållare, det vill säga 

behållare såsom lådor, med eller utan lock, 

som används för livsmedel som är avsedda 

att konsumeras direkt ur behållaren 

antingen på försäljningsstället eller på en 

annan plats utan någon ytterligare 

beredning, såsom livsmedelsbehållare som 

används för snabbmat, utom 

dryckesbehållare, tallrikar och paket och 

omslag som innehåller livsmedel 

– Livsmedelsbehållare, det vill säga 

behållare såsom lådor, med eller utan lock, 

som används för livsmedel som är avsedda 

att konsumeras direkt ur behållaren 

antingen på försäljningsstället eller på en 

annan plats utan någon ytterligare 

beredning, såsom livsmedelsbehållare som 

används för snabbmat, utom 

dryckesbehållare, tallrikar och paket och 

omslag som innehåller livsmedel 

 Att livsmedel säljs i en 

enportionsbehållare, eller i en behållare 

försedd med bestick, är ett tecken på att 

livsmedlet i fråga är avsett att konsumeras 

direkt ur behållaren. 

 Begreppet ytterligare beredning omfattar 

exempelvis uppvärmning, tillsättande av 

kokande vatten eller att livsmedlet sköljs, 

skivas eller skärs i bitar. 

 Exempel på livsmedelsbehållare i plast för 

engångsbruk som omfattas av delarna A, 

E och G i denna bilaga: 

 – Snabbmatsbehållare såsom 

måltids- och salladslådor med livsmedel 

för kall konsumtion 
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 – Snabbmatsbehållare såsom 

måltids- och salladslådor med livsmedel 

för varm konsumtion, utom när livsmedlet 

behöver värmas av konsumenten efter 

inköpet av produkten 

 – Lådor för hamburgare, smörgåsar 

och wrappar 

 – Enportionsbehållare för livsmedel 

som innehåller färska eller bearbetade 

livsmedel som inte kräver någon 

ytterligare beredning, såsom frukter, 

grönsaker, efterrätter eller glass som säljs 

som enskilda enheter 

 Exempel på behållare som inte är 

livsmedelsbehållare i plast för 

engångsbruk som omfattas av delarna A, 

E och G i denna bilaga: 

 – Livsmedelsbehållare med torkade 

livsmedel eller livsmedel som säljs kalla 

och som kräver ytterligare beredning 

 – Behållare som innehåller 

livsmedel i mängder som är större än en 

enskild portion 

 – Enportionsbehållare för livsmedel 

som säljs i mer än en enhet 

 – Yoghurtbägare som har lufttäta 

lock och säljs för förbrukning i hemmet. 

– Muggar  

Or. en 

 

 

 


