
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/256/UE z dnia 2 maja 2014 r. ustalającej ekologiczne 
kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom z papieru przetworzonego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135 z dnia 8 maja 2014 r.) 

Strona 45, załącznik, kryterium 4: 

zamiast:  „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. Wnioskodawca dostarcza deklarację, że powlekane i laminowane produkty z papieru 
przetworzonego są zgodne z pkt 3 lit. c). W przypadku gdy część produktu z papieru przetworzonego jest 
łatwo zdejmowalna (na przykład metalowy pręt w skoroszycie zawieszanym lub okładka papierowa lub 
okładka wielokrotnego użytku na zeszyt), badanie możliwości recyklingu można przeprowadzić bez 
uwzględniania tej części. Łatwość usuwania elementów niepapierowych należy wykazać za pomocą 
deklaracji przedsiębiorstwa zbierającego papier, przedsiębiorstwa recyklingowego lub równoważnej 
organizacji. Można stosować również metody badawcze, co do których właściwa i niezależna osoba trzecia 
wykazała, że dają równoważne wyniki.”, 

powinno być:  „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. Wnioskodawca dostarcza deklarację, że powlekane i laminowane produkty z papieru 
przetworzonego są zgodne z pkt 4 lit. c). W przypadku gdy część produktu z papieru przetworzonego jest 
łatwo zdejmowalna (na przykład metalowy pręt w skoroszycie zawieszanym lub okładka papierowa lub 
okładka wielokrotnego użytku na zeszyt), badanie możliwości recyklingu można przeprowadzić bez 
uwzględniania tej części. Łatwość usuwania elementów niepapierowych należy wykazać za pomocą 
deklaracji przedsiębiorstwa zbierającego papier, przedsiębiorstwa recyklingowego lub równoważnej 
organizacji. Można stosować również metody badawcze, co do których właściwa i niezależna osoba trzecia 
wykazała, że dają równoważne wyniki.”.   

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 477/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w 
sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających 
w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 

Ukrainy lub im zagrażającymi 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 137 z dnia 12 maja 2014 r.) 

Strona 3, art. 1: 

zamiast:  „Artykuł 1 

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i 
podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”, 

powinno być:  „Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  po istniejącym tytule »Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w 
art. 2« dodaje się tytuł »Osoby«; 

b)  po istniejącym wykazie osób dodaje się tytuł nowej sekcji: »Podmioty«; 

c)  do odpowiedniej sekcji załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty 
wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”.  
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