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KOMMISJONSBESLUTNING

26.9.2019

2019/EØS/77/69

av 6. juni 2014
om endring av beslutning 2012/481/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av
EU-miljømerket til papir med trykk
[meddelt under nummer K(2014) 3590]
(2014/345/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1),
særlig artikkel 8 nr. 2,
etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsbeslutning 2012/481/EU(2) utelukkes pappsubstrater med en vekt på over 400 g/m2 fra beslutningens
virkeområde, ettersom det i beslutningen kreves at trykksaker skal være trykt utelukkende på papir som er tildelt EUmiljømerket i henhold til kommisjonsbeslutning 2011/333/EU(3) eller kommisjonsbeslutning 2012/448/EU(4). Visse
produktkategorier som f.eks. blokker, notisbøker, øvingshefter, spiralbundne notisbøker og innbundne kalendere, som
omfattes av virkeområdet for beslutning 2012/481/EU, medfører imidlertid at det brukes pappsubstrater med en vekt på
over 400 g/m2. For visse produkter har det derfor ikke vært mulig å gjennomføre kriteriene.

2)

Virkeområdet for kommisjonsbeslutning 2014/256/EU(5) omfatter kontorartikler av papir som består av minst 70 %
vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater, og det fastsettes krav til pappsubstrater med en basisvekt på over
400 g/m2.

3)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF)
nr. 66/2010 —

4)

Beslutning 2012/481/EU bør derfor endres.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
I beslutning 2012/481/EU gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 1 skal nr. 1 lyde:
«1. Produktgruppen «papir med trykk» skal omfatte enhver trykksak som består av minst 90 vektprosent papir, papp eller
papirbaserte substrater, samt bøker, kataloger, hefter og skjemaer som består av minst 80 vektprosent papir, papp eller
papirbaserte substrater. Bilag, omslag og ethvert produkt av papir med trykk som inngår i den endelige trykksaken, skal
anses for å utgjøre en del av trykksaken.»
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 170 av 11.6.2014, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av
30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016,
s. 74.
(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1.
(2) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med
trykk (EUT L 223 av 21.8.2012, s. 55).
(3) Kommisjonsbeslutning 2011/333/EU av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir
og grafisk papir (EUT L 149 av 8.6.2011, s. 12).
(4) Kommisjonsbeslutning 2012/448/EU av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir (EUT
L 202 av 28.7.2012, s. 26).
(5) Kommisjonsbeslutning 2014/256/EU av 2. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til produkter av
konvertert papir (EUT L 135 av 8.5.2014, s. 24).

26.9.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 77/1123

2) I artikkel 1 nr. 3 skal bokstav c) lyde:
«c) mapper, konvolutter, ringpermer og kontorartikler av papir.»
3) I artikkel 2 skal nr. 1 lyde:
«1) «bøker» garnheftede og/eller limbundne trykksaker med harde eller myke permer, f.eks. lærebøker, skjønnlitterære eller
faglitterære bøker, rapporter, håndbøker og pocketbøker. Blader, brosjyrer, tidsskrifter, kataloger som utgis
regelmessig, og årsrapporter omfattes ikke av denne definisjonen.»
4) I artikkel 2 skal nr. 9 lyde:
«9) «trykksak» det produktet som oppstår ved bearbeiding av et trykkemateriale. Bearbeidingen består av trykking på papir.
Foruten trykking kan bearbeidingen omfatte ferdiggjøring, f.eks. falsing, stansing og tilskjæring eller montering ved
limbinding, sying eller garnbinding. Trykksaker omfatter aviser, reklamemateriell, nyhetsbrev, tidsskrifter, kataloger,
bøker, brosjyrer, plakater, visittkort og etiketter.»
5) I vedlegget til beslutning 2012/481/EU skal kriterium 3 lyde:
«Kriterium 3 – Resirkulerbarhet
Trykksaken skal være resirkulerbar. Papiret skal kunne avsvertes, og de bestanddelene av trykksaken som ikke er av papir,
skal være lette å fjerne, slik at de ikke hindrer resirkulering.
a) Fuktbestandighetsmidler kan bare brukes dersom det kan bevises at sluttproduktet kan resirkuleres.
b) Lim kan bare brukes dersom det kan bevises at det kan fjernes.
c) Lakk og folie som inneholder polyetylen og/eller polyetylen/polypropylen, kan bare brukes til omslag til bøker,
tidsskrifter og kataloger.
d) Det skal bevises at trykksaken kan avsvertes.
Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsresultater som viser at fuktbestandighetsmidler kan resirkuleres og
lim kan fjernes. Referanseprøvingsmetodene er PTS-RH 021/97 for fuktbestandighetsmidler og INGEDE-metode 12 for
fjerning av uløselig lim, eller tilsvarende metoder. Muligheten for avsverting skal bevises ved hjelp av poengkortet for
avsverting («Deinking Scorecard»(*)) fra Det europeiske råd for gjenvunnet papir, eller tilsvarende prøvingsmetoder.
Prøvingen skal utføres med tre typer papir: ubestrøket, bestrøket og overflatelimt papir. Dersom en type trykkfarge selges
bare for en eller to bestemte papirtyper, er det tilstrekkelig å gjennomføre prøving med den eller de aktuelle papirtypene.
Søkeren skal framlegge en erklæring om at lakkerte og laminerte trykksaker oppfyller kravene i kriterium 3 bokstav c).
Dersom en del av en trykksak er lett å fjerne (f.eks. et plastomslag), kan prøvingen av resirkulerbarhet gjennomføres uten
denne delen. Bevis på at de delene som ikke er av papir, lett kan fjernes, skal framlegges i form av en erklæring fra
papirinnsamlingsforetaket, gjenvinningsanlegget eller en tilsvarende organisasjon. Prøvingsmetoder som av en kompetent
og uavhengig tredjemann er påvist å gi likeverdige resultater, kan også benyttes.
(*) Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User’s Manual, www.paperrecovery.org,
«Publications».»
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. juni 2014.
For Kommisjonen
Janez POTOČNIK

Medlem av Kommisjonen
__________

