
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2151 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2020. december 17.) 

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 
európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének D. részében felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó szabályok megállapításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i 
(EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére, 

mivel: 

(1) Az (EU) 2019/904 irányelv általános követelményeket állapít meg egyes gyakran nem megfelelő módon 
ártalmatlanított egyszer használatos műanyagtermékek jelölésére vonatkozóan. A jelölés célja, hogy tájékoztassa a 
fogyasztókat a műanyagnak a termékben való jelenlétéről, az adott termék esetében kerülendő hulladékártalmat
lanítási módokról, valamint a szemetelés vagy a termék hulladékártalmatlanításának más nem megfelelő módja által 
a környezetre gyakorolt negatív hatásról. 

(2) Az (EU) 2019/904 irányelv előírja a Bizottság számára, hogy dolgozzon ki harmonizált előírásokat a mellékletének 
D. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek jelölésére. A jelölés elhelyezésére, méretére és 
kialakítására vonatkozó harmonizált előírásoknak figyelembe kell venniük a különböző érintett termékcsoportokat. 
Meg kell határozni a használandó formátumot, színeket, minimális felbontást és betűméreteket annak biztosítása 
érdekében, hogy a jelölés minden eleme teljes mértékben látható legyen. 

(3) A Bizottság értékelte az érdekelt felek online felmérése és a piac áttekintése során azonosított, meglévő jelöléseket 
annak érdekében, hogy megértse az értékelési mechanizmust, valamint a jelölések mögött álló követelményeket és 
azok hatását. 

(4) A Bizottság konzultált a fogyasztók reprezentatív csoportjaival, és helyszíni vizsgálatot végzett annak megállapítása 
érdekében, hogy a jelölések hatékonyak és könnyen érthetőek-e, valamint a félrevezető információk elkerülése 
érdekében. 

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 
39. cikkével létrehozott bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Csomagolás 

E rendelet alkalmazásában a „csomagolás” a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 3. cikkének 1. pontjában 
meghatározott fogyasztói vagy elsődleges csomagolást és gyűjtő- vagy másodlagos csomagolást jelenti. 

(1) HL L 155., 2019.6.12., 1. o. 
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.). 
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 

1994.12.31., 10. o.). 
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2. cikk 

Harmonizált jelölési előírások 

(1) Az egészségügyi betétek (párnák), valamint a tamponok és tamponapplikátorok harmonizált jelölési előírásait az I. 
melléklet állapítja meg. 

(2) A nedves törlőkendők, azaz az előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők harmonizált jelölési 
előírásait a II. melléklet tartalmazza. 

(3) A következőre vonatkozó harmonizált jelölési előírásokat: „Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, 
amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba” a III. melléklet tartalmazza. 

(4) Az italpoharak harmonizált jelölési előírásait a IV. melléklet tartalmazza. 

3. cikk 

Nyelvek 

A jelölés tájékoztató szövegét azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell megfogalmazni, ahol az egyszer 
használatos műanyagterméket forgalomba hozzák. 

4. cikk 

Hatálybalépés és alkalmazás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet 2021. július 3-tól kell alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2020. december 17-én.  

a Bizottság részéről 
az elnök 

Ursula VON DER LEYEN     
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I. MELLÉKLET 

Az egészségügyi betétek (párnák), valamint a tamponok és tamponapplikátorok harmonizált jelölési 
előírásai 

1. A legalább 10 cm2 alapterületű egészségügyi betétek (párnák) csomagolásán fel kell tüntetni a következő nyomtatott 
jelölést:   

Meg
jegyzés:: 

A jelölést övező fekete vonal nem része a jelölésnek. A jelölést határoló vékony fehér vonal egyetlen célja a 
fehér papíron való kiemelés. 

E pont első mondatától eltérve, a 2022. július 4. előtt forgalomba hozott egészségügyi betétek (párnák) csomagolásának 
jelölése matricákkal is feltüntethető. 

2. A legalább 10 cm2 alapterületű tamponok és tamponapplikátorok csomagolásán fel kell tüntetni a következő 
nyomtatott jelölést:   

Meg
jegyzés:: 

A jelölést övező fekete vonal nem része a jelölésnek. A jelölést határoló vékony fehér vonal egyetlen célja a 
fehér papíron való kiemelés. 

E pont első mondatától eltérve, a 2022. július 4. előtt forgalomba hozott tamponok és tamponapplikátorok 
csomagolásának jelölése matricákkal is feltüntethető. 

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott jelölésnek meg kell felelnie az e pontban meghatározott követelményeknek. 

a) A jelölés helye 

A jelölést vízszintesen kell elhelyezni a csomagolás külső elülső vagy felső felületén, attól függően, hogy melyik 
látható jobban. 

Amennyiben a legkisebb méretű jelölés nem fér el teljes egészében a csomagolás külső elülső vagy felső felületén, azt 
a csomagolás két oldalát használva két részben is el lehet helyezni, például a csomagolás tetején és elején, vagy elején 
és oldalán, attól függően, hogy melyik látható jobban. 

Ha a jelölést a csomagolás alakja vagy mérete miatt nem lehet vízszintesen elhelyezni, 90°-kal elforgatható és 
elhelyezhető függőlegesen. 

A jelölést alkotó négyzetek nem választhatók szét. 

Amikor a csomagolást az utasításoknak megfelelően nyitják fel, a jelölésnek nem szabad szétszakadnia vagy 
olvashatatlanná válni. 
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b) A jelölés mérete 

A jelölés két azonos méretű piros és kék négyzetből áll, amelyeket egymás mellett helyeznek el, valamint alattuk egy 
fekete téglalapból, amely az „A TERMÉK MŰANYAGOT TARTALMAZ” feliratot tartalmazza. A jelölés 
magasságának és hosszának aránya 1:2. 

Amennyiben a csomagolás külső elülső vagy felső felületének felülete, amelyen a jelölést elhelyezik, 65 cm2-nél 
kisebb, a jelölés legkisebb mérete 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Minden más esetben a jelölésnek ki kell terjednie 
annak a felületnek legalább 6 %-ára, amelyen elhelyezték. A jelölés maximális előírt mérete 3 cm x 6 cm (18 cm2). 

c) A jelölés kialakítása 

A jelölést külön effektek hozzáadása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér méretének megnövelése nélkül kell 
reprodukálni. A jelölést a tényleges méretre nyomtatva hüvelykenként legalább 300 pontnyi felbontásban kell 
reprodukálni. A jelölést vékony fehér vonallal kell keretezni. 

Az „A TERMÉK MŰANYAGOT TARTALMAZ” feliratot nagybetűvel és Helvetica Bold betűtípussal kell feltüntetni. A 
betűméret legalább 5 pt és legfeljebb 14 pt lehet. 

Amennyiben a tájékoztató szöveget lefordítják a tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére, a lefordított 
információt vagy a jelölés alatt, vagy a fekete téglalapban az első nyelv alatt kell elhelyezni, és mindkét esetben jól 
láthatónak kell lennie. A csomagolás külső elülső vagy felső felületének térbeli korlátai miatti kivételes esetekben a 
tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére lefordított tájékoztató szöveg a jelöléshez a lehető legközelebb 
helyezhető el a csomagoláson, ahol az jól látható. A lefordított információt nagybetűvel és Helvetica Bold 
betűtípussal kell szedni. A betűméret legalább 5 pt és legfeljebb 14 pt lehet. Amennyiben a fekete téglalapban 
további nyelveken is megjelenítik a tájékoztató szöveget, el lehet térni a jelölés maximális előírt méretétől. 

A következő színkódú színeket kell használni: 

– Fehér: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0 

– Fekete: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100 

– Piros: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0 

– Kék: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0   
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II. MELLÉKLET 

A nedves törlőkendőkre vonatkozó harmonizált jelölési előírások 

1. A legalább 10 cm2 felületű nedves törlőkendők (azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők) 
csomagolásán a következő nyomtatott jelölést kell feltüntetni:   

Meg
jegyzés:: 

A jelölést övező fekete vonal nem része a jelölésnek. A jelölést határoló vékony fehér vonal egyetlen célja a 
fehér papíron való kiemelés. 

E pont első mondatától eltérve, a 2022. július 4. előtt forgalomba hozott nedves törlőkendők csomagolásának jelölése 
matricákkal is feltüntethető. 

2. A jelölésnek meg kell felelnie az e pontban meghatározott követelményeknek. 

a) A jelölés helye 

A jelölést vízszintesen kell elhelyezni a csomagolás külső elülső vagy felső felületén, attól függően, hogy melyik 
látható jobban. 

Amennyiben a legkisebb méretű jelölés nem fér el teljes egészében a csomagolás külső elülső vagy felső felületén, azt 
a csomagolás két oldalát használva két részben is el lehet helyezni, például a csomagolás tetején és elején, vagy elején 
és oldalán, attól függően, hogy melyik látható jobban. 

Ha a jelölést a csomagolás alakja vagy mérete miatt nem lehet vízszintesen elhelyezni, 90°-kal elforgatható és 
elhelyezhető függőlegesen. 

A jelölést alkotó négyzetek nem választhatók szét. 

Amikor a csomagolást az utasításoknak megfelelően nyitják fel, a jelölésnek nem szabad szétszakadnia vagy 
olvashatatlanná válni. 

b) A jelölés mérete 

A jelölés két azonos méretű piros és kék négyzetből áll, amelyeket egymás mellett helyeznek el, valamint alattuk egy 
fekete téglalapból, amely az „A TERMÉK MŰANYAGOT TARTALMAZ” feliratot tartalmazza. A jelölés 
magasságának és hosszának aránya 1:2. 

Amennyiben a csomagolás külső elülső vagy felső felületének felülete, amelyen a jelölést elhelyezik, 65 cm2-nél 
kisebb, a jelölés legkisebb mérete 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Minden más esetben a jelölésnek ki kell terjednie 
annak a felületnek legalább 6 %-ára, amelyen elhelyezték. A jelölés maximális előírt mérete 3 cm x 6 cm (18 cm2). 

c) A jelölés kialakítása 

A jelölést külön effektek hozzáadása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér méretének megnövelése nélkül kell 
reprodukálni. A jelölést a tényleges méretre nyomtatva hüvelykenként legalább 300 pontnyi felbontásban kell 
reprodukálni. A jelölést vékony fehér vonallal kell keretezni. 

Az „A TERMÉK MŰANYAGOT TARTALMAZ” feliratot nagybetűvel és Helvetica Bold betűtípussal kell feltüntetni. A 
betűméret legalább 5 pt és legfeljebb 14 pt lehet. 

Amennyiben a tájékoztató szöveget lefordítják a tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére, a lefordított 
információt vagy a jelölés alatt, vagy a fekete téglalapban az első nyelv alatt kell elhelyezni, és mindkét esetben jól 
láthatónak kell lennie. A csomagolás külső elülső vagy felső felületének térbeli korlátai miatti kivételes esetekben a 
tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére lefordított tájékoztató szöveg a jelöléshez a lehető legközelebb 
helyezhető el a csomagoláson, ahol az jól látható. A lefordított információt nagybetűvel és Helvetica Bold 
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betűtípussal kell szedni. A betűméret legalább 5 pt és legfeljebb 14 pt lehet. Amennyiben a fekete téglalapban 
további nyelveken is megjelenítik a tájékoztató szöveget, el lehet térni a jelölés maximális előírt méretétől. 

A következő színkódú színeket kell használni: 

– Fehér: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0 

– Fekete: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100 

– Piros: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0 

– Kék: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0   
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III. MELLÉKLET 

A szűrővel ellátott dohánytermékek és a dohánytermékekkel történő együttes használatra 
forgalomba hozott szűrők harmonizált jelölési előírásai 

1. A 2014/40/EK irányelv 2. cikkének 30. pontjában meghatározott csomagolási egység (a továbbiakban: csomagolási 
egység) és a 2014/40/EK irányelv 2. cikkének 29. pontjában meghatározott gyűjtőcsomag (a továbbiakban: 
gyűjtőcsomag) 10 cm2 vagy annál nagyobb felületű, szűrővel rendelkező dohánytermékek esetében; valamint a legalább 
10 cm2 felületű, dohánytermékekkel történő együttes használatra forgalomba hozott szűrők csomagolásán fel kell 
tüntetni a következő nyomtatott jelölést:   

Meg
jegyzés: 

A jelölést övező fekete vonal nem része a jelölésnek. A jelölést határoló vékony fehér vonal egyetlen célja a 
fehér papíron való kiemelés. 

E pont első mondatától eltérve, a 2022. július 4. előtt forgalomba hozott, szűrővel ellátott dohánytermékek csomagolási 
egységeinek és gyűjtőcsomagjainak, valamint dohánytermékekkel történő együttes használatra forgalomba hozott 
szűrők csomagolása matricákkal is elhelyezhető. 

2. A jelölésnek meg kell felelnie az e pontban meghatározott követelményeknek. 

a) A jelölés helye 

i. Szűrővel ellátott dohánytermékek 

A jelölést vízszintesen kell elhelyezni a csomagolási egység külső hátoldalán és a gyűjtőcsomagon. 

Amennyiben a legkisebb méretű jelölés nem fér el vízszintesen a csomagolási egység külső hátoldalán, a jelölés 
90°-kal elforgatható, és elhelyezhető függőlegesen a hátsó felületen vagy a csomagolási egység bármely külső 
oldalfelületén. A jelölésnek minden esetben jól láthatónak kell lennie. 

A jelölést alkotó négyzetek nem választhatók szét. 

A jelölés semmilyen módon nem akadályozhatja a 2014/40/EU irányelvben előírt egészségvédő 
figyelmeztetések láthatóságát. 

A jelölést nem takarhatják más címkék vagy bélyegzők sem részben, sem teljesen. 

A csomagolási egység és a gyűjtőcsomag bármelyik használati utasításnak megfelelően felnyitásával a jelölés 
nem szakadhat szét vagy nem válhat olvashatatlanná. 

ii. A dohánytermékekkel történő együttes használatra forgalomba hozott szűrők 

A jelölést vízszintesen kell elhelyezni a csomagolás külső elülső vagy felső felületén, attól függően, hogy melyik 
látható jobban. 

Amennyiben a legkisebb méretű jelölés nem fér el teljes egészében a csomagolás külső elülső vagy felső 
felületén, azt a csomagolás két oldalát használva két részben is el lehet helyezni, például a csomagolás tetején és 
elején, vagy elején és oldalán, attól függően, hogy melyik látható jobban. 

Ha a jelölést a csomagolás alakja vagy mérete miatt nem lehet vízszintesen elhelyezni, 90°-kal elforgatható és 
elhelyezhető függőlegesen. 

A jelölést alkotó négyzetek nem választhatók szét. 

A csomagolás utasításoknak megfelelően felnyitásakor a jelölés nem szakadhat szét vagy nem válhat 
olvashatatlanná. 
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b) A jelölés mérete 

A jelölés két azonos méretű piros és kék négyzetből áll, amelyeket egymás mellett helyeznek el, valamint alattuk egy 
fekete téglalapból, amely az „A FILTER MŰANYAGOT TARTALMAZ” feliratot tartalmazza. A jelölés magasságának 
és hosszának aránya 1:2. 

i. Szűrővel ellátott dohánytermékek 

Amennyiben a csomagolási egység külső hátoldalának felülete 65 cm2-nél kisebb, a jelölés legkisebb mérete 
1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2) lehet. Minden más esetben a jelölésnek ki kell terjednie annak a felületnek legalább 
6 %-ára, amelyen elhelyezték. A jelölés maximális előírt mérete 3 cm x 6 cm (18 cm2). 

ii. A dohánytermékekkel történő együttes használatra forgalomba hozott szűrők esetében 

Amennyiben a csomagolás külső elülső vagy felső felületének felülete, amelyen a jelölést elhelyezik, 65 cm2-nél 
kisebb, a jelölés legkisebb mérete 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Minden más esetben a jelölésnek ki kell terjednie 
annak a felületnek legalább 6 %-ára, amelyen elhelyezték. A jelölés maximális előírt mérete 3 cm x 6 cm 
(18 cm2). 

c) A jelölés kialakítása 

A jelölést külön effektek hozzáadása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér méretének megnövelése nélkül kell 
reprodukálni. A jelölést a tényleges méretre nyomtatva hüvelykenként legalább 300 pontnyi felbontásban kell 
reprodukálni. A jelölést vékony fehér vonallal kell keretezni. 

Az „A FILTER MŰANYAGOT TARTALMAZ” feliratot nagybetűvel és Helvetica Bold betűtípussal kell feltüntetni. A 
betűméret legalább 5 pt és legfeljebb 14 pt lehet. 

Amennyiben a tájékoztató szöveget lefordítják a tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére, a lefordított 
információt vagy a jelölés alatt, vagy a fekete téglalapban az első nyelv alatt kell elhelyezni, és mindkét esetben jól 
láthatónak kell lennie. A csomagolás külső elülső vagy felső felületének térbeli korlátai miatti kivételes esetekben a 
tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére lefordított tájékoztató szöveg a jelöléshez a lehető legközelebb 
helyezhető el a csomagoláson, ahol az jól látható. A lefordított információt nagybetűvel és Helvetica Bold 
betűtípussal kell szedni. A betűméret legalább 5 pt és legfeljebb 14 pt lehet. Amennyiben a fekete téglalapban 
további nyelveken is megjelenítik a tájékoztató szöveget, el lehet térni a jelölés maximális előírt méretétől. 

A következő színkódú színeket kell használni: 

– Fehér: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0 

– Fekete: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100 

– Piros: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0 

– Kék: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0   
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IV. MELLÉKLET 

Az italpoharakra vonatkozó harmonizált jelölési előírások 

1. A részben műanyagból készült italpoharakat a következő nyomtatott jelöléssel kell ellátni:   

Meg
jegyzés: 

A jelölést övező fekete vonal nem része a jelölésnek. A jelölést határoló vékony fehér vonal egyetlen célja a 
fehér papíron való kiemelés. 

E pont első mondatától eltérve, a 2022. július 4. előtt forgalomba hozott, részben műanyagból készült italpoharak 
csomagolásának jelölése matricákkal is feltüntethető. 

2. A kizárólag műanyagból készült italpoharakat vagy a következő nyomtatott vagy gravírozott/dombornyomott jelöléssel 
kell ellátni: 

Nyomtatott   

Meg
jegyzés: 

A jelölést övező fekete vonal nem része a jelölésnek. Egyetlen célja a fehér oldallal szembeni kontraszt 
biztosítása. 

E pont első mondatától eltérve, a 2022. július 4. előtt forgalomba hozott, teljes egészében műanyagból készült 
italpoharak csomagolásának jelölése matricákkal is feltüntethető. 

Gravírozott/dombornyomott   

Meg
jegyzés: 

A jelölést övező fekete vonal és a szürke háttér nem része a jelölésnek. Egyetlen célja a fehér oldallal szembeni 
kontraszt biztosítása. 

3. A részben műanyagból készült italpoharak jelölésének meg kell felelnie az e pontban meghatározott követelményeknek. 

a) A jelölés helye 

i. Hagyományos poharak: 

A jelölést a pohár külső felületén vízszintesen, a pohár szélétől távol kell elhelyezni, hogy ivás közben ne 
érintkezzen a fogyasztó szájával. A jelölés nem helyezhető a pohár aljára. 
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ii. Pezsgőspohár típusú poharak: 

A jelölést vízszintesen kell elhelyezni a pohár külső felületén, beleértve a szárt tartó alap felső oldalát is. A 
jelölést a pohár szélétől távol kell elhelyezni, hogy ivás közben ne érintkezzen a fogyasztó szájával. A jelölés 
nem helyezhető a pohár aljára. 

Ha a jelölést a pohár alakja vagy mérete miatt nem lehet vízszintesen elhelyezni, 90°-kal elforgatható és 
elhelyezhető függőlegesen. 

A jelölést alkotó négyzetek nem választhatók szét. 

b) A jelölés mérete 

A jelölés két azonos méretű piros és kék négyzetből áll, amelyeket egymás mellett helyeznek el, valamint alattuk egy 
fekete téglalapból, amely az „A TERMÉK MŰANYAGOT TARTALMAZ” feliratot tartalmazza. A jelölés 
magasságának és hosszának aránya 1:2. 

Az 500 ml-nél kisebb térfogatú poharak esetében a jelölés minimális mérete 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2) lehet. 

A legalább 500 ml térfogatú poharak esetében a jelölés minimális mérete 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2) lehet. 

c) A jelölés kialakítása 

A jelölést külön effektek hozzáadása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér méretének megnövelése nélkül kell 
reprodukálni. A jelölést a tényleges méretre nyomtatva hüvelykenként legalább 300 pontnyi felbontásban kell 
reprodukálni. A jelölést vékony fehér vonallal kell keretezni. 

Az „A TERMÉK MŰANYAGOT TARTALMAZ” feliratot nagybetűvel és Helvetica Bold betűtípussal kell feltüntetni. A 
betűméret az 500 ml-nél kisebb poharak esetében legalább 5 pt, a legalább 500 ml-es poharak esetében pedig 
legalább 6 pt. 

Amennyiben a tájékoztató szöveget lefordítják a tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére, a lefordított 
információt vagy a jelölés alatt, vagy a fekete téglalapban az első nyelv alatt kell elhelyezni, és mindkét esetben jól 
láthatónak kell lennie. A pohár külső felületének térbeli korlátai miatti kivételes esetekben a tagállamok másik vagy 
több más hivatalos nyelvére lefordított tájékoztató szöveg a jelöléshez a lehető legközelebb helyezhető el a poháron, 
ahol az jól látható. A lefordított információt nagybetűvel és Helvetica Bold betűtípussal kell szedni. A betűméret az 
500 ml-nél kisebb poharak esetében legalább 5 pt, a legalább 500 ml-es poharak esetében pedig legalább 6 pt. 
Amennyiben a fekete téglalapban további nyelveken is megjelenítik a tájékoztató szöveget, el lehet térni a jelölés 
maximális előírt méretétől. 

A következő színkódú színeket kell használni: 

– Fehér: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0 

– Fekete: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100 

– Piros: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0 

– Kék: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0 

4. A teljes egészében műanyagból készült italpoharak jelölésének meg kell felelnie az e pontban meghatározott 
követelményeknek. 

a) A jelölés helye 

i. Hagyományos poharak 

A jelölést vízszintesen kell elhelyezni a pohár külső felületén, a lehető legjobban látható módon. A jelölés nem 
helyezhető a pohár aljára. Nyomtatáskor a jelölést a pohár szélétől távol kell elhelyezni, hogy ivás közben ne 
érintkezzen a fogyasztó szájával. Barázdált felületű poharak esetében a jelölést nem szabad dombornyomással 
vagy gravírozással a barázdákra felvinni. 
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ii. Pezsgőspohár típusú poharak 

A jelölést vízszintesen kell elhelyezni a pohár külső felületén, beleértve a szárt tartó alap felső oldalát is, a lehető 
legjobban látható módon. A jelölés nem helyezhető a pohár aljára. Nyomtatáskor a jelölést a pohár szélétől 
távol kell elhelyezni, hogy ivás közben ne érintkezzen a fogyasztó szájával. Barázdált felületű poharak esetében 
a jelölést nem szabad dombornyomással vagy gravírozással a barázdákra felvinni. 

Ha a jelölést a pohár alakja vagy mérete miatt nem lehet vízszintesen elhelyezni, 90°-kal elforgatható és 
elhelyezhető függőlegesen. 

b) A jelölés mérete 

A jelölésnek téglalap alakúnak kell lennie, és a magasság és a hosszúság aránya 1:2. 

Az 500 ml-nél kisebb térfogatú poharak esetében a jelölés minimális mérete 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2) lehet. 

A legalább 500 ml térfogatú poharak esetében a jelölés minimális mérete 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2) lehet. 

c) A jelölés kialakítása 

i. Nyomtatott: 

A jelölést fekete tintával, külön effektek hozzáadása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér méretének 
megnövelése nélkül kell reprodukálni. A jelölést a tényleges méretre nyomtatva hüvelykenként legalább 300 
pontnyi felbontásban kell reprodukálni. A jelölésnek kellően nagy kontrasztot kell mutatnia a háttérhez 
viszonyítva, hogy könnyen olvasható legyen. Ehhez a jelölés körvonalát az alábbi színek egyikével kell 
nyomtatni. 

– Fehér: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0 

– Fekete: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100 

– Piros: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0 

– Kék: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0 

ii. Gravírozott/dombornyomott: 

A jelölést külön effektek hozzáadása, retusálás vagy a háttér méretének megnövelése nélkül kell reprodukálni. 
Az e melléklet 1.2. pontja alatti jelölésben látható fehér körvonal a poháron reprodukálandó gravírozott vagy 
dombornyomott vonalakat ábrázolja. 

A „MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT” feliratot nagybetűvel és Helvetica Bold betűtípussal kell feltüntetni. A betűméret az 
500 ml-nél kisebb poharak esetében legalább 5 pt, a legalább 500 ml-es poharak esetében pedig legalább 6 pt. 

Amennyiben a tájékoztató szöveget lefordítják a tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére, a 
lefordított információt vagy a jelölés alatt, vagy a fekete téglalapban az első nyelv alatt kell elhelyezni, és 
mindkét esetben jól láthatónak kell lennie. A pohár külső felületének térbeli korlátai miatti kivételes esetekben 
a tagállamok másik vagy több más hivatalos nyelvére lefordított tájékoztató szöveg a jelöléshez a lehető 
legközelebb helyezhető el a poháron, ahol az jól látható. A lefordított információt nagybetűvel és Helvetica 
Bold betűtípussal kell szedni. A betűméret az 500 ml-nél kisebb poharak esetében legalább 5 pt, a legalább 
500 ml-es poharak esetében pedig legalább 6 pt. 

Nyomtatáskor a következő színkódú színeket kell használni: 

– Fehér: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0 

– Fekete: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100   
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