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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2151 VAN DE COMMISSIE
van 17 december 2020
tot vaststelling van regels inzake geharmoniseerde markeringsspecificaties voor kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde
kunststofproducten op het milieu
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van
de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (1), en met name artikel 7, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Richtlijn (EU) 2019/904 zijn algemene vereisten vastgelegd voor de markering van bepaalde kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die vaak ongepast worden verwijderd. De markering is bedoeld om consumenten te
informeren over de aanwezigheid van plastic in het product, over welke manieren van verwijderen voor dat product
vermeden moeten worden en over het negatieve effect op het milieu van het weggooien of andere ongepaste
manieren van verwijdering van het product.

(2)

Volgens Richtlijn (EU) 2019/904 moet de Commissie geharmoniseerde specificaties vaststellen voor de markering
van de kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij de richtlijn. Bij de
opstelling van de geharmoniseerde specificaties voor positie, grootte en ontwerp van de markering moet rekening
worden gehouden met de verschillende productgroepen waarop zij betrekking hebben. Het formaat, de kleuren, de
minimale resolutie en de lettergrootte die moeten worden gebruikt, moeten worden gespecificeerd om te
waarborgen dat elk element van de markering volledig zichtbaar is.

(3)

De Commissie heeft bestaande markeringen geëvalueerd die werden geïdentificeerd via een online-onderzoek van
belanghebbenden en het marktoverzicht, om inzicht te krijgen in het beoordelingsmechanisme en in de vereisten
achter de markeringen en de impact ervan.

(4)

De Commissie heeft representatieve groepen van consumenten geraadpleegd en heeft een veldproef uitgevoerd om
er zeker van te zijn dat de markeringen doeltreffend en gemakkelijk te begrijpen zijn en om misleidende informatie
te vermijden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad opgerichte comité (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verpakking
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder “verpakking” verstaan: verkoopverpakking en verzamelverpakking
zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 1, van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad (3).
(1) PB L 155 van 12.6.2019, blz. 1.
(2) Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
(3) Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval
(PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).
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Artikel 2
Geharmoniseerde markeringsspecificaties
1.
De geharmoniseerde markeringsspecificaties voor maandverband en voor tampons en inbrenghulzen voor tampons
staan vermeld in bijlage I.
2.
De geharmoniseerde markeringsspecificaties voor vochtige doekjes, m.a.w. vooraf bevochtigde doekjes voor
persoonlijke hygiëne, en huishoudelijke doekjes, staan vermeld in bijlage II.
3.
De geharmoniseerde markeringsspecificaties voor tabaksproducten met filters, en filters die verkocht worden voor
gebruik in combinatie met tabaksproducten, staan vermeld in bijlage III.
4.

De geharmoniseerde markeringsspecificaties voor drinkbekers staan vermeld in bijlage IV.
Artikel 3
Talen

De tekst van de markering wordt gesteld in de officiële taal of talen van de lidstaat of lidstaten waar het kunststofproduct
voor eenmalig gebruik in de handel wordt gebracht.
Artikel 4
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing vanaf 3 juli 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 december 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE I

Geharmoniseerde markeringsspecificaties voor maandverband, en voor tampons en inbrenghulzen
voor tampons

1. Verpakkingen voor maandverband, met een oppervlakte van 10 cm2 of meer, worden voorzien van de volgende
gedrukte markering:

Opmerking:

de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de
dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van maandverband dat vóór 4 juli 2022
in de handel is gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.

2. Verpakkingen voor tampons en inbrenghulzen voor tampons, met een oppervlakte van 10 cm2 of meer, worden
voorzien van de volgende gedrukte markering:

Opmerking:

de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de
dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van tampons en inbrenghulzen voor
tampons die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.

3. De in de punten 1 en 2 vermelde markering moet voldoen aan de in dit punt vastgestelde vereisten.
a. Positie van de markering
De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking, afhankelijk
van wat het duidelijkst zichtbaar is.
Indien de markering in haar minimale grootte niet volledig op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking
past, mag zij gedeeltelijk op twee kanten van de verpakking worden aangebracht, d.w.z. de bovenkant en de
voorkant, of de voorkant en de zijkant, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.
Wanneer het vanwege de grootte of vorm van de verpakking niet mogelijk is de markering horizontaal aan te
brengen, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.
De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.
Bij het openen van de verpakking volgens de eventuele instructies mag de markering niet worden gescheurd of
onleesbaar worden gemaakt.
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b. Grootte van de markering
De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een rechthoekig zwart
vakje met de tekst “PRODUCT BEVAT PLASTIC” dat onder de twee even grote vakjes staat. De verhouding tussen
de hoogte en de lengte van de markering is 1:2.
Wanneer de oppervlakte van de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking waarop de markering wordt
aangebracht kleiner is dan 65 cm2, bedraagt de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm2).
In alle andere gevallen beslaat de markering ten minste 6 % van de oppervlakte waarop zij is aangebracht. De
maximaal vereiste grootte van de markering is 3 cm op 6 cm (18 cm2).
c. Ontwerp van de markering
Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de kleuren
worden aangepast of de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een
minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering is omzoomd met een dunne witte lijn.
De tekst “PRODUCT BEVAT PLASTIC” wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De
lettergrootte is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt.
Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst
ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide
gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenste voor- of
bovenkant van de verpakking mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst
elders op de verpakking worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De
vertaalde tekst wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en
ten hoogste 14 pt. Wanneer de tekst in bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje wordt aangebracht, zijn
afwijkingen van de maximaal vereiste grootte van de markering mogelijk.
De kleuren met de volgende kleurencodes worden gebruikt:
— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0
— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
— Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0
— Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.
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BIJLAGE II

Geharmoniseerde markeringsspecificaties voor vochtige doekjes
1. Verpakkingen voor vochtige doekjes (m.a.w. vooraf bevochtigde doekjes voor persoonlijke hygiëne en huishoudelijke
doekjes), met een oppervlakte van 10 cm2 of meer, worden voorzien van de volgende gedrukte markering:

Opmerking:

de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de
dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van vochtige doekjes die vóór 4 juli
2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.
2. De markering voldoet aan de vereisten die in dit punt zijn vastgesteld.
a. Positie van de markering
De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking, afhankelijk
van wat het duidelijkst zichtbaar is.
Indien de markering in haar minimale grootte niet volledig op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking
past, mag zij gedeeltelijk op twee kanten van de verpakking worden aangebracht, d.w.z. de bovenkant en de
voorkant, of de voorkant en de zijkant, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.
Wanneer het vanwege de grootte of vorm van de verpakking niet mogelijk is de markering horizontaal aan te
brengen, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.
De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.
Bij het openen van de verpakking volgens de eventuele instructies mag de markering niet worden gescheurd of
onleesbaar worden gemaakt.
b. Grootte van de markering
De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een rechthoekig zwart
vakje met de tekst “PRODUCT BEVAT PLASTIC” dat onder de twee even grote vakjes staat. De verhouding tussen
de hoogte en de lengte van de markering is 1:2.
Wanneer de oppervlakte van de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking waarop de markering wordt
aangebracht kleiner is dan 65 cm2, bedraagt de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm2).
In alle andere gevallen beslaat de markering ten minste 6 % van de oppervlakte waarop zij is aangebracht. De
maximaal vereiste grootte van de markering is 3 cm op 6 cm (18 cm2).
c. Ontwerp van de markering
Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de kleuren
worden aangepast of de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een
minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering is omzoomd met een dunne witte lijn.
De tekst “PRODUCT BEVAT PLASTIC” wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De
lettergrootte is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt.
Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst
ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide
gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenste voor- of
bovenkant van de verpakking mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst
elders op de verpakking worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De
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vertaalde tekst wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en
ten hoogste 14 pt. Wanneer de tekst in bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje wordt aangebracht, zijn
afwijkingen van de maximaal vereiste grootte van de markering mogelijk.
De kleuren met de volgende kleurencodes worden gebruikt:
— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0
— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
— Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0
— Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.
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BIJLAGE III

Geharmoniseerde markeringsspecificaties voor tabaksproducten met filters, en filters die verkocht
worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten
1. Verpakkingseenheden zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 30, van Richtlijn 2014/40/EU (“verpakkingseenheid”) en
buitenverpakkingen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 29, van Richtlijn 2014/40/EU (“buitenverpakking”) voor
tabaksproducten met filters, met een oppervlakte van 10 cm2of meer; en verpakkingen voor filters die worden verkocht
voor gebruik in combinatie met tabaksproducten, met een oppervlakte van 10 cm2 of meer, worden voorzien van de
volgende gedrukte markering:

Opmerking:

de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de
dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op verpakkingseenheden en buitenverpakkingen voor
tabaksproducten met filters en op verpakkingen voor filters die worden verkocht voor gebruik in combinatie met
tabaksproducten die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.
2. De markering voldoet aan de vereisten die in dit punt zijn vastgesteld.
a. Positie van de markering
i. Tabaksproducten met filters
De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenste achterkant van de verpakkingseenheid en op de
buitenverpakking.
Indien de markering in haar minimale grootte niet horizontaal op de buitenste achterkant van de
verpakkingseenheid kan worden aangebracht, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht
op een van de buitenste zijkanten van de verpakkingseenheid. In alle gevallen is zij duidelijk zichtbaar.
De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.
De markering mag de zichtbaarheid van de gezondheidswaarschuwingen die zijn vereist krachtens Richtlijn
2014/40/EU op geen enkele manier belemmeren.
De markering mag niet geheel of gedeeltelijk bedekt zijn door andere etiketten of zegels.
Bij het openen van de verpakkingseenheid en van de buitenverpakking volgens de eventuele instructies mag de
markering niet worden gescheurd of onleesbaar worden gemaakt.
ii. Filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten
De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking,
afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.
Indien de markering in haar minimale grootte niet volledig op de buitenste voor- of bovenkant van de
verpakking past, mag zij horizontaal gedeeltelijk op twee kanten van de verpakking worden aangebracht, d.w.
z. bovenkant en voorkant, of voorkant en zijkant, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.
Wanneer het vanwege de grootte of vorm van de verpakking niet mogelijk is de markering horizontaal aan te
brengen, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.
De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.
Bij het openen van de verpakking volgens de eventuele instructies mag de markering niet worden gescheurd of
onleesbaar worden gemaakt.
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b. Grootte van de markering
De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een rechthoekig zwart
vakje met de tekst “FILTER BEVAT PLASTIC” dat onder de twee even grote vakjes staat. De verhouding tussen de
hoogte en de lengte van de markering is 1:2.
i. Tabaksproducten met filters
Wanneer de oppervlakte van de buitenste achterkant van de verpakkingseenheid kleiner is dan 65 cm2, bedraagt
de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm2). In alle andere gevallen beslaat de
markering ten minste 6 % van de oppervlakte waarop zij is aangebracht. De maximaal vereiste grootte van de
markering is 3 cm op 6 cm (18 cm2).
ii. Voor filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten
Wanneer de oppervlakte van de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking waarop de markering wordt
aangebracht kleiner is dan 65 cm2, bedraagt de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm
(3,92 cm2). In alle andere gevallen beslaat de markering ten minste 6 % van de oppervlakte waarop zij is
aangebracht. De maximaal vereiste grootte van de markering is 3 cm op 6 cm (18 cm2).
c. Ontwerp van de markering
Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de kleuren
worden aangepast of de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een
minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering is omzoomd met een dunne witte lijn.
De tekst “FILTER BEVAT PLASTIC” wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte
is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt.
Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst
ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide
gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenste voor- of
bovenkant van de verpakking mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst
elders op de verpakking worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De
vertaalde tekst wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en
ten hoogste 14 pt. Wanneer de tekst in bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje wordt aangebracht, zijn
afwijkingen van de maximaal vereiste grootte van de markering mogelijk.
De kleuren met de volgende kleurencodes worden gebruikt:
— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0
— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
— Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0
— Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.
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BIJLAGE IV

Geharmoniseerde markeringsspecificaties voor drinkbekers
1. Drinkbekers die gedeeltelijk uit kunststof zijn vervaardigd, moeten voorzien zijn van de volgende gedrukte markering:

Opmerking:

de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de
dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van drinkbekers die vóór 4 juli 2022 in
de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.
2. Drinkbekers die geheel uit plastic zijn vervaardigd, worden voorzien van ofwel de volgende gedrukte markering, ofwel
de volgende gegraveerde/in reliëf aangebrachte markering:
Gedrukt

Opmerking:

de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel het
contrast tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van drinkbekers die geheel uit plastic zijn
vervaardigd en die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.
Gegraveerd/in reliëf aangebracht

Opmerking:

de zwarte lijn rond de markering en de grijze achtergrond maken geen deel uit van de markering. Zij
hebben alleen tot doel het contrast tegen de witte achtergrond te tonen.

3. De markering voor drinkbekers die gedeeltelijk uit kunststof zijn vervaardigd, voldoet aan de vereisten die in dit punt
zijn vastgesteld.
a. Positie van de markering
i. Traditionele bekers:
de markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenkant van de beker, zo ver mogelijk verwijderd van de
rand om contact met de mond van de consument bij het drinken te vermijden. De markering wordt niet op de
onderkant van de beker aangebracht.
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ii. Bekers van het type champagneglas:
de markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenkant van de beker, met inbegrip van de bovenkant
van de voet waarop de steel van het glas is bevestigd. De markering wordt zo ver mogelijk van de rand
aangebracht om contact met de mond van de consument bij het drinken te vermijden. De markering wordt
niet op de onderkant van de beker aangebracht.
Wanneer het vanwege de grootte van de beker niet mogelijk is de markering horizontaal aan te brengen, mag zij
90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.
De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.
b. Grootte van de markering
De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een rechthoekig zwart
vakje met de tekst “PRODUCT BEVAT PLASTIC” dat onder de twee even grote vakjes staat. De verhouding tussen
de hoogte en de lengte van de markering is 1:2.
Voor bekers met een volume van minder dan 500 ml is de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm
(3,92 cm2).
Voor bekers met een volume van 500 ml of meer is de minimale grootte van de markering 1,6 cm op 3,2 cm
(5,12 cm2).
c. Ontwerp van de markering
Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de kleuren
worden aangepast of de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een
minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering is omzoomd met een dunne witte lijn.
De tekst “PRODUCT BEVAT PLASTIC” wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De
lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekers van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers van 500 ml of meer.
Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst
ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide
gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenkant van de
beker mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst elders op de beker worden
aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De vertaalde tekst wordt in hoofdletters
aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekers van minder dan 500 ml
en 6 pt voor bekers van 500 ml en meer. Wanneer de tekst in bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje
wordt aangebracht, zijn afwijkingen van de maximaal vereiste grootte van de markering mogelijk.
De kleuren met de volgende kleurencodes worden gebruikt:
— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0
— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
— Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0
— Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.

4. De markering voor drinkbekers die geheel uit kunststof zijn vervaardigd, voldoet aan de vereisten die in dit punt zijn
vastgesteld.
a. Positie van de markering
i. Traditionele bekers
De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenkant van de beker, waar zij het duidelijkst zichtbaar
is. De markering wordt niet op de onderkant van de beker aangebracht. Bij het drukken van de markering
wordt zij zo ver mogelijk van de rand aangebracht om contact met de mond van de consument bij het drinken
te vermijden. Bij bekers met ribbels wordt de markering niet gegraveerd/in reliëf aangebracht op de ribbels.
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ii. Bekers van het type champagneglas
De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenkant van de beker, met inbegrip van de bovenkant
van de voet waarop de steel van het glas is bevestigd, waar ze het duidelijkst zichtbaar is. De markering wordt
niet op de onderkant van de beker aangebracht. Bij het drukken van de markering wordt zij zo ver mogelijk
van de rand aangebracht om contact met de mond van de consument bij het drinken te vermijden. Bij bekers
met ribbels wordt de markering niet gegraveerd/in reliëf aangebracht op de ribbels.
Wanneer het vanwege de grootte van de beker niet mogelijk is de markering horizontaal aan te brengen, mag zij
90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.
b. Grootte van de markering
De markering is rechthoekig en de verhouding tussen de hoogte en de lengte is 1:2.
Voor bekers met een volume van minder dan 500 ml is de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm
(3,92 cm2).
Voor bekers met een volume van 500 ml of meer is de minimale grootte van de markering 1,6 cm op 3,2 cm
(5,12 cm2).
c. Ontwerp van de markering
i. Bedrukt:
Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd in zwarte inkt, zonder toevoeging van enige effecten
waardoor de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een
minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering moet voldoende contrast met de
achtergrond hebben om goed leesbaar te zijn. Daartoe moet de omtrek van de markering in een van de
volgende kleuren worden gedrukt.
— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0
— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
— Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0
— Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.
ii. Gegraveerd/in reliëf aangebracht:
Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de
achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De witte lijn zoals getoond in de markering onder punt 1.2 van
deze bijlage toont de lijnen die moeten worden gegraveerd of in reliëf aangebracht op de beker.
De tekst “GEMAAKT VAN PLASTIC” wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De
lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekers van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers van 500 ml of meer.
Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde
tekst ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in
beide gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenkant
van de beker mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst elders op de beker
worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De vertaalde tekst wordt in
hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekers van
minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers van 500 ml en meer.
Wanneer de markering wordt gedrukt, worden de kleuren met de volgende kleurencodes gebruikt:
— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0
— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100.

