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PARANDUSED
Komisjoni 16. augusti 2012. aasta otsuse 2012/481/EL (millega kehtestatakse trükitud paberile ELi ökomärgise
andmise ökoloogilised kriteeriumid) parandused
(Euroopa Liidu Teataja L 223, 21. august 2012)
Leheküljel 58, 2. kriteeriumi punkti a ohu- ja riskilausete loetelus
asendatakse

„H330 „Sissehingamisel surmav”

R26”

järgmisega:

„H330 „Sissehingamisel surmav”

R23 või R26”.

Leheküljel 62, 3. kriteeriumis
asendatakse

„Hindamine ja kontroll: taotleja peab esitama märgtugevust suurendavate ainete kohta ringlussevõetavuskatse
ja liimide kohta eemaldatavuskatse tulemused. Standardsed katsemeetodid on PTS-meetod PTS-RH 021/97
(märgtugevust suurendavate ainete puhul) ja INGEDE Method 12 (mittelahustuvate liimainete eemaldatavuse
puhul) või mõni samaväärne katsemeetod. Värviärastatavust tõendatakse Euroopa taaskasutatud paberi
nõukogu (värviärastuskaardiga (Deinking Scorecard)) (1) või mõne samaväärse katsemeetodiga. Katse tehakse
kolme paberitüübiga: katmata, kaetud ja pindliimitud paber. Kui trükivärvitüüpi müüakse ainult ühe või
kahe konkreetse paberitüübi jaoks, piisab vaid kõnealuse tüübi (kõnealuste tüüpide) katsetamisest. Taotleja
peab esitama deklaratsiooni selle kohta, et kaetud ja lamineeritud trükitoode vastab punkti 3 alapunktile b.
Kui mõni trükitoote osa on kergesti eemaldatav (näiteks plastkaaned või korduvkasutatavad töövihikukaa
ned), võib ringlussevõetavuskatse teha ilma selle osata. Mittepaberkomponentide lihtsat eemaldatavust
tõendatakse paberikogumisettevõtja, ringlussevõtuettevõtja või mõne samaväärse organisatsiooni deklarat
siooniga. Kasutada võib ka katsemeetodeid, mille puhul pädev ja sõltumatu kolmas isik on tõendanud, et
need annavad samaväärseid tulemusi.”

järgmisega:

„Hindamine ja kontroll: taotleja esitab märgtugevust suurendavate ainete kohta ringlussevõetavuskatse ja
liimide kohta eemaldatavuskatse tulemused. Standardsed katsemeetodid on PTS-meetod PTS-RH 021/97
(märgtugevust suurendavate ainete puhul) ja INGEDE Method 12 (mittelahustuvate liimainete eemaldatavuse
puhul) või mõni samaväärne katsemeetod. Värviärastatavust tõendatakse Euroopa taaskasutatud paberi
nõukogu (värviärastuskaardiga (Deinking Scorecard)) (1) või mõne samaväärse katsemeetodiga. Katse tehakse
kolme paberitüübiga: katmata, kaetud ja pindliimitud paber. Kui trükivärvitüüpi müüakse ainult ühe või
kahe konkreetse paberitüübi jaoks, piisab vaid kõnealuse tüübi (kõnealuste tüüpide) katsetamisest. Taotleja
esitab deklaratsiooni selle kohta, et kaetud ja lamineeritud trükitoode vastab punkti 3 alapunktile c. Kui
mõni trükitoote osa on kergesti eemaldatav (näiteks plastikkaaned või korduvkasutatavad töövihikukaaned),
võib ringlussevõetavuskatse teha ilma selle osata. Mittepaberkomponentide lihtsat eemaldatavust tõendatakse
paberikogumisettevõtja, ringlussevõtuettevõtja või mõne samaväärse organisatsiooni deklaratsiooniga. Kasu
tada võib ka katsemeetodeid, mille puhul pädev ja sõltumatu kolmas isik on tõendanud, et need annavad
samaväärseid tulemusi.”

Leheküljel 64, 5. kriteeriumi punktis b
asendatakse

„b) Paberijäätmed
Tootmisel tekkivate paberijäätmete kogus „X” on:
Trükitehnoloogia

Paberijäätmete maksimaalne %

Poogenofsettrükk

23

coldset-trükk, ajalehed

10

coldset-trükk, blanketid

18

coldset-rotatsioontrükk (v.a ajalehed ja blanketid)

19

heat-set-rotatsioontrükk

21

sügavtrükk

15

fleksograafia (v.a lainepapp)

11
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Trükitehnoloogia

järgmisega:

7.5.2013

Paberijäätmete maksimaalne %

digitaaltrükk

10

ofsettrükk

4

fleksograafia (lainepapp)

17

siidtrükk

23”

„b) Paberijäätmed
Tootmisel tekkivate paberijäätmete kogus „X” on:
Trükitehnoloogia

Paberijäätmete maksimaalne %

Poogenofsettrükk

23

coldset-trükk, ajalehed

10

coldset-trükk, blanketid

18

coldset-rotatsioontrükk (v.a ajalehed ja blanketid)

19

heat-set-rotatsioontrükk

21

sügavtrükk

15

fleksograafia (v.a lainepapp)

11

digitaaltrükk

10

fleksograafia (lainepapp)

17

siidtrükk

23”.

Leheküljel 65, 9. kriteeriumis
asendatakse

„9. kriteerium – pakendil esitatav teave
Tootel peab olema järgmine teave:
„Vanapaber kogutakse ringlussevõtmiseks”.
Hindamine ja kontroll: taotleja esitab toote pakendi näidise, millele on märgitud nõuetekohane teave.”

järgmisega:

„9. kriteerium – pakendil esitatav teave
Tootel peab olema järgmine teave:
„Vanapaber kogutakse ringlussevõtmiseks”.
Hindamine ja kontroll: taotleja esitab toote näidise, millele on märgitud nõuetekohane teave.”

