
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2151, 

annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, 

tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten 

muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä 5 päivänä kesäkuuta 2019 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Direktiivissä (EU) 2019/904 vahvistetaan yleiset merkintävaatimukset tietyille kertakäyttöisille muovituotteille, jotka 
loppukäsitellään usein epäasianmukaisesti. Merkinnöillä annetaan kuluttajille tietoa siitä, että tuote sisältää muovia, 
siitä, miten tuotetta ei saa loppukäsitellä, ja siitä, mitä haitallisia ympäristövaikutuksia roskaantumisesta tai tuotteen 
muusta epäasianmukaisesta loppukäsittelystä aiheutuu. 

(2) Direktiivin (EU) 2019/904 mukaan komissio laatii yhdenmukaistetut eritelmät liitteessä olevassa D osassa lueteltujen 
kertakäyttöisten muovituotteiden merkintöjä varten. Merkintöjen paikkaa, kokoa ja mallia koskevissa yhdenmukais
tetuissa eritelmissä olisi otettava huomioon soveltamisalaan kuuluvat eri tuoteryhmät. Olisi täsmennettävä muoto, 
värit, vähimmäisresoluutio ja kirjasinkoot sen varmistamiseksi, että merkintä on kaikilta osin täysin näkyvissä. 

(3) Saadakseen käsityksen merkintöihin liittyvistä arviointimekanismeista, vaatimuksista ja vaikutuksista komissio on 
arvioinut olemassa olevia merkintöjä, jotka yksilöitiin sidosryhmien verkkokyselyn yhteydessä ja 
markkinakatsauksen perusteella. 

(4) Komissio on kuullut edustavia kuluttajaryhmiä ja toteuttanut kenttäkokeen sen varmistamiseksi, että merkinnät ovat 
toimivia ja helposti ymmärrettäviä eivätkä sisällä harhaanjohtavia tietoja. 

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 39 
artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Pakkaus 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ’pakkauksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY (3) 3 artiklan 1 
kohdassa määriteltyä kuluttajapakkausta ja ryhmäpakkausta. 

(1) EUVL L 155, 12.6.2019, s. 1. 
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien 

kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3). 
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL 

L 365, 31.12.1994, s. 10). 
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2 artikla 

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät 

1. Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät terveyssiteille, tamponeille ja asettimellisille tamponeille vahvistetaan liitteessä I. 

2. Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät kosteuspyyhkeille eli henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön 
tarkoitetuille esikosteutetuille pyyhkeille vahvistetaan liitteessä II. 

3. Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät suodattimellisille tupakkatuotteille ja suodattimille, joita pidetään kaupan 
käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, vahvistetaan liitteessä III. 

4. Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät juomamukeille vahvistetaan liitteessä IV. 

3 artikla 

Kielet 

Merkinnän tietoteksti on laadittava kunkin sellaisen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä, jossa 
kertakäyttöinen muovituote saatetaan markkinoille. 

4 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. 

Sitä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2021. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2020.  

Komission puolesta 
Ursula VON DER LEYEN 

Puheenjohtaja     
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LIITE I 

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät terveyssiteille, tamponeille ja asettimellisille tamponeille 

1. Terveyssidepakkaus, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, on varustettava seuraavalla painetulla merkinnällä:   

Huom.: Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän 
ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten. 

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten 
terveyssiteiden pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022. 

2. Sellainen tamponipakkaus ja asettimellisten tamponien pakkaus, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, on varustettava 
seuraavalla painetulla merkinnällä:   

Huom.: Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän 
ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten. 

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten 
tamponien ja asettimellisten tamponien pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset. 

a. Merkinnän paikka 

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle sen mukaan, kumpi niistä on 
selkeämmin näkyvissä. 

Jos vähimmäiskokoa käytettäessä merkintä ei mahdu kokonaan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle, se 
voidaan sijoittaa osittain pakkauksen kahdelle pinnalle eli ylä- ja etupinnalle tai etu- ja sivupinnalle sen mukaan, 
kummat niistä ovat selkeämmin näkyvissä. 

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan pakkauksen muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa 
sijoittaa pystysuoraan. 

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan. 

Kun pakkaus avataan ohjeiden mukaisesti, merkintä ei saa repeytyä eikä siitä saa tulla lukukelvoton. 
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b. Merkinnän koko 

Merkintä koostuu kahdesta vierekkäisestä samankokoisesta laatikosta, joista toinen on punainen ja toinen sininen, ja 
yhdestä suorakaiteen muotoisesta mustasta laatikosta, joka sijaitsee mainittujen kahden samankokoisen laatikon 
alapuolella ja sisältää tietotekstin ”TUOTTEESSA ON MUOVIA”. Merkinnän korkeuden ja pituuden välinen 
suhdeluku on 1:2. 

Jos pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinta, johon merkintä sijoitetaan, on alaltaan alle 65 cm2, merkinnän 
vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kaikissa muissa tapauksissa merkinnän on katettava vähintään 
6 % pinta-alasta, johon se sijoitetaan. Merkinnän enimmäiskoko on 3 cm × 6 cm (18 cm2). 

c. Merkinnän malli 

Merkinnän malli on esitettävä sellaisenaan ilman, että siihen lisätään tehosteita, sen värejä korjataan, sitä retusoidaan 
tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen 
kokoon. Merkintää kehystää ohut valkoinen reuna. 

Tietotekstissä ”TUOTTEESSA ON MUOVIA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. 
Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. 

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on 
sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen 
kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeusta
pauksissa, joissa pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle 
muulle viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle pakkaukseen mahdollisimman lähelle 
merkintää paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja 
Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. Jos muille kielille käännetty 
tietoteksti sijoitetaan suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon, merkinnän enimmäiskoosta on mahdollista 
poiketa. 

Käytettävät värikoodit ovat seuraavat: 

— Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 

— Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100 

— Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0 

— Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0   
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LIITE II 

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät kosteuspyyhkeille 

1. Kosteuspyyhkeiden (henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen esikosteutettujen 
pyyhkeiden) pakkaus, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, on varustettava seuraavalla painetulla merkinnällä:   

Huom.: Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän 
ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten. 

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten 
kosteuspyyhkeiden pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022. 

2. Merkinnän on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset. 

a. Merkinnän paikka 

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle sen mukaan, kumpi niistä on 
selkeämmin näkyvissä. 

Jos vähimmäiskokoa käytettäessä merkintä ei mahdu kokonaan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle, se 
voidaan sijoittaa osittain pakkauksen kahdelle pinnalle eli ylä- ja etupinnalle tai etu- ja sivupinnalle sen mukaan, 
kummat niistä ovat selkeämmin näkyvissä. 

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan pakkauksen muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa 
sijoittaa pystysuoraan. 

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan. 

Kun pakkaus avataan ohjeiden mukaisesti, merkintä ei saa repeytyä eikä siitä saa tulla lukukelvoton. 

b. Merkinnän koko 

Merkintä koostuu kahdesta vierekkäisestä samankokoisesta laatikosta, joista toinen on punainen ja toinen sininen, ja 
yhdestä suorakaiteen muotoisesta mustasta laatikosta, joka sijaitsee mainittujen kahden samankokoisen laatikon 
alapuolella ja sisältää tietotekstin ”TUOTTEESSA ON MUOVIA”. Merkinnän korkeuden ja pituuden välinen 
suhdeluku on 1:2. 

Jos pakkauksen ulkopuolen etu- tai ylä ulkopinta, johon merkintä sijoitetaan, on alaltaan alle 65 cm2, merkinnän 
vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kaikissa muissa tapauksissa merkinnän on katettava vähintään 6 
prosenttia pinta-alasta, johon se sijoitetaan. Merkinnän enimmäiskoko on 3 cm × 6 cm (18 cm2). 

c. Merkinnän malli 

Merkinnän malli on esitettävä sellaisenaan ilman, että siihen lisätään tehosteita, sen värejä korjataan, sitä retusoidaan 
tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen 
kokoon. Merkintää kehystää ohut valkoinen reuna. 

Tietotekstissä ”TUOTTEESSA ON MUOVIA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. 
Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. 

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on 
sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen 
kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeusta
pauksissa, joissa pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle 
muulle viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle pakkaukseen mahdollisimman lähelle 
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merkintää paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja 
Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. Jos muille kielille käännetty 
tietoteksti sijoitetaan suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon, merkinnän enimmäiskoosta on mahdollista 
poiketa. 

Käytettävät värikoodit ovat seuraavat: 

— Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 

— Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100 

— Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0 

— Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0   
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LIITE III 

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät suodattimellisille tupakkatuotteille ja suodattimille, joita 
pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa 

1. Direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 30 kohdassa tarkoitettu suodattimellisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaus 
ja direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 29 kohdassa tarkoitettu suodattimellisten tupakkatuotteiden myyntipäällys, jonka 
pinta-ala on vähintään 10 cm2, sekä suodattimien, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden 
kanssa, pakkaus, jonka pinta-ala on vähintään 10 cm2, on varustettava seuraavalla painetulla merkinnällä:   

Huom.: Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän 
ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten. 

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten 
suodattimellisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukseen ja myyntipäällykseen sekä sellaisten suodattimien, 
joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille 
ennen 4. heinäkuuta 2022. 

2. Merkinnän on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset. 

a. Merkinnän paikka 

i. Suodattimelliset tupakkatuotteet 

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan vähittäismyyntipakkauksen ulkopuolen takapinnalle ja 
myyntipäällykseen. 

Jos vähimmäiskokoa käytettäessä merkintä ei mahdu vaakasuoraan vähittäismyyntipakkauksen ulkopuolen 
takapinnalle, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa sijoittaa vaakasuoraan vähittäismyyntipakkauksen 
takapinnalle tai mille tahansa ulkopuolen sivupinnalle. Merkinnän on oltava kaikissa tapauksissa selvästi 
näkyvissä. 

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan. 

Merkintä ei saa millään tavoin estää direktiivissä 2014/40/EU edellytettyjen terveysvaroitusten näkymistä. 

Merkinnät eivät saa olla kokonaan tai osittain muiden merkintöjen tai leimojen peitossa. 

Kun vähittäismyyntipaikkaus ja myyntipäällys avataan ohjeiden mukaisesti, merkintä ei saa repeytyä eikä siitä 
saa tulla lukukelvoton. 

ii. Suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa 

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle sen mukaan, kumpi niistä on 
selkeämmin näkyvissä. 

Jos vähimmäiskokoa käytettäessä merkintä ei mahdu kokonaan pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnalle, se 
voidaan sijoittaa vaakasuoraan osittain pakkauksen kahdelle pinnalle eli ylä- ja etupinnalle tai etu- ja 
sivupinnalle sen mukaan, kummat niistä ovat selkeämmin näkyvissä. 

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan pakkauksen muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja 
sen saa sijoittaa pystysuoraan. 

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan. 

Kun pakkaus avataan ohjeiden mukaisesti, merkintä ei saa repeytyä eikä siitä saa tulla lukukelvoton. 
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b. Merkinnän koko 

Merkintä koostuu kahdesta vierekkäisestä samankokoisesta laatikosta, joista toinen on punainen ja toinen sininen, ja 
yhdestä suorakaiteen muotoisesta mustasta laatikosta, joka sijaitsee mainittujen kahden samankokoisen laatikon 
alapuolella ja sisältää tietotekstin ”SUODATTIMESSA ON MUOVIA”. Merkinnän korkeuden ja pituuden välinen 
suhdeluku on 1:2. 

i. Suodattimelliset tupakkatuotteet 

Jos vähittäismyyntipaikkauksen ulkopuolen takapinta on alaltaan alle 65 cm2, merkinnän vähimmäiskoko on 
1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kaikissa muissa tapauksissa merkinnän on katettava vähintään 6 prosenttia pinta- 
alasta, johon se sijoitetaan. Merkinnän enimmäiskoko on 3 cm × 6 cm (18 cm2). 

ii. Suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa 

Jos pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinta, johon merkintä sijoitetaan, on alaltaan alle 65 cm2, merkinnän 
vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). Kaikissa muissa tapauksissa merkinnän on katettava vähintään 
6 prosenttia pinta-alasta, johon se sijoitetaan. Merkinnän enimmäiskoko on 3 cm × 6 cm (18 cm2). 

c. Merkinnän malli 

Merkinnän malli on esitettävä sellaisenaan ilman, että siihen lisätään tehosteita, sen värejä korjataan, sitä retusoidaan 
tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen 
kokoon. Merkintää kehystää ohut valkoinen reuna. 

Tietotekstissä ”SUODATTIMESSA ON MUOVIA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. 
Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. 

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on 
sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen 
kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeusta
pauksissa, joissa pakkauksen ulkopuolen etu- tai yläpinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle 
muulle viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle pakkaukseen mahdollisimman lähelle 
merkintää paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja 
Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt ja enintään 14 pt. Jos muille kielille käännetty 
tietoteksti sijoitetaan suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon, merkinnän enimmäiskoosta on mahdollista 
poiketa. 

Käytettävät värikoodit ovat seuraavat: 

— Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 

— Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100 

— Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0 

— Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0   
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LIITE IV 

Yhdenmukaistetut merkintäeritelmät juomamukeille 

1. Juomamukeissa, jotka on tehty osittain muovista, on oltava seuraava painettu merkintä:   

Huom.: Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on tuoda esiin merkinnän 
ohut valkoinen reuna, joka ei muuten erottuisi valkoista sivua vasten. 

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten 
osittain muovista tehtyjen juomamukien pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022. 

2. Juomamukeissa, jotka on tehty kokonaan muovista, on oltava joko seuraava painettu merkintä tai seuraava kaiverrettu/ 
kohokuvioitu merkintä: 

Painettu   

Huom.: Merkintää kehystävä musta rajaus ei ole osa merkintää. Sen ainoana tarkoituksena on luoda kontrasti 
valkoista sivua vasten. 

Poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, merkinnän saa kiinnittää tarrana sellaisten 
kokonaan muovista tehtyjen juomamukien pakkaukseen, jotka saatetaan markkinoille ennen 4. heinäkuuta 2022. 

Kaiverrettu/kohokuvioitu   

Huom.: Merkintää kehystävä musta rajaus ja harmaa tausta eivät ole osa merkintää. Niiden ainoana tarkoituksena on 
luoda kontrasti valkoista sivua vasten. 

3. Osittain muovista tehtyjen mukien merkinnän on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset. 

a. Merkinnän paikka 

i. Tavanomaiset mukit: 

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan mukin ulkopinnalle kauas mukin reunasta, jotta se ei joudu kosketuksiin 
kuluttajan suun kanssa käytön yhteydessä. Merkintää ei saa sijoittaa mukin pohjan alapuolelle. 
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ii. Samppanjalasin muotoiset mukit: 

Merkintä on sijoitettava vaakatasoon mukin ulkopinnalle, mukaan lukien mukin jalkaa kannattelevan pohjan 
yläpuoli. Merkintä on sijoitettava kauas mukin reunasta, jotta se ei joudu kosketuksiin kuluttajan suun kanssa 
käytön yhteydessä. Merkintää ei saa sijoittaa mukin pohjan alapuolelle. 

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan mukin muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa 
sijoittaa pystysuoraan. 

Merkinnän laatikoita ei saa erottaa toisistaan. 

b. Merkinnän koko 

Merkintä koostuu kahdesta vierekkäisestä samankokoisesta laatikosta, joista toinen on punainen ja toinen sininen, ja 
yhdestä suorakaiteen muotoisesta mustasta laatikosta, joka sijaitsee mainittujen kahden samankokoisen laatikon 
alapuolella ja sisältää tietotekstin ”TUOTTEESSA ON MUOVIA”. Merkinnän korkeuden ja pituuden välinen 
suhdeluku on 1:2. 

Tilavuudeltaan alle 500 ml:n mukien osalta merkinnän vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). 

Tilavuudeltaan vähintään 500 ml:n mukien osalta merkinnän vähimmäiskoko on 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2). 

c. Merkinnän malli 

Merkinnän malli on esitettävä sellaisenaan ilman, että siihen lisätään tehosteita, sen värejä korjataan, sitä retusoidaan 
tai sen taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen 
kokoon. Merkintää kehystää ohut valkoinen reuna. 

Tietotekstissä ”TUOTTEESSA ON MUOVIA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. 
Kirjasinkoko on vähintään 5 pt alle 500 ml:n mukien osalta ja 6 pt vähintään 500 ml:n mukien osalta. 

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti on 
sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon ensimmäisen 
kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. Poikkeusta
pauksissa, joissa mukin ulkopinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle 
käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle mukiin mahdollisimman lähelle merkintää paikkaan, jossa se on 
selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. 
Kirjasinkoko on vähintään 5 pt alle 500 ml:n mukien osalta ja 6 pt vähintään 500 ml:n mukien osalta. Jos muille 
kielille käännetty tietoteksti sijoitetaan suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon, merkinnän enimmäiskoosta 
on mahdollista poiketa 

Käytettävät värikoodit ovat seuraavat: 

— Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 

— Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100 

— Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0 

— Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 

4. Kokonaan muovista tehtyjen juomamukien merkintöjen on täytettävä tässä kohdassa vahvistetut vaatimukset. 

a. Merkinnän paikka 

i. Tavanomaiset mukit 

Merkintä on sijoitettava vaakasuoraan mukin ulkopinnalle sen mukaan, missä se on selkeimmin näkyvissä. 
Merkintää ei saa sijoittaa mukin pohjan alapuolelle. Painettu merkintä on sijoitettava kauas mukin reunasta, 
jotta se ei joudu kosketuksiin kuluttajan suun kanssa käytön yhteydessä. Jos mukeissa on uurteita, merkintää ei 
saa kohokuvioida/kaivertaa uurteisiin. 
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ii. Samppanjalasin muotoiset mukit 

Merkintä on sijoitettava vaakatasoon mukin ulkopinnalle, mukaan lukien mukin jalkaa kannattelevan pohjan 
yläpuoli, sen mukaan, missä se on selkeimmin näkyvissä. Merkintää ei saa sijoittaa mukin pohjan alapuolelle. 
Painettu merkintä on sijoitettava kauas mukin reunasta, jotta se ei joudu kosketuksiin kuluttajan suun kanssa 
käytön yhteydessä. Jos mukeissa on uurteita, merkintää ei saa kohokuvioida/kaivertaa uurteisiin. 

Jos merkintää ei voi sijoittaa vaakasuoraan mukin muodon tai koon vuoksi, sitä saa kiertää 90 astetta ja sen saa 
sijoittaa pystysuoraan. 

b. Merkinnän koko 

Merkinnän on oltava suorakaiteen muotoinen, ja sen korkeuden ja pituuden välinen suhdeluku on 1:2. 

Tilavuudeltaan alle 500 ml:n mukien osalta merkinnän vähimmäiskoko on 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). 

Tilavuudeltaan vähintään 500 ml:n mukien osalta merkinnän vähimmäiskoko on 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2). 

c. Merkinnän malli 

i. Painettu: 

Merkinnän malli on esitettävä mustalla painovärillä ilman, että siihen lisätään tehosteita, sitä korjataan tai sen 
taustaa suurennetaan. Merkintä on esitettävä vähimmäisresoluutiolla 300 dpi, kun se on painettu todelliseen 
kokoon. Merkinnällä olisi oltava riittävän suuri kontrasti taustaan nähden, jotta se on selkeästi luettavissa. 
Tästä syystä merkinnän ääriviivat olisi painettava yhdellä seuraavista väreistä: 

— Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 

— Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100 

— Punainen: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0 

— Sininen: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 

ii. Kaiverrettu/kohokuvioitu: 

Merkinnän malli on esitettävä ilman, että siihen lisätään tehosteita, sitä korjataan tai sen taustaa suurennetaan. 
Tämän liitteen 2 kohdassa esitetyt merkinnän valkoiset ääriviivat edustavat viivoja, jotka mukiin kaiverretaan 
tai kohokuvioidaan. 

Tietotekstissä ”TEHTY MUOVISTA” on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on 
vähintään 5 pt alle 500 ml:n mukien osalta ja 6 pt vähintään 500 ml:n mukien osalta. 

Jos tietoteksti käännetään jäsenvaltioiden yhdelle tai useammalle muulle viralliselle kielelle, käännetty tietoteksti 
on sijoitettava joko suoraan merkinnän alapuolelle tai suorakaiteen muotoiseen mustaan laatikkoon 
ensimmäisen kielen alapuolelle. Käännetyn tietotekstin on molemmissa tapauksissa oltava selvästi näkyvissä. 
Poikkeustapauksissa, joissa mukin ulkopinnan tila on rajallinen, jäsenvaltion yhdelle tai useammalle muulle 
viralliselle kielelle käännetty tietoteksti voidaan sijoittaa muualle mukiin mahdollisimman lähelle merkintää 
paikkaan, jossa se on selvästi näkyvissä. Käännetyssä tietotekstissä on käytettävä isoja kirjaimia ja Helvetica 
Bold -kirjasinlajia. Kirjasinkoko on vähintään 5 pt alle 500 ml:n mukien osalta ja 6 pt vähintään 500 ml:n 
mukien osalta. 

Painettujen merkintöjen osalta käytettävät värikoodit ovat seuraavat: 

— Valkoinen: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0 

— Musta: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100^l   
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