
HELYESBÍTÉSEK 

Helyesbítés 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 szóló, 

2020. december 17-i (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 428., 2020. december 18.) 

1. Az 59. oldalon az I. melléklet 1. pontjában és a 61. oldalon a II. melléklet 1. pontjában: 

a következő szövegrész: ” ” 

helyesen: ” ”.   

2. Az 59. oldalon az I. melléklet 2. pontjában: 

a következő szövegrész: ” ” 

helyesen: ” ”.   

3. A 60. oldalon az I. melléklet 3. b) pontja első bekezdésének első mondatában és 3. c) pontja második bekezdésének 
első mondatában, a 61. oldalon a II. melléklet 2. b) pontja első bekezdésének első mondatában és 2. c) pontja 
második bekezdésének első mondatában valamint a 66. oldalon a IV melléklet 3. b) pontja első bekezdésének első 
mondatában és 3. c) pontja második bekezdésének első mondatában: 

a következő szövegrész: „az »A TERMÉK MŰANYAGOT TARTALMAZ«” 

helyesen: „a »MŰANYAGOT TARTALMAZÓ TERMÉK«”.   
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4. A 63. oldalon a III. melléklet 1. pontjában: 

a következő szövegrész: ” ” 

helyesen: ” ”.   

5. A 64. oldalon a III. melléklet 2. b) pontja első bekezdésének első mondatában és 2. c) pontja második bekezdésének 
első mondatában: 

a következő szövegrész: „az »A FILTER MŰANYAGOT TARTALMAZ«” 

helyesen: „a »MŰANYAGOT TARTALMAZÓ SZŰRŐ«”.   

6. A 65. oldalon a IV. melléklet 1. pontjában: 

a következő szövegrész: ” ” 

helyesen: ” ”.   

7. A 65. oldalon a IV. melléklet 1. pontjának második bekezdésében és 2. pontjának második bekezdésében: 

a következő szövegrész: „műanyagból készült italpoharak csomagolásának jelölése” 

helyesen: „műanyagból készült italpoharak jelölése”.   

8. A 65. oldalon a IV. melléklet 2. pontja első bekezdésében: 

a következő szövegrész: ” ” 

helyesen: ” ”.   
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9. A 65. oldalon a IV. melléklet 2. pontja második bekezdésében: 

a következő szövegrész: ” ” 

helyesen: ” ”.     
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