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PARANDUSED
Komisjoni 2. mai 2014. aasta otsuse 2014/256/EL (millega kehtestatakse järeltöödeldud paberist
toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 135, 8. mai 2014)
Leheküljel 45 lisa 4. kriteeriumis
asendatakse „Hindamine ja kontroll: taotleja peab esitama märgtugevust suurendavate ainete kohta ringlussevõetavuskatse
ja liimainete 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. Taotleja peab esitama kinnituse selle kohta, et
järeltöödeldud paberist toode, mis on kaetud ja lamineeritud, vastab punkti 3 alapunktile c. Kui mõni
järeltöödeldud paberist toote osa on kergesti eemaldatav (nt rippmapi metallmehhanism või korduvka
sutatavad töövihikukaaned), võib ringlussevõetavuskatse teha ilma selle osata. Mittepaberkomponentide
lihtsat eemaldatavust tõendatakse paberikogumisettevõtja, ringlussevõtuettevõtja või mõne samaväärse orga
nisatsiooni kinnitusega. Kasutada võib ka katsemeetodeid, mille puhul pädev ja sõltumatu kolmas isik on
tõendanud, et need annavad samaväärseid tulemusi.”
järgmisega: „Hindamine ja kontroll: taotleja peab esitama märgtugevust suurendavate ainete kohta ringlussevõetavuskatse
ja liimainete 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. Taotleja peab esitama kinnituse selle kohta, et
järeltöödeldud paberist toode, mis on kaetud ja lamineeritud, vastab punkti 4 alapunktile c. Kui mõni
järeltöödeldud paberist toote osa on kergesti eemaldatav (nt rippmapi metallmehhanism või korduvka
sutatavad töövihikukaaned), võib ringlussevõetavuskatse teha ilma selle osata. Mittepaberkomponentide
lihtsat eemaldatavust tõendatakse paberikogumisettevõtja, ringlussevõtuettevõtja või mõne samaväärse orga
nisatsiooni kinnitusega. Kasutada võib ka katsemeetodeid, mille puhul pädev ja sõltumatu kolmas isik on
tõendanud, et need annavad samaväärseid tulemusi.”

Nõukogu 12. mai 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 477/2014 (millega rakendatakse määrust
(EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust,
suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 137, 12. mai 2014)
Leheküljel 3 artikkel 1:
„Artikkel 1
Käesoleva määruse lisas loetletud isikud ja üksused kantakse määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu.”
asendatakse järgmisega: „Artikkel 1
Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse järgmiselt:
a) olemasoleva pealkirja „Artiklis 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste
loetelu” järele lisatakse pealkiri „Isikud”;
b) olemasoleva isikute loetelu järele lisatakse uus jagu pealkirjaga „Üksused”;
c) käesoleva määruse lisas loetletud isikud ja üksused kantakse määruse (EL) nr 269/2014 I lisa
vastavasse jakku.”

