
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 6 czerwca 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2012/481/UE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania 
ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3590) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/345/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2, 

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzja Komisji 2012/481/UE (2) wyklucza ze swojego zakresu podłoże kartonowe o gramaturze przekraczającej 
400 g/m2, ponieważ decyzja ta wymaga, by produkty z zadrukowanego papieru drukowane były wyłącznie na 
papierze opatrzonym oznakowaniem ekologicznym UE określonym w decyzji Komisji 2011/333/UE (3) lub 
w decyzji Komisji 2012/448/UE (4). Niektóre kategorie produktów, takie jak bloki, notatniki, zeszyty, notatniki na 
spirali i kalendarze w okładce objęte zakresem decyzji 2012/481/UE wymagają jednak zastosowania podłoża 
kartonowego o gramaturze przekraczającej 400 g/m2. W związku z powyższym przestrzeganie kryteriów dla 
niektórych produktów nie było możliwe. 

(2) Zakres decyzji Komisji 2014/256/UE (5) obejmuje wyroby papiernicze, które w przynajmniej 70 % masy wyko
nane są z papieru, kartonu lub podłoża papierowego i ustanawia wymogi dotyczące podłoża kartonowego 
o gramaturze przekraczającej 400 g/m2. 

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 rozporzą
dzenia (WE) nr 66/2010. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/481/UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ 

Artykuł 1 

W decyzji 2012/481/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Grupa produktów »papier zadrukowany« obejmuje każdy produkt z papieru zadrukowanego, który w co 
najmniej 90 % masy składa się z papieru, kartonu lub podłoża papierowego, z wyłączeniem książek, katalogów, 
broszur lub formularzy, które w co najmniej 80 % masy składają się z papieru, kartonu lub podłoża papierowego. 
Wykonane z papieru zadrukowanego wkładki, okładki i wszelkie części produktu końcowego z papieru zadrukowa
nego uważa się za stanowiące część produktu z papieru zadrukowanego.”; 
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(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1. 
(2) Decyzja Komisji 2012/481/UE z dnia 16 sierpnia 2012 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE 

papierowi zadrukowanemu (Dz.U. L 223 z 21.8.2012, s. 55). 
(3) Decyzja Komisji 2011/333/UE z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE 

dla papieru do kopiowania i papieru graficznego (Dz.U. L 149 z 8.6.2011, s. 12). 
(4) Decyzja Komisji 2012/448/UE z dnia 12 lipca 2012 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE 

papierowi gazetowemu (Dz.U. L 202 z 28.7.2012, s. 26). 
(5) Decyzja Komisji 2014/256/UE z dnia 2 maja 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE 

produktom z papieru przetworzonego (Dz.U. L 135 z 8.5.2014, s. 24). 



2)  art. 1 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  teczek, kopert, segregatorów kołowych i wyrobów papierniczych.”; 

3)  art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  »książki« oznaczają szyte lub klejone produkty z papieru zadrukowanego w twardej lub miękkiej okładce, takie 
jak: podręczniki szkolne, literatura piękna i inna, sprawozdania, poradniki i książki w oprawie miękkiej. »Książki« 
nie obejmują dzienników, broszur, czasopism, regularnie publikowanych katalogów i sprawozdań rocznych;”; 

4)  art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9)  »produkt z papieru zadrukowanego« oznacza produkt powstały w wyniku przetwarzania materiału drukarskiego. 
Przetwarzanie obejmuje drukowanie na papierze. Poza drukowaniem przetwarzanie może obejmować wykań
czanie, na przykład składanie, tłoczenie, cięcie lub łączenie, tj. klejenie, oprawianie, zszywanie. Produkty z papieru 
zadrukowanego obejmują gazety, materiały reklamowe i biuletyny, dzienniki, katalogi, książki, ulotki, broszury, 
plakaty, wizytówki i etykiety;”; 

5)  kryterium 3 w załączniku do decyzji 2012/481/UE otrzymuje brzmienie: 

„Kryterium 3 — Możliwość recyklingu 
Produkt z papieru zadrukowanego nadaje się do recyklingu. Zadrukowany papier można odbarwić, a niepapierowe 
elementy produktu z papieru zadrukowanego można łatwo usunąć, aby zagwarantować, że elementy te nie utrudnią 
procesu recyklingu. 

a) Środki zwiększające wytrzymałość w stanie mokrym można stosować tylko wtedy, gdy można wykazać możli
wość poddania gotowego produktu recyklingowi. 

b)  Kleje można stosować tylko wtedy, gdy można wykazać ich usuwalność. 

c)  Lakiery powłokowe i laminaty, w tym polietylen lub polietylen/polipropylen, można stosować tylko do okładek 
książek, czasopism i katalogów. 

d)  Wykazuje się możliwość odbarwienia. 

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca dostarcza wynik badania możliwości recyklingu w odniesieniu do środków 
zwiększających wytrzymałość w stanie mokrym oraz usuwalności klejów. Referencyjne metody badawcze to metoda 
PTS-RH 021/97 (w przypadku środków zwiększających wytrzymałość w stanie mokrym), metoda INGEDE 12 
(w odniesieniu do usuwalności klejów nierozpuszczalnych) lub równoważne metody badawcze. Możliwość odbar
wienia wykazuje się przy pomocy »Karty wyników odbarwiania« (*) Europejskiej Rady Makulatury lub równoważnych 
metod badań. Badanie należy wykonać na trzech rodzajach papieru: niepowleczonym, powleczonym i zaklejonym 
powierzchniowo. Jeśli dany rodzaj tuszu drukarskiego jest sprzedawany wyłącznie dla jednego lub dwóch konkret
nych rodzajów papieru, wystarczy sprawdzić dany rodzaj papieru. Wnioskodawca dostarcza deklarację, w której 
stwierdza się, że powlekane i laminowane produkty z papieru zadrukowanego są zgodne z pkt 3 lit. c). W przypadku 
gdy część produktu z papieru zadrukowanego jest łatwo zdejmowana (na przykład plastikowa okładka), badanie 
możliwości recyklingu można przeprowadzić bez tej części. Łatwość usuwania elementów niepapierowych należy 
wykazać za pomocą deklaracji przedsiębiorstwa zbierającego papier, przedsiębiorstwa recyklingowego lub równo
ważnej organizacji. Można stosować również metody badawcze, co do których właściwa i niezależna osoba trzecia 
wykazała, że dają równoważne wyniki.  

(*) Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User's Manual (Ocena możliwości recyklingu 
produktów drukowanych — wynik odbarwiania — podręcznik użytkownika), www.paperrecovery.org, »Publica
tions«.”  

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 

Członek Komisji  
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