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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2012/481/EU af 16. august 2012 om opstilling af miljøkriterier for
tildeling af EU's miljømærke til tryksager
(Den Europæiske Unions Tidende L 223 af 21. august 2012)
Side 58, Kriterium 2, litra a), Liste over fare- og risikosætninger:
I stedet for:

»H330 Livsfarlig ved indånding

R26«

læses:

»H330 Livsfarlig ved indånding

R23 eller R26«

Side 62, Kriterium 3:
I stedet for:

»Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge resultatet af prøvningen af genanvendelighed for vådstyr
kemidler og af muligheden for at fjerne lime. Referenceprøvningsmetoderne er PTS-metode PTS-RH 021/97
(for vådstyrkemidler), INGEDE-metode 12 (for fjernelse af ikke-opløselige lime) eller ækvivalente prøvnings
metoder. Muligheden for afsværtning skal dokumenteres ved hjælp af European Recovered Paper Councils
»Deinking Scorecard« (1) eller ækvivalente prøvningsmetoder. Prøvningen skal udføres på tre typer papir:
ubestrøget, bestrøget og overfladelimet papir. Hvis en type trykfarve kun sælges til én eller to bestemte
papirtyper, er det tilstrækkeligt at udføre prøvningen på de pågældende typer. Ansøgeren skal forelægge en
erklæring om, at lakerede og kacherede tryksager er i overensstemmelse med kriterium 3, litra b). Hvis en
del af en tryksag nemt kan fjernes (f.eks. et plasticomslag eller et genbrugeligt omslag til et øvehæfte), kan
prøvningen af genanvendelighed udføres uden denne komponent. Det skal dokumenteres, at de ikke-papir
baserede komponenter nemt kan fjernes, i kraft af en erklæring fra papirindsamlingsvirksomheden, genan
vendelsesvirksomheden eller en tilsvarende organisation. Der må også benyttes prøvningsmetoder, for hvilke
en kompetent og uafhængig tredjepart har påvist, at de giver ækvivalente resultater.«

læses:

»Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge resultatet af prøvningen af genanvendelighed for vådstyr
kemidler og af muligheden for at fjerne lime. Referenceprøvningsmetoderne er PTS-metode PTS-RH 021/97
(for vådstyrkemidler), INGEDE-metode 12 (for fjernelse af ikke-opløselige lime) eller ækvivalente prøvnings
metoder. Muligheden for afsværtning skal dokumenteres ved hjælp af European Recovered Paper Councils
»Deinking Scorecard« (1) eller ækvivalente prøvningsmetoder. Prøvningen skal udføres på tre typer papir:
ubestrøget, bestrøget og overfladelimet papir. Hvis en type trykfarve kun sælges til én eller to bestemte
papirtyper, er det tilstrækkeligt at udføre prøvningen på de pågældende typer. Ansøgeren skal forelægge en
erklæring om, at lakerede og kacherede tryksager er i overensstemmelse med kriterium 3, litra c). Hvis en del
af en tryksag nemt kan fjernes (f.eks. et plasticomslag eller et genbrugeligt omslag til et øvehæfte), kan
prøvningen af genanvendelighed udføres uden denne komponent. Det skal dokumenteres, at de ikke-papir
baserede komponenter nemt kan fjernes, i kraft af en erklæring fra papirindsamlingsvirksomheden, genan
vendelsesvirksomheden eller en tilsvarende organisation. Der må også benyttes prøvningsmetoder, for hvilke
en kompetent og uafhængig tredjepart har påvist, at de giver ækvivalente resultater.«

Side 64, Kriterium 5, litra b):
I stedet for:

»b) Makulatur
Mængden af makulatur »X«, der produceres, må højst være:
Trykmetode

Maksimal mængde makulatur i %

Ark-offset

23

Coldset, avistryk

10

Coldset, blankettryk

18

Coldset (andet end avis- og blankettryk)

19

Heatset

21

Dybtryk

15

Flexotryk (undtagen bølgefiberpap)

11
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Trykmetode

læses:
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Maksimal mængde makulatur i %

Digitaltryk

10

Offset

4

Flexotryk (bølgefiberpap)

17

Serigrafi

23«

»b Makulatur
Mængden af makulatur »X«, der produceres, må højst være:
Trykmetode

Maksimal mængde makulatur i %

Ark-offset

23

Coldset, avistryk

10

Coldset, blankettryk

18

Coldset (andet end avis- og blankettryk)

19

Heatset

21

Dybtryk

15

Flexotryk (undtagen bølgefiberpap)

11

Digitaltryk

10

Flexotryk (bølgefiberpap)

17

Serigrafi

23«

Side 65, Kriterium 9:
I stedet for:

»Kriterium 9 — Oplysninger på emballagen
Følgende oplysninger skal være anført på produktet:
»Brugt papir bør så vidt muligt afleveres til genanvendelse«.
Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktemballagen med de foreskrevne
oplysninger.«

læses:

»Kriterium 9 — Oplysninger på produktet
Følgende oplysninger skal være anført på produktet:
»Brugt papir bør så vidt muligt afleveres til genanvendelse«.
Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktet med de foreskrevne oplysninger.«

