
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
ustanawiającego zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania 
produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu 

niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 428 z dnia 18 grudnia 2020 r.) 

1. Strona 59, załącznik I pkt 1 (wzór oznakowania): 

zamiast: „ ”, 

powinno być: „ ”.   

2. Strona 59, załącznik I pkt 2 (wzór oznakowania): 

zamiast: „ ”, 

powinno być: „ ”.   

3. Strona 60, załącznik I pkt 3 lit. b) akapit pierwszy zdanie pierwsze: 

zamiast: „Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek – czerwonego i niebie
skiego – umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst 
informacyjny »ZAWIERA PLASTIK« umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej wielkości.”, 

powinno być: „Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek – czerwonego i niebie
skiego – umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst 
informacyjny »PRODUKT ZAWIERA PLASTIK« umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej 
wielkości.”.   

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/40                                                                                                                                             5.3.2021   



4. Strona 60, załącznik I pkt 3 lit. c) akapit drugi zdanie pierwsze: 

zamiast: „Tekst informacyjny »ZAWIERA PLASTIK« należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helve
tica Bold.”, 

powinno być: „Tekst informacyjny »PRODUKT ZAWIERA PLASTIK« należy wydrukować wielkimi literami 
i czcionką Helvetica Bold.”.   

5. Strona 61, załącznik II pkt 1 (wzór oznakowania): 

zamiast: „ ”, 

powinno być: „ ”.   

6. Strona 61, załącznik II pkt 2 lit. b) akapit pierwszy zdanie pierwsze: 

zamiast: „Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek – czerwonego i niebie
skiego – umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst 
informacyjny »ZAWIERA PLASTIK« umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej wielkości.”, 

powinno być: „Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek – czerwonego i niebie
skiego – umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst 
informacyjny »PRODUKT ZAWIERA PLASTIK« umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej 
wielkości.”.   

7. Strona 61, załącznik II pkt 2 lit. c) akapit drugi zdanie pierwsze: 

zamiast: „Tekst informacyjny »ZAWIERA PLASTIK« należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helve
tica Bold.”, 

powinno być: „Tekst informacyjny »PRODUKT ZAWIERA PLASTIK« należy wydrukować wielkimi literami 
i czcionką Helvetica Bold.”.   

8. Strona 63, załącznik III pkt 1 (wzór oznakowania): 

zamiast: „ ”, 

powinno być: „ ”.   
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9. Strona 64, załącznik III pkt 2 lit. c) akapit drugi zdanie pierwsze: 

zamiast: „Tekst informacyjny »ZAWIERA PLASTIK« należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helve
tica Bold.”, 

powinno być: „Tekst informacyjny »FILTR ZAWIERA PLASTIK« należy wydrukować wielkimi literami i czcionką 
Helvetica Bold.”.   

10. Strona 65, załącznik IV pkt 1 (wzór oznakowania): 

zamiast: „ ”, 

powinno być: „ ”.   

11. Strona 65, załącznik IV pkt 2 (wzór oznakowania z nagłówkiem „Drukowane”): 

zamiast: „ ”, 

powinno być: „ ”.   

12. Strona 65, załącznik IV pkt 2 (wzór oznakowania z nagłówkiem „Grawerowane/wytłoczone”): 

zamiast: „ ”, 

powinno być: „ ”.   

13. Strona 66, załącznik IV pkt 3 lit. b) akapit pierwszy zdanie pierwsze: 

zamiast: „Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek – czerwonego i niebie
skiego – umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst 
informacyjny »ZAWIERA PLASTIK« umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej wielkości.”,  
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powinno być: „Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek – czerwonego i niebie
skiego – umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst 
informacyjny »PRODUKT ZAWIERA PLASTIK« umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej 
wielkości.”.   

14. Strona 66, załącznik IV pkt 3 lit. c) akapit drugi zdanie pierwsze: 

zamiast: „Tekst informacyjny »ZAWIERA PLASTIK« należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helve
tica Bold.”, 

powinno być: „Tekst informacyjny »PRODUKT ZAWIERA PLASTIK« należy wydrukować wielkimi literami 
i czcionką Helvetica Bold.”.   

15. Strona 67, załącznik IV pkt 4 lit. c) ppkt (ii) akapit drugi zdanie pierwsze: 

zamiast: „Tekst informacyjny »Z PLASTIKU« należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica 
Bold.”, 

powinno być: „Tekst informacyjny »WYKONANE Z PLASTIKU« należy wykonać wielkimi literami i czcionką Hel
vetica Bold.”.   

16. Strona 67, załącznik IV pkt 4 lit. c) ppkt (ii) akapit trzeci zdanie trzecie: 

zamiast: „Przetłumaczony tekst informacyjny należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica 
Bold.”, 

powinno być: „Przetłumaczony tekst informacyjny należy wykonać wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold.”.     
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