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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2151,
ze dne 17. prosince 2020,
kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na
jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904
o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých
plastových výrobků na životní prostředí (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnice (EU) 2019/904 stanoví obecné požadavky na označování některých plastových výrobků na jedno použití,
které se často odstraňují nevhodným způsobem. Označení má spotřebitele informovat o přítomnosti plastů ve
výrobku, o způsobech odstraňování odpadů, jichž je třeba se u daného výrobku vyvarovat, a o nepříznivých
dopadech na životní prostředí vyplývajících z jeho odhazování mimo místa k tomu určená nebo z jiných
nevhodných způsobů jeho odstraňování.

(2)

Směrnice (EU) 2019/904 požaduje, aby Komise stanovila harmonizované specifikace pro označování plastových
výrobků na jedno použití uvedených v části D její přílohy. Harmonizované specifikace umístění, velikosti
a provedení označení by měly zohledňovat různé dotčené skupiny výrobků. Měl by být upřesněn formát, barvy,
minimální rozlišení a velikost písma, které mají být použity, aby se zajistilo, že každý prvek označení bude plně
viditelný.

(3)

Komise posoudila stávající označení zjištěná prostřednictvím on-line průzkumu mezi zúčastněnými stranami
a přehledu trhu, aby porozuměla mechanismu posuzování a požadavkům na označování a jejich dopadu.

(4)

Komise konzultovala reprezentativní skupiny spotřebitelů a provedla terénní zkoušku s cílem zjistit, zda jsou
označení účinná a snadno srozumitelná, a zabránit zavádějícím informacím.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Obaly
Pro účely tohoto nařízení se „obalem“ rozumí prodejní obaly a skupinové obaly ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (3).
(1) Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic
(Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365,
31.12.1994, s. 10).
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Článek 2
Harmonizované specifikace pro označování
1.
Harmonizované specifikace pro označování hygienických vložek a tamponů a aplikátorů tamponů jsou stanoveny
v příloze I.
2.
Harmonizované specifikace pro označování vlhčených ubrousků, tj. předvlhčených ubrousků pro osobní hygienu
a péči o domácnost, jsou stanoveny v příloze II.
3.
Harmonizované specifikace pro označování tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití
v kombinaci s tabákovými výrobky jsou stanoveny v příloze III.
4.

Harmonizované specifikace pro označování nápojových kelímků jsou stanoveny v příloze IV.
Článek 3
Jazyky

Informační text označení musí být v úředním jazyku nebo úředních jazycích členského státu (členských států), kde se
plastový výrobek na jedno použití uvádí na trh.
Článek 4
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 3. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 17. prosince 2020.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN
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PŘÍLOHA I

Harmonizované specifikace označení pro hygienické vložky a pro tampony a aplikátory tamponů

1. Balení hygienických vložek s povrchem 10 cm2 nebo více musí být opatřeno tímto tištěným označením:

Pozn.:

černá linka ohraničující označení není jeho součástí. Jejím jediným účelem je zviditelnit tenkou bílou linku
ohraničující označení na bílé stránce.

Odchylně od první věty tohoto bodu může mít označení balení hygienických vložek uvedených na trh před 4.
červencem 2022 formu nálepek.

2. Balení tamponů a aplikátorů tamponů s povrchem 10 cm2 nebo více musí být opatřeno tímto tištěným označením:

Pozn.:

černá linka ohraničující označení není jeho součástí. Jejím jediným účelem je zviditelnit tenkou bílou linku
ohraničující označení na bílé stránce.

Odchylně od první věty tohoto bodu může mít označení balení tamponů a aplikátorů tamponů uvedených na trh před
4. červencem 2022 formu nálepek.

3. Označení uvedené v bodech 1 a 2 musí splňovat požadavky stanovené v tomto bodě.
a. Umístění označení
Označení musí být umístěno vodorovně na vnější přední nebo horní ploše obalu, podle toho, co je lépe viditelné.
Pokud se označení ve své minimální velikosti nevejde celé na vnější přední nebo horní plochu obalu, může být
umístěno částečně na dvou stranách obalu, tj. na horní a přední ploše, nebo na přední a boční ploše, podle toho, co
je lépe viditelné.
Pokud není možné umístit označení vodorovně z důvodu tvaru nebo velikosti obalu, může být pootočeno o 90°
a umístěno svisle.
Jednotlivá políčka označení nesmí být oddělena.
Při otevření obalu podle jakýchkoli pokynů by označení nemělo být roztrženo nebo poškozeno tak, že bude
nečitelné.
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b. Velikost označení
Označení se skládá ze dvou stejně velkých políček (červeného a modrého), která jsou umístěna vedle sebe,
a obdélníkového černého políčka obsahujícího informační text „VÝROBEK OBSAHUJE PLAST“, které je umístěno
pod oběma stejně velkými políčky. Poměr mezi výškou a délkou označení je 1:2.
Pokud je vnější přední nebo horní plocha obalu, na které je označení umístěno, menší než 65 cm2, je minimální
velikost označení 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). Ve všech ostatních případech označení pokrývá nejméně 6 % plochy,
na které je umístěno. Maximální požadovaná velikost označení je 3 cm x 6 cm (18 cm2).
c. Vnější úprava označení
Vnější úprava označení musí být provedena bez jakýchkoli dodatečných efektů, úpravy barev, retuše nebo zvětšení
pozadí. Při tisku ve skutečné velikosti musí být označení provedeno v minimálním rozlišení 300 bodů na palec.
Označení musí být ohraničeno tenkou bílou linkou.
Informační text „VÝROBEK OBSAHUJE PLAST“ je proveden velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold.
Velikost písma je minimálně 5 bodů a maximálně 14 bodů.
Pokud je informační text přeložen do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států, umístí se tento
přeložený informační text buď těsně pod označení, nebo v černém obdélníkovém políčku vedle prvního jazyka,
a v obou případech je jasně viditelný. Ve výjimečných případech se pro nedostatek místa na vnější přední nebo
horní ploše obalu může informační text přeložený do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států
umístit jinde na obalu tak, aby byl co nejblíže k označení a byl jasně viditelný. Přeložený informační text je proveden
velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold. Velikost písma je minimálně 5 bodů a maximálně 14 bodů. Pokud
je informační text v dalších jazycích umístěn do černého obdélníkového políčka, jsou možné odchylky od
maximální požadované velikosti označení.
Použijí se barvy s následujícími kódy barev:
— Bílá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— Černá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— Červená: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— Modrá: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
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PŘÍLOHA II

Harmonizované specifikace označení pro vlhčené ubrousky

1. Balení vlhčených ubrousků (tj. předvlhčených ubrousků pro osobní hygienu a péči o domácnost) s povrchem 10 cm2
nebo více musí být opatřeno tímto tištěným označením:

Pozn.:

černá linka ohraničující označení není jeho součástí. Jejím jediným účelem je zviditelnit tenkou bílou linku
ohraničující označení na bílé stránce.

Odchylně od první věty tohoto bodu může mít označení balení vlhčených ubrousků uvedených na trh před 4.
červencem 2022 formu nálepek.

2. Označení musí splňovat požadavky stanovené v tomto bodě.
a. Umístění označení
Označení musí být umístěno vodorovně na vnější přední nebo horní ploše obalu, podle toho, co je lépe viditelné.
Pokud se označení ve své minimální velikosti nevejde celé na vnější přední nebo horní plochu obalu, může být
umístěno částečně na dvou stranách obalu, tj. na horní a přední ploše, nebo na přední a boční ploše, podle toho, co
je lépe viditelné.
Pokud není možné umístit označení vodorovně z důvodu tvaru nebo velikosti obalu, může být pootočeno o 90°
a umístěno svisle.
Jednotlivá políčka označení nesmí být oddělena.
Při otevření obalu podle jakýchkoli pokynů by označení nemělo být roztrženo nebo poškozeno tak, že bude
nečitelné.
b. Velikost označení
Označení se skládá ze dvou stejně velkých políček (červeného a modrého), která jsou umístěna vedle sebe,
a obdélníkového černého políčka obsahujícího informační text „VÝROBEK OBSAHUJE PLAST“, které je umístěno
pod oběma stejně velkými políčky. Poměr mezi výškou a délkou označení je 1:2.
Pokud je vnější přední nebo horní plocha obalu, na které je označení umístěno, menší než 65 cm2, je minimální
velikost označení 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). Ve všech ostatních případech označení pokrývá nejméně 6 % plochy,
na které je umístěno. Maximální požadovaná velikost označení je 3 cm x 6 cm (18 cm2).
c. Vnější úprava označení
Vnější úprava označení musí být provedena bez jakýchkoli dodatečných efektů, úpravy barev, retuše nebo zvětšení
pozadí. Při tisku ve skutečné velikosti musí být označení provedeno v minimálním rozlišení 300 bodů na palec.
Označení musí být ohraničeno tenkou bílou linkou.
Informační text „VÝROBEK OBSAHUJE PLAST“ je proveden velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold.
Velikost písma je minimálně 5 bodů a maximálně 14 bodů.
Pokud je informační text přeložen do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států, umístí se tento
přeložený informační text buď těsně pod označení, nebo v černém obdélníkovém políčku vedle prvního jazyka,
a v obou případech je jasně viditelný. Ve výjimečných případech se pro nedostatek místa na vnější přední nebo
horní ploše obalu může informační text přeložený do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států
umístit jinde na obalu tak, aby byl co nejblíže k označení a byl jasně viditelný. Přeložený informační text je proveden
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velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold. Velikost písma je minimálně 5 bodů a maximálně 14 bodů. Pokud
je informační text v dalších jazycích umístěn do černého obdélníkového políčka, jsou možné odchylky od
maximální požadované velikosti označení.
Použijí se barvy s následujícími kódy barev:
— Bílá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— Černá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— Červená: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— Modrá: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
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PŘÍLOHA III

Harmonizované specifikace označení pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro
použití v kombinaci s tabákovými výrobky

1. Jednotkové balení, jak je definováno v čl. 2 odst. 30 směrnice 2014/40/ES (dále jen „jednotkové balení“), a vnější balení,
jak je definováno v čl. 2 odst. 29 směrnice 2014/40/ES (dále jen „vnější balení“), pro tabákové výrobky s filtry
s povrchem 10 cm2 nebo více a balení pro filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
s povrchem 10 cm2 nebo více musí být opatřeno tímto tištěným označením:

Pozn.:

černá linka ohraničující označení není jeho součástí. Jejím jediným účelem je zviditelnit tenkou bílou linku
ohraničující označení na bílé stránce.

Odchylně od první věty tohoto bodu může mít označení jednotkového balení a vnějšího balení pro tabákové výrobky
s filtry a balení pro filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky uvedené na trh před 4.
červencem 2022 formu nálepek.

2. Označení musí splňovat požadavky stanovené v tomto bodě.
a. Umístění označení
i. Tabákové výrobky s filtry
Označení musí být umístěno vodorovně na vnější zadní ploše jednotkového balení a na vnějším balení.
Pokud se označení ve své minimální velikosti nevejde vodorovně na vnější zadní plochu jednotkového balení,
může být pootočeno o 90° a umístěno svisle na zadní plochu nebo na kteroukoli vnější boční plochu
jednotkového balení. Ve všech případech musí být jasně viditelné.
Jednotlivá políčka označení nesmí být oddělena.
Označení nesmí žádným způsobem bránit viditelnosti zdravotních varování požadovaných směrnicí
2014/40/EU.
Označení nesmí být zcela nebo částečně zakryto jinými štítky nebo značením.
Při otevření jednotkového balení a vnějšího balení podle jakýchkoli pokynů by označení nemělo být roztrženo
nebo poškozeno tak, že bude nečitelné.
ii. Filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
Označení musí být umístěno vodorovně na vnější přední nebo horní ploše obalu, podle toho, co je lépe
viditelné.
Pokud se označení ve své minimální velikosti nevejde celé na vnější přední nebo horní plochu obalu, může být
umístěno svisle, částečně na dvou stranách obalu, tj. na horní a přední ploše nebo na přední a boční ploše,
podle toho, co je lépe viditelné.
Pokud není možné umístit označení vodorovně z důvodu tvaru nebo velikosti obalu, může být pootočeno
o 90° a umístěno svisle.
Jednotlivá políčka označení nesmí být oddělena.
Při otevření obalu podle jakýchkoli pokynů by označení nemělo být roztrženo nebo poškozeno tak, že bude
nečitelné.
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b. Velikost označení
Označení se skládá ze dvou stejně velkých políček (červeného a modrého), která jsou umístěna vedle sebe,
a obdélníkového černého políčka obsahujícího informační text „FILTR OBSAHUJE PLAST“, které je umístěno pod
oběma stejně velkými políčky. Poměr mezi výškou a délkou označení je 1:2.
i. Tabákové výrobky s filtry
Pokud je vnější zadní plocha jednotkového balení menší než 65 cm2, je minimální velikost označení 1,4 cm
x 2,8 cm (3,92 cm2). Ve všech ostatních případech označení pokrývá nejméně 6 % plochy, na které je
umístěno. Maximální požadovaná velikost označení je 3 cm x 6 cm (18 cm2).
ii. Pro filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
Pokud je vnější přední nebo horní plocha obalu, na které je označení umístěno, menší než 65 cm2, je minimální
velikost označení 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). Ve všech ostatních případech označení pokrývá nejméně 6 %
plochy, na které je umístěno. Maximální požadovaná velikost označení je 3 cm x 6 cm (18 cm2).
c. Vnější úprava označení
Vnější úprava označení musí být provedena bez jakýchkoli dodatečných efektů, úpravy barev, retuše nebo zvětšení
pozadí. Při tisku ve skutečné velikosti musí být označení provedeno v minimálním rozlišení 300 bodů na palec.
Označení musí být ohraničeno tenkou bílou linkou.
Informační text „FILTR OBSAHUJE PLAST“ je proveden velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold. Velikost
písma je minimálně 5 bodů a maximálně 14 bodů.
Pokud je informační text přeložen do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států, umístí se tento
přeložený informační text buď těsně pod označení, nebo v černém obdélníkovém políčku vedle prvního jazyka,
a v obou případech je jasně viditelný. Ve výjimečných případech se pro nedostatek místa na vnější přední nebo
horní ploše obalu může informační text přeložený do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států
umístit jinde na obalu tak, aby byl co nejblíže k označení a byl jasně viditelný. Přeložený informační text je proveden
velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold. Velikost písma je minimálně 5 bodů a maximálně 14 bodů. Pokud
je informační text v dalších jazycích umístěn do černého obdélníkového políčka, jsou možné odchylky od
maximální požadované velikosti označení.
Použijí se barvy s následujícími kódy barev:
— Bílá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— Černá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— Červená: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— Modrá: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
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PŘÍLOHA IV

Harmonizované specifikace označení pro nápojové kelímky
1. Nápojové kelímky vyrobené částečně z plastu musí být opatřeny následujícím tištěným označením:

Pozn.:

černá linka ohraničující označení není jeho součástí. Jejím jediným účelem je zviditelnit tenkou bílou linku
ohraničující označení na bílé stránce.

Odchylně od první věty tohoto bodu může mít označení nápojových kelímků vyrobených částečně z plastu uvedených
na trh před 4. červencem 2022 formu nálepek.
2. Nápojové kelímky vyrobené zcela z plastu musí být opatřeny buď následujícím vytištěným označením, nebo
následujícím vyrytým/vyraženým označením:
Tištěné

Pozn.:

černá linka ohraničující označení není jeho součástí. Jejím jediným účelem je vytvořit kontrast vůči bílé
stránce.

Odchylně od první věty tohoto bodu může mít označení nápojových kelímků vyrobených zcela z plastu uvedených na
trh před 4. červencem 2022 formu nálepek.
Vyryté/vyražené

Pozn.:

černá linka ohraničující označení a šedé pozadí není jeho součástí. Jejím jediným účelem je vytvořit kontrast
vůči bílé stránce.

3. Označení pro nápojové kelímky vyrobené částečně z plastu musí splňovat požadavky stanovené v tomto bodě.
a. Umístění označení
i. Tradiční kelímky:
Označení musí být umístěno vodorovně na vnějším povrchu kelímku mimo okraj, aby při pití nedocházelo ke
kontaktu s ústy spotřebitele. Označení nesmí být umístěno na spodní straně kelímku.
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ii. Kelímky typu „šampaňské“:
Označení musí být umístěno vodorovně na vnějším povrchu kelímku, včetně vrchní strany základny, která nese
stopku. Označení musí být umístěno mimo okraj, aby při pití nedocházelo ke kontaktu s ústy spotřebitele.
Označení nesmí být umístěno na spodní straně kelímku.
Pokud není možné umístit označení vodorovně z důvodu tvaru nebo velikosti kelímku, může být pootočeno
o 90° a umístěno svisle.
Jednotlivá políčka označení nesmí být oddělena.
b. Velikost označení
Označení se skládá ze dvou stejně velkých políček (červeného a modrého), která jsou umístěna vedle sebe,
a obdélníkového černého políčka obsahujícího informační text „VÝROBEK OBSAHUJE PLAST“, které je umístěno
pod oběma stejně velkými políčky. Poměr mezi výškou a délkou označení je 1:2.
U kelímků o objemu menším než 500 ml musí být minimální velikost označení 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2).
U kelímků o objemu 500 ml nebo více musí být minimální velikost označení 1,6 cm x 3,2 cm (5,12 cm2).
c. Vnější úprava označení
Vnější úprava označení musí být provedena bez jakýchkoli dodatečných efektů, úpravy barev, retuše nebo zvětšení
pozadí. Při tisku ve skutečné velikosti musí být označení provedeno v minimálním rozlišení 300 bodů na palec.
Označení musí být ohraničeno tenkou bílou linkou.
Informační text „VÝROBEK OBSAHUJE PLAST“ je proveden velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold.
Velikost písma musí být minimálně 5 bodů u kelímků o objemu menším než 500 ml a 6 bodů u kelímků o objemu
500 ml nebo více.
Pokud je informační text přeložen do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států, umístí se tento
přeložený informační text buď těsně pod označení, nebo v černém obdélníkovém políčku vedle prvního jazyka,
a v obou případech je jasně viditelný. Ve výjimečných případech se pro nedostatek místa na vnější ploše kelímku
může informační text přeložený do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států umístit jinde na
kelímku tak, aby byl co nejblíže k označení a byl jasně viditelný. Přeložený informační text je proveden velkými
písmeny a typem písma Helvetica Bold. Velikost písma musí být minimálně 5 bodů u kelímků o objemu menším
než 500 ml a 6 bodů u kelímků o objemu 500 ml a více. Pokud je informační text v dalších jazycích umístěn do
černého obdélníkového políčka, jsou možné odchylky od maximální požadované velikosti označení.
Použijí se barvy s následujícími kódy barev:
— Bílá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— Černá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— Červená: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— Modrá: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4. Označení pro nápojové kelímky vyrobené zcela z plastu musí splňovat požadavky stanovené v tomto bodě.
a. Umístění označení
i. Tradiční kelímky:
Označení musí být umístěno vodorovně na vnějším povrchu kelímku podle toho, kde je lépe viditelné.
Označení nesmí být umístěno na spodní straně kelímku. Pokud je označení tištěné, musí být umístěno mimo
okraj, aby při pití nedocházelo ke kontaktu s ústy spotřebitele. U rýhovaných kelímků nesmí být označení
vyražené/vyryté na rýhování.
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ii. Kelímky typu „šampaňské“:
Označení musí být umístěno vodorovně na vnějším povrchu kelímku, včetně vrchní strany základny, která nese
stopku, podle toho, kde je lépe viditelné. Označení nesmí být umístěno na spodní straně kelímku. Pokud je
označení tištěné, musí být umístěno mimo okraj, aby při pití nedocházelo ke kontaktu s ústy spotřebitele.
U rýhovaných kelímků nesmí být označení vyražené/vyryté na rýhování.
Pokud není možné umístit označení vodorovně z důvodu tvaru nebo velikosti kelímku, může být pootočeno
o 90° a umístěno svisle.
b. Velikost označení
Označení je obdélníkové a poměr mezi jeho výškou a délkou je 1:2.
U kelímků o objemu menším než 500 ml musí být minimální velikost označení 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2).
U kelímků o objemu 500 ml nebo více musí být minimální velikost označení 1,6 cm x 3,2 cm (5,12 cm2).
c. Vnější úprava označení
i. Tištěné:
Vnější úprava označení musí být provedena bez jakýchkoli dodatečných efektů, retuše nebo zvětšení pozadí. Při
tisku ve skutečné velikosti musí být označení provedeno v minimálním rozlišení 300 bodů na palec. Označení
by mělo mít oproti pozadí dostatečný kontrast, aby bylo dobře čitelné. Obrys označení by proto měl být
vytištěn v jedné z následujících barev:
— Bílá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— Černá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— Červená: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— Modrá: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
ii. Vyryté/vyražené
Vnější úprava označení musí být provedena bez jakýchkoli dodatečných efektů, retuše nebo zvětšení pozadí.
Bílý obrys, jak je znázorněn na označení v bodě 1.2 této přílohy, představuje linky, které mají být na kelímku
vyryty nebo vyraženy.
Informační text „VYROBENO Z PLASTU“ je proveden velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold. Velikost
písma musí být minimálně 5 bodů u kelímků o objemu menším než 500 ml a 6 bodů u kelímků o objemu
500 ml nebo více.
Pokud je informační text přeložen do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států, umístí se
tento přeložený informační text buď těsně pod označení, nebo v černém obdélníkovém políčku vedle prvního
jazyka, a v obou případech je jasně viditelný. Ve výjimečných případech se pro nedostatek místa na vnější ploše
kelímku může informační text přeložený do jiného nebo několika jiných úředních jazyků členských států
umístit jinde na kelímku tak, aby byl co nejblíže k označení a byl jasně viditelný. Přeložený informační text je
proveden velkými písmeny a typem písma Helvetica Bold. Velikost písma musí být minimálně 5 bodů
u kelímků o objemu menším než 500 ml a 6 bodů u kelímků o objemu 500 ml a více.
U tištěného označení se použijí barvy s následujícími barevnými kódy:
— Bílá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— Černá: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

