
OPRAVY 

Oprava prováděcího 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 

(Úřední věstník Evropské unie L 428 ze dne 18. prosince 2020) 

Strana 60, příloha I, bod 3 písm. b. první pododstavec první věta: 

místo: „„VÝROBEK OBSAHUJE PLAST““, 

má být: „„PLAST VE VÝROBKU““.   

Strana 60, příloha I, bod 3 písm. c. druhý pododstavec první věta: 

místo: „„VÝROBEK OBSAHUJE PLAST““, 

má být: „„PLAST VE VÝROBKU““.   

Strana 60, příloha I, bod 3 písm. c. třetí pododstavec první věta: 

místo: „vedle prvního jazyka“, 

má být: „pod textem prvního jazyka“.   

Strana 61, příloha II, bod 2 písm. b. první pododstavec první věta: 

místo: „„VÝROBEK OBSAHUJE PLAST““, 

má být: „„PLAST VE VÝROBKU““.   

Strana 61, příloha II, bod 2 písm. c. druhý pododstavec první věta: 

místo: „„VÝROBEK OBSAHUJE PLAST““, 

má být: „„PLAST VE VÝROBKU““.   

Strana 61, příloha II, bod 2 písm. c. třetí pododstavec první věta: 

místo: „vedle prvního jazyka“, 

má být: „pod textem prvního jazyka“.   
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Strana 64, příloha III, bod 2 písm. b. první pododstavec první věta: 

místo: „„FILTR OBSAHUJE PLAST““, 

má být: „„PLAST VE FILTRU““.   

Strana 64, příloha III, bod 2 písm. c. druhý pododstavec první věta: 

místo: „„FILTR OBSAHUJE PLAST““, 

má být: „„PLAST VE FILTRU““.   

Strana 64, příloha III, bod 2 písm. c. třetí pododstavec první věta: 

místo: „vedle prvního jazyka“, 

má být: „pod textem prvního jazyka“.   

Strana 65, příloha IV, bod 2 druhý pododstavec: 

místo: „ “, 

má být: „ “.   

Strana 66, příloha IV, bod 3 písm. b. první pododstavec první věta: 

místo: „„VÝROBEK OBSAHUJE PLAST““, 

má být: „„PLAST VE VÝROBKU““.   

Strana 66, příloha IV, bod 3 písm. c. druhý pododstavec první věta: 

místo: „vedle prvního jazyka“, 

má být: „pod textem prvního jazyka“.   
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Strana 66, příloha IV, bod 3 písm. c. třetí pododstavec první věta: 

místo: „vedle prvního jazyka“, 

má být: „pod textem prvního jazyka“.   

Strana 67, příloha IV, bod 4 písm. c. bod ii. třetí pododstavec první věta: 

místo: „vedle prvního jazyka“, 

má být: „pod textem prvního jazyka“.     
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