
 

PRILOGA 

 

 

DEL A 

 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, glede katerih velja prepoved dajanja na trg v RS 

1. Vatirane palčke, razen če spadajo v področje uporabe Uredbe (EU) 2017/745 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, 

spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES)  

št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z 

dne 5. 5. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/561 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2017/745 o 

medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb  

(UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 18), (v nadaljnjem besedilu: Uredba  2017/745/EU); 

2. pribor (vilice, noži, žlice, palčke); 

3. krožniki; 

4. slamice, razen če spadajo v področje uporabe Uredbe 2017/745/EU; 

5. mešalne palčke za pijače; 

6. palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, 

razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo 

potrošnikom; 

7. posode za živila iz ekspandiranega polistirena, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali 

brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki: 

a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki 

odnesejo s seboj, 

b) se običajno zaužijejo iz posode in 

c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; 

vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, 

namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in 

ovojev s hrano; 

8. vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in 

zamaški; 

9. lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. 

 

 

DEL B 

 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki morajo biti označeni 

1. Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov; 

2. vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo; 

3. tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki; 

4. lončki za pijačo. 


