
 
 

PRILOGA 1 

 

DEL A 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 4. členu o zmanjšanju porabe 

(1) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. 

(2) Posode za živila, 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 zaužijejo 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. 

 

 

DEL B 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 5. členu o zahtevah za proizvode 

Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer plastenke 

pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi 

pokrovčki in zamaški, razen: 

(a) stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike; 

(b) vsebniki za pijačo, namenjeni za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v 

točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in ki so v tekoči 

obliki. 

 

 

DEL C 

I. Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v prvem odstavku 6. člena o PRO 

(1) Posode za živila, 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 zaužijejo 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. 

(2) Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka 

ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave. 

(3) Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer 

plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, 

vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih 

pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike. 

(4) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. 

(5) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno 

embalažo. 

 

II. Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v drugem odstavku 6. člena o PRO 

(1) Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo. 

(2) Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo 

potrošnikom. 

 

III. Drugi plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v drugem odstavku 6. člena o PRO 

Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. 



 

 

DEL D 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 16. členu o ločenem zbiranju in prvem odstavku 

5. člena o zahtevah za proizvode 

Plastenke pijač s prostornino do treh litrov, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen: 

(a) stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike; 

(b) plastenke pijač, namenjene za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v 

točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 in ki so v tekoči obliki. 

 

 

DEL E 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 17. členu o ozaveščanju 

(1) Posode za živila, 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 zaužijejo 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. 

(2) Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka 

ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave. 

(3) Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer 

plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, 

vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih 

pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike. 

(4) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški. 

(5) Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. 

(6) Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo. 

(7) Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo 

potrošnikom. 

(8) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno 

embalažo. 

(9) Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov. 


