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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2014/256/EU af 2. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier
for tildeling af EU-miljømærket til bearbejdede papirprodukter
(Den Europæiske Unions Tidende L 135 af 8. maj 2014)
Side 45, bilaget, kriterium 4:
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. Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at lakerede og kacherede bearbejdede papirprodukter
er i overensstemmelse med kriterium 3, litra c). Hvis en del af et bearbejdet papirprodukt nemt kan fjernes
(f.eks. en metalpind i en hængemappe, et plastomslag eller et genbrugeligt omslag til et øvehæfte), kan
prøvningen af genanvendelighed udføres uden denne komponent. Det skal dokumenteres, at de ikkepapirbaserede komponenter nemt kan fjernes, i kraft af en erklæring fra papirindsamlingsvirksomheden,
genanvendelsesvirksomheden 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. Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at lakerede og kacherede bearbejdede papirprodukter
er i overensstemmelse med kriterium 4, litra c). Hvis en del af et bearbejdet papirprodukt nemt kan fjernes
(f.eks. en metalpind i en hængemappe, et plastomslag eller et genbrugeligt omslag til et øvehæfte), kan
prøvningen af genanvendelighed udføres uden denne komponent. Det skal dokumenteres, at de ikkepapirbaserede komponenter nemt kan fjernes, i kraft af en erklæring fra papirindsamlingsvirksomheden,
genanvendelsesvirksomheden eller en tilsvarende organisation. Der må også benyttes prøvningsmetoder, for
hvilke en kompetent og uafhængig tredjepart har påvist, at de giver ækvivalente resultater.«

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 477/2014 af 12. maj 2014 om gennem
førelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der
underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed
(Den Europæiske Unions Tidende L 137 af 12. maj 2014)
Side 3, artikel 1:
I stedet for: »Artikel 1
De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen i bilag I til
forordning (EU) nr. 269/2014.«
læses:

»Artikel 1
Bilag 1 til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres således:
a) efter overskriften »Liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i
artikel 2« indsættes overskriften »Personer«
b) efter den eksisterende liste over personer indsættes for et nyt afsnit overskriften »Enheder«
c) de personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes til det
relevante afsnit i bilag 1 til forordning (EU) nr. 269/2014.«.

