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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	1980/2000	av	17.	juli	2000	om	ei	revidert	fellesskapsordning	
for	tildeling	av	miljømerke(1),	særlig	artikkel	6	nr.	1	annet	ledd,

etter	samråd	med	Komiteen	for	miljømerking	i	Den	europeiske	
union	og

	ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1980/2000	 kan	
fellesskapsmiljømerket	 tildeles	 et	 produkt	 som	 har	
egenskaper	 som	 gjør	 at	 det	 bidrar	 til	 en	 betydelig	
forbedring	av	de	viktigste	miljøfaktorene.

2)	 Ved	 forordning	 (EF)	 nr.	 1980/2000	 er	 det	 fastsatt	 at	
det	 på	 grunnlag	 av	 kriteriene	 fastsatt	 av	 Komiteen	 for	
miljømerking	 i	 Den	 europeiske	 union	 skal	 utarbeides	
særlige	 kriterier	 for	 tildeling	 av	 miljømerket	 for	 hver	
produktgruppe.

3)	 Miljøkriteriene	 og	 de	 tilhørende	 krav	 til	 vurdering	 og	
kontroll	bør	være	gyldige	i	et	tidsrom	på	tre	år.

4)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	 komiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 17	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	1980/2000	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Produktgruppen	 «såpe,	 sjampo	 og	 hårbalsam»	 skal	 omfatte	
alle	 stoffer	 og	 stoffblandinger	 som	 er	 ment	 å	 komme	 i	
kontakt	med	og	bli	skylt	av	overhud	og	hårvekst,	utelukkende	
eller	 hovedsakelig	 med	 henblikk	 på	 å	 rengjøre	 disse.	
Denne	 produktgruppen	 skal	 også	 omfatte	 alle	 stoffer	 og	
stoffblandinger	 som	 er	ment	 å	 komme	 i	 kontakt	med	 og	 bli	
skylt	av	hårvekst	med	henblikk	på	å	pleie	håret	 (hårbalsam).

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 186	 av	 18.7.2007,	 s.	 36,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	14/2008	av	1.	 februar	2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	21.

(1)	 EFT	L	237	av	21.9.2000,	s.	1.

Produktgruppen	 skal	 omfatte	 produkter	 til	 både	 privat	 og	
yrkesmessig	bruk.

Produktgruppen	 skal	 ikke	 omfatte	 produkter	 som	 særlig	
markedsføres	 med	 henblikk	 på	 desinfiserende	 eller	
antibakteriell	bruk.	

Artikkel 2

1.	 For	 å	 kunne	 få	 tildelt	 fellesskapsmiljømerket	 for	
såpe,	 sjampo	 og	 hårbalsam	 i	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	
nr.	 1890/2000,	må	 et	 produkt	 inngå	 i	 produktgruppen	 «såpe,	
sjampo	 og	 hårbalsam»	 og	 oppfylle	 miljøkriteriene	 fastsatt	 i	
vedlegget	til	dette	vedtak.

2.	 Dette	 vedtak	 får	 anvendelse	 uten	 at	 det	 berører	
rådsdirektiv	 76/768/EØF	 av	 27.	 juli	 1976	 om	 tilnærming	 av	
medlemsstatenes	lovgivning	om	kosmetiske	produkter(2).

Artikkel 3

For	 administrative	 formål	 tildeles	 produktgruppen	
kodenummeret	«30».

Artikkel 4

Miljøkriteriene	 for	 produktgruppen	 «såpe,	 sjampo	 og	
hårbalsam»	og	de	tilhørende	kravene	til	vurdering	og	kontroll	
skal	 gjelde	 i	 tre	 år	 fra	 den	 dato	 det	 er	 gitt	 underretning	 om	
dette	vedtak.

Artikkel 5

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem aV Kommisjonen

(2)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	169.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/22/EF	(EUT	L	101	av	18.4.2007,	s.	11).

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. juni 2007

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3127]

(2007/506/EF)

 2012/EØS/16/38
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VEDLEGG

RAMME

Formålet med kriteriene

Kriteriene	skal	særlig	bidra	til	å

–	 redusere	vannforurensningen	ved	å	begrense	mengden	av	mulig	skadelige	bestanddeler	og	produktets	samlede	
toksiske	virkninger,

–	 redusere	avfallsproduksjonen	mest	mulig	ved	å	redusere	mengden	emballasje,

–	 redusere	eller	forebygge	mulig	miljørisiko	knyttet	til	bruk	av	farlige	stoffer.

Kriteriene	øker	dessuten	forbrukernes	miljøbevissthet.	Kriteriene	er	fastsatt	på	en	slik	måte	at	de	fremmer	merking	av	
såpe	og	sjampo	som	belaster	miljøet	mindre	enn	gjennomsnittet	av	produktene	på	markedet.

Krav til vurdering og kontroll

Nedenfor	i	dette	vedlegg	angis	de	særlige	kravene	til	vurdering	og	kontroll	for	hvert	miljøkriterium.

Ved	behov	kan	det	benyttes	andre	prøvingsmetoder	enn	dem	som	er	angitt	for	det	enkelte	kriterium,	dersom	metodene	
godtas	som	likeverdige	av	vedkommende	organ	som	vurderer	søknaden.

Når	 det	 er	 mulig,	 skal	 prøvingen	 utføres	 av	 laboratorier	 som	 oppfyller	 de	 alminnelige	 kravene	 i	 standarden	 EN	
ISO	17025	eller	tilsvarende.

Når	 ingen	 prøvinger	 er	 nevnt	 eller	 de	 nevnte	 prøvingene	 skal	 gjennomføres	 for	 kontroll-	 eller	 tilsynsformål,	 bør	
vedkommende	organer	legge	til	grunn	erklæringer	og	dokumentasjon	som	framlegges	av	søkeren,	og/eller	resultater	
av	uavhengige	kontroller.

Ved	behov	kan	vedkommende	organer	kreve	ytterligere	dokumentasjon	og	foreta	uavhengige	kontroller,	herunder	besøk	
på	produksjonsanleggene.

Når	 søkeren	 skal	 framlegge	 erklæringer,	 dokumentasjon,	 prøvingsrapporter	 eller	 annet	 grunnlag	 som	 bekrefter	 at	
produktet	oppfyller	kriteriene,	kan	dette	komme	fra	søkeren	selv	og/eller	eventuelt	fra	dennes	leverandør(er)	og/eller	
deres	leverandør(er)	osv.

Når	det	vises	til	bestanddeler,	omfatter	dette	stoffer	og	stoffblandinger.

Denne	 teksten	 viser	 til	 databasen	 for	 vaskemiddelbestanddeler	 (DID-listen),	 som	 inneholder	 mange	 av	 de	 mest	
benyttede	bestanddelene	 i	 sammensetningen	av	såpe	og	sjampo.	Del	A	 i	DID-listen	skal	benyttes	som	datagrunnlag	
for	beregninger	av	CDV	og	for	vurderingen	av	den	biologiske	nedbrytbarheten	av	overflateaktive	stoffer.	Søkere	kan	
bare	framlegge	egne	data	dersom	en	verdi	mangler	i	listen,	unntatt	for	parfyme	(herunder	biologiske	tilsetningsstoffer)	
og	farger.

For	 bestanddeler	 som	 ikke	 er	 oppført	 i	 del	A	 i	 DID-listen,	 skal	 søkeren	 på	 eget	 ansvar	 anvende	 framgangsmåten	
beskrevet	i	del	B	i	DID-listen.

Den	 nyeste	 utgaven	 av	 DID-listen	 som	 foreligger	 på	 søknadstidspunktet,	 skal	 benyttes,	 og	 den	 kan	 skaffes	 hos	
vedkommende	 organ	 som	 behandler	 søknaden.	 Listen	 finnes	 også	 på	 følgende	 nettsted:	 http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/product/pg_did_list_en.htm.

For	bestanddeler	som	ikke	finnes	i	DID-listen,	kan	søkeren	framskaffe	nødvendig	dokumentasjon	av	anaerob	biologisk	
nedbrytbarhet	ved	å	anvende	metoden	beskrevet	i	tillegg	II.

I	disse	kriteriene	menes	med	«overflateaktivt	stoff»	ethvert	organisk	stoff	og/eller	enhver	stoffblanding	som	benyttes	
i	 vaske-	 og	 rengjøringsmidler,	 som	har	 overflateaktive	 egenskaper,	 og	 som	består	 av	 én	 eller	 flere	 hydrofile	 og	 én	
eller	flere	hydrofobe	grupper	av	en	slik	art	og	størrelse	at	det	er	i	stand	til	å	minske	vannets	overflatespenning,	danne	
monomolekylære	 sprednings-	 eller	 adsorbsjonslag	 i	 grensesnittet	 mellom	 vann	 og	 luft,	 danne	 emulsjoner	 og/eller	
mikroemulsjoner	og/eller	miceller,	og	framkalle	adsorpsjon	ved	grensesnittet	mellom	vann	og	fast	stoff.

Det	 anbefales	 at	 vedkommende	organer	 tar	 hensyn	 til	 gjennomføringen	av	 anerkjente	miljøstyringsordninger,	 f.eks.	
EMAS	eller	ISO	14001,	når	de	vurderer	søknader	og	kontrollerer	at	kriteriene	i	dette	vedlegg	er	oppfylt.

(Merk:	Det	 er	 ikke	 påkrevd	 å	 gjennomføre	 slike	 styringsordninger	 for	 å	 søke	 om	miljømerket	 eller	 for	 å	 oppfylle	
kriteriene	for	miljømerket.)
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FUNKSJONELL	ENHET

Den	funksjonelle	enheten	er	1	gram	«aktivt	innhold	(AI)».	AI	defineres	som	vekten	av	de	organiske	bestanddelene	i	
produktet.	Det	skal	beregnes	på	grunnlag	av	produktets	fullstendige	sammensetning.	Slipemidler	i	håndrengjøringsmidler	
skal	ikke	inngå	i	beregningen	av	AI.

Vurdering og kontroll:

Følgende	opplysninger	skal	framlegges:

–	 Teknisk	beskrivelse	av	produktets	innhold	(fullstendig	sammensetning),	herunder	kjente	forurensende	stoffer.	
Beskrivelsen	skal	angi	mengde,	CAS-nummer	og	INCI-navn.

–	 Nærmere	opplysninger	om	den	enkelte	bestanddelens	funksjon	i	produktet,	dvs.	for	hvilket	formål	bestanddelen	
er	tilsatt.

–	 Sikkerhetsdatablad/produktdatablad	med	navnene	til	leverandørene	av	alle	bestanddelene.

MILJØKRITERIER

1.	Giftighet for vannorganismer

Kritisk	fortynningsvolum-toksisitet	(CDV)	beregnes	for	hver	enkelt	bestanddel	(i)	og	for	hele	produktet	ved	hjelp	av	
følgende	formel:

CDV	(bestanddel	i)	=	vekt	(i)	×	DF(i)	×	1	000/TF	kronisk	(i)

CDV	=	Σ	CDV	(bestanddel	i)

der	vekt	(i)	er	vekten	av	bestanddelen	(i	gram)	per	funksjonell	enhet.	DF	(i)	er	nedbrytingsfaktoren	og	TF	kronisk	(i)	
er	bestanddelens	giftighetsfaktor	(i	milligram/liter).

Verdiene	for	DF	og	TF	kronisk	skal	hentes	fra	listen	i	del	A	i	databasen	for	vaskemiddelbestanddeler	(DID-listens	del	
A).	Dersom	den	aktuelle	bestanddelen	ikke	er	oppført	i	DID-listens	del	A,	skal	søkeren	anslå	verdiene	etter	den	metoden	
som	er	beskrevet	i	DID-listens	del	B.	CDV(tox)	skal	summeres	for	hver	bestanddel	og	utgjøre	CDV	for	produktet.

Samlet	CDV	for	produktet	skal	ikke	overstige	følgende	verdier:

Sjampo,	dusjprodukter	og	flytende	såpe:	20	000	l/g	AI

Fast	såpe:	3	500	l/g	AI

Hårbalsam:	30	000	l/g	AI

Vurdering og kontroll:

En	nøyaktig	beskrivelse	av	produktets	sammensetning	skal	framlegges.	I	tillegg	skal	det	framlegges	en	nøyaktig	kjemisk	
beskrivelse	av	bestanddelene	(f.eks.	IUPAC-betegnelse,	CAS-nummer,	INCI-navn,	renhet,	type	og	prosentinnhold	av	
urenheter,	 tilsetningsstoffer;	for	blandinger,	f.eks.	overflateaktive	stoffer:	DID-nummer,	sammensetning	og	fordeling	
av	homologer,	isomerer	og	handelsnavn).

Det	skal	framlegges	kopier	av	sikkerhetsdatabladet	for	alle	bestanddeler.	

Det	 skal	 redegjøres	 i	 detalj	 for	 beregningen	 av	CDV	og	 det	 poengtallet	 som	 oppnås.	 For	 alle	 bestanddeler	 i	DID-
listen	skal	det	riktige	nummeret	for	bestanddelen	oppgis.	For	bestanddeler	som	ikke	er	oppført	i	DID-listen,	skal	det	
framlegges	prøvingsresultater	og	-metoder	for	økotoksisitet	(langtidsvirkninger	(NOEC-data)	hos	fisk,	daphnia	magna	
og	 alger),	 biologisk	 nedbryting	 og	 bioakkumulering.	 Referansemetodene	 for	 de	 relevante	 prøvingene	 skal	 være	 de	
metodene	som	er	nevnt	i	vedleggene	til	rådsdirektiv	67/548/EØF(1).

(1)	 EFT	196	av	16.8.1967,	s.	1.
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2.	Miljøskadelige produkter

Produktet	 kan	 ikke	 oppfylle	 kravene	 til	 klassifisering	 med	 noen	 av	 følgende	 risikosetninger	 i	 samsvar	 med	
direktiv	67/548/EØF:

N,	R50/53:	(WR50/53/25	%)	≥	1

N,	R51/53:	((WR50/53/2,5	%)	+	(WR51/53/25	%))	≥	1

R52/53:	((WR50/53/0,25	%)	+	(WR51/53/2,5	%)	+	(WR52/53/25	%))	≥	1

WR50/53	=	vektprosent	av	bestanddel	som	kan	klassifiseres	som	R50/53.

WR51/53	=	vektprosent	av	bestanddel	som	kan	klassifiseres	som	R51/53.

WR52/53	=	vektprosent	av	bestanddel	som	kan	klassifiseres	som	R52/53.

Slipemidler	i	håndrengjøringsmidler	inngår	ikke.

Vurdering og kontroll:

Prøvingsresultatene	for	giftighet	i	vann	og	biologisk	nedbryting	av	relevante	bestanddeler	skal	framlegges	i	samsvar	
med	 del	 2,	 prøvingsmetoder,	 i	 direktiv	 67/548/EØF.	 Prøvingsresultatene	 for	 giftighet	 angitt	 i	 DID-listen	 kan	 ikke	
benyttes	da	dette	er	medianverdier	som	ikke	er	i	samsvar	med	direktiv	67/548/EØF.

Dersom	laveste	giftighet	er	≤	10	mg/l,	skal	prøvingsresultatene	for	bioakkumuleringspotensial	(biokonsentrasjonsfaktor	
(BCF)	eller	logKow)	også	oppgis.	Dersom	det	ikke	foreligger	noen	resultater,	vil	bestanddelen	betraktes	som	R	50/53.	
Følgende	unntak	gjelder:

Duftstoffer	og	farger:	R	51/53.

Biologiske	tilsetningsstoffer,	det	vil	si	planteekstrakter	og	andre	bestanddeler	som	er	utvunnet	fra	planter	eller	dyr,	og	
har	liten	eller	ingen	kjemisk	forandring:	R	51/53.

Alle	bestanddeler	 (stoff	eller	stoffblanding)	 i	konsentrasjoner	på	over	0,010	vektprosent	av	sluttproduktet,	skal	 tas	 i	
betraktning,	uansett	om	det	benyttes	som	et	enkelt	stoff	i	sammensetningen,	eller	som	en	bestanddel	i	en	stoffblanding.	
Dette	 gjelder	 også	 alle	 bestanddeler	 i	 alle	 stoffblandinger	 som	 brukes	 i	 sammensetningen,	 og	 som	 utgjør	mer	 enn	
0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

3.	Aerob biologisk nedbrytbarhet

a) Aerob biologisk nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer

Alle	overflateaktive	stoffer	som	brukes	i	produktet,	skal	være	lett	biologisk	nedbrytbare.

Vurdering og kontroll:

En	 nøyaktig	 beskrivelse	 av	 produktets	 sammensetning,	 samt	 en	 beskrivelse	 av	 funksjonen	 til	 hver	 enkelt	
bestanddel,	skal	framlegges	for	vedkommende	organ.

I	DID-listens	del	A	er	det	angitt	om	et	bestemt	overflateaktivt	stoff	er	aerobt	biologisk	nedbrytbart	eller	ikke	(de	
overflateaktive	stoffene	som	er	merket	med	«R»	 i	kolonnen	for	aerob	biologisk	nedbrytbarhet,	er	 lett	biologisk	
nedbrytbare).	For	overflateaktive	stoffer	 som	 ikke	er	oppført	 i	DID-listens	del	A,	 skal	det	 framlegges	 relevante	
opplysninger	fra	litteraturen	eller	fra	andre	kilder,	eller	egnede	prøvingsresultater,	som	viser	at	stoffene	er	aerobt	
biologisk	nedbrytbare.	Prøvingene	av	god	biologisk	nedbrytbarhet	skal	være	som	angitt	 i	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	648/2004(1).

(1)	 EUT	L	104	av	8.4.2004,	s.	1.
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Overflateaktive	 stoffer	 skal	 anses	 som	 lett	 biologisk	 nedbrytbare	 dersom	 nivået	 for	 biologisk	 nedbrytbarhet	
(mineralisering)	målt	i	henhold	til	én	av	de	fem	følgende	prøvene	er	minst	60	%	innen	28	dager:	CO2	«headspace»-
prøve	 (OECD	 310),	 modifisert	 Sturm-prøve	 av	 karbondioksid	 (CO2)	 (OECD	 301B;	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	
vedlegg	 V	 del	 C	 4.	 C),	 lukket	 flaskeforsøk	 (OECD	 301D;	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	 vedlegg	 V	 del	 C	 4.	 E),	
manometrisk	 respirometrisk	 prøve	 (OECD	 301F;	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	 vedlegg	V	 del	 C	 4.	 D)	 eller	MITI	
(I)-prøve	(OECD	301C;	rådsdirektiv	67/548/EØF	vedlegg	V	del	C	4.	D),	eller	tilsvarende	ISO-prøvinger.	Avhengig	
av	de	fysiske	kjennetegnene	til	det	overflateaktive	stoffet,	kan	én	av	følgende	prøvinger	benyttes	til	å	bekrefte	god	
biologisk	 nedbrytbarhet	 dersom	nivået	 for	 biologisk	 nedbrytbarhet	 er	minst	 70	%	 innen	 28	 dager:	Eliminering	
av	 oppløst	 organisk	 karbon	 (DOC-prøve)	 (OECD	301A;	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	vedlegg	V	 del	C	 4.	A)	 eller	
eliminering	i	henhold	til	endret	OECD-screening	(DOC-prøve)	(OECD	301E;	rådsdirektiv	67/548/EØF	vedlegg	V	
del	C	4.	B),	eller	tilsvarende	ISO-prøvinger.	Anvendbarheten	av	prøvingsmetoder	basert	på	målinger	av	oppløst	
organisk	karbon,	skal	underbygges	i	samsvar	med	kravene	i	forordning	(EF)	nr.	648/2004.

Alle	 bestanddeler	 (stoffer	 eller	 stoffblandinger)	 som	 overstiger	 0,010	 vektprosent	 i	 sluttproduktet,	 skal	 tas	 i	
betraktning.	Dette	omfatter	også	alle	bestanddeler	i	alle	stoffblandinger	som	brukes	i	sammensetningen,	og	som	
utgjør	mer	enn	0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

b) Aerob biologisk nedbrytbarhet av ikke-overflateaktive stoffer (aNBDOnon-surf)

Innholdet	av	bestanddeler	som	ikke	er	lett	biologisk	nedbrytbare	(eller	ikke	er	prøvd	med	hensyn	til	aerob	biologisk	
nedbrytbarhet),	skal	ikke	overstige	følgende	verdier:

Sjampo,	dusjprodukter	og	flytende	såpe:	30	mg/g	AI

Fast	såpe:	15	mg/g	AI

Hårbalsam:	50	mg/g	AI

Slipemidler	i	håndrengjøringsmidler	inngår	ikke.

Alle	 bestanddeler	 (stoffer	 eller	 stoffblandinger)	 som	 overstiger	 0,010	 vektprosent	 i	 sluttproduktet,	 skal	 tas	 i	
betraktning.	Dette	omfatter	også	alle	bestanddeler	i	alle	stoffblandinger	som	brukes	i	sammensetningen,	og	som	
utgjør	mer	enn	0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

Vurdering og kontroll:

Identisk	med	kravene	i	nr.	3	bokstav	a).

4.	Anaerob biologisk nedbrytbarhet (annbdotox)

Innholdet	 av	 bestanddeler	 som	 ikke	 er	 anaerobt	 biologisk	 nedbrytbare	 (eller	 ikke	 er	 prøvd	 med	 hensyn	 til	
anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet)	 og	 har	 en	 laveste	 akutt	 giftighet	 på	 LC50	 eller	 EC50	 <	 100	 mg/l	 (tilsvarende	
klassifikasjonsgrensen	for	R52	i	direktiv	67/548/EØF),	skal	ikke	overstige	følgende	verdier:

Sjampo,	dusjprodukter	og	flytende	såpe:	25	mg/g	AI

Fast	såpe:	15	mg/g	AI

Hårbalsam:	50	mg/g	AI

Slipemidler	i	håndrengjøringsmidler	inngår	ikke.

Vurdering og kontroll:

I	DID-listens	del	A	er	det	angitt	om	en	bestemt	bestanddel	er	anaerobt	biologisk	nedbrytbar	eller	ikke	(de	overflateaktive	
stoffene	 som	 er	 merket	 med	 «J»	 i	 kolonnen	 for	 anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet,	 er	 biologisk	 nedbrytbare	 under	
anaerobe	forhold).	For	bestanddeler	som	ikke	er	oppført	 i	DID-listens	del	A,	eller	som	er	oppført	med	en	«0»,	skal	
det	framlegges	relevante	opplysninger	fra	litteraturen	eller	andre	kilder,	eller	egnede	prøvingsresultater,	som	viser	at	
stoffene	 er	 anaerobt	 biologisk	 nedbrytbare.	 Referanseprøven	 for	 anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet	 skal	 være	OECD	
311,	ISO	11734,	ECETOC	nr.	28	(juni	1998)	eller	en	tilsvarende	prøvingsmetode,	og	det	kreves	minst	60	%	endelig	
biologisk	 nedbrytbarhet	 under	 anaerobe	 forhold.	 Prøvingsmetoder	 som	 simulerer	 forholdene	 i	 et	 relevant	 anaerobt	
miljø,	kan	også	benyttes	til	å	dokumentere	at	det	er	oppnådd	60	%	fullstendig	biologisk	nedbrytbarhet	under	anaerobe	
forhold	(se	tillegg	II).
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Dersom	det	foreligger	flere	giftighetsresultater,	skal	den	laveste	godkjente	verdien	benyttes.	Giftighetsverdiene	i	DID-
listen	er	medianverdier	som	ikke	kan	benyttes	i	denne	sammenhengen.

Alle	bestanddeler	(stoffer	eller	stoffblandinger)	som	overstiger	0,010	vektprosent	i	sluttproduktet,	skal	tas	i	betraktning.	
Dette	omfatter	også	alle	bestanddeler	 i	 alle	 stoffblandinger	 som	brukes	 i	 sammensetningen,	og	 som	utgjør	mer	enn	
0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

5.	Duftstoffer

Alle	bestanddeler	som	tilsettes	som	duftstoffer	i	produktet,	skal	være	produsert,	behandlet	og	benyttet	i	samsvar	med	
International	Fragrance	Associations	regler	for	god	praksis.

Vurdering og kontroll:

Produsenten	av	duftstoffet	skal	framlegge	en	erklæring	for	vedkommende	organ	om	at	dette	kriteriet	er	oppfylt.

6.	Fargestoffer

Organiske	 fargestoffer	 skal	 ikke	 være	 potensielt	 bioakkumulerende.	 For	 fargestoffer	 som	 er	 godkjent	 til	 bruk	 i	
næringsmidler,	er	det	ikke	nødvendig	å	framlegge	dokumentasjon	på	bioakkumuleringspotensial.	I	denne	sammenheng	
vurderes	et	fargestoff	som	potensielt	bioakkumulerende	dersom	den	eksperimentelt	fastsatte	BCF	er	>	100.	Dersom	det	
ikke	foreligger	noen	prøvingsresultater	for	BCF	(biokonsentrasjonsfaktor),	kan	bioakkumulering	påvises	med	logPow	
(fordelingskoeffisient	oktanol/vann).	Dersom	logPow	er	>	3,0,	vurderes	fargestoffet	som	potensielt	bioakkumulerende.

Vurdering og kontroll:

Produsenten	skal	framlegge	en	prøvingsrapport	eller	et	offentliggjort	prøvingsresultat	med	henvisning	til	publikasjonen.	
Dersom	fargestoffet	er	godkjent	til	bruk	i	næringsmidler,	skal	produsenten	framlegge	en	erklæring	om	dette.

7.	Biocider

a)	 Produktet	kan	inneholde	biocider	bare	for	å	konservere	produktet,	og	doseringen	skal	være	tilpasset	bare	dette	
formålet.	Dette	gjelder	ikke	overflateaktive	stoffer	som	også	kan	ha	biocide	egenskaper.

Vurdering og kontroll:

Det	 skal	 framlegges	 kopier	 av	 sikkerhetsdatabladene	 for	 eventuelle	 tilsatte	 konserveringsmidler,	 sammen	
med	 opplysninger	 om	 deres	 nøyaktige	 konsentrasjon	 i	 produktet.	 Produsenten	 eller	 leverandøren	 av	
konserveringsmidlene	skal	framlegge	opplysninger	om	hvilken	dosering	som	er	nødvendig	for	å	konservere	
produktet.

b)	 Biocider,	 enten	 som	 del	 av	 sammensetningen	 eller	 som	 del	 av	 eventuelle	 stoffblandinger	 som	 inngår	 i	
sammensetningen,	 som	 benyttes	 til	 å	 konservere	 produktet,	 og	 som	 oppfyller	 kriteriene	 for	 klassifisering	
med	 risikosetningene	 R50-53	 eller	 R51-53	 i	 samsvar	 med	 direktiv	 67/548/EØF	 eller	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	1999/45/EF(1),	er	tillatt,	men	bare	dersom	de	ikke	er	potensielt	bioakkumulerende.

I	 denne	 sammenheng	 vurderes	 et	 biocid	 som	 potensielt	 bioakkumulerende	 dersom	 biokonsentrasjonsfaktoren	
(BCF)	er	>	100,	 eller	dersom	det	 ikke	 foreligger	noen	BCF-resultater,	 logPow	 (fordelingskoeffisient	oktanol/
vann)	er	>	3,0.

Vurdering og kontroll:

Prøvingsresultater	 for	giftighet	 i	vann	skal	 framlegges.	Dersom	den	 laveste	giftigheten	er	≤	10	mg/l,	 skal	det	
framlegges	 et	 prøvingsresultat	 som	viser	 god	 biologisk	 nedbrytbarhet.	Dersom	biocidet	 ikke	 er	 lett	 biologisk	
nedbrytbart,	 skal	det	 framlegges	prøvingsresultater	på	bioakkumuleringspotensial.	Prøvingsmetodene	er	angitt	
i	direktiv	67/548/EØF.

c)	 Konserveringsmidler	skal	ikke	avgi	stoffer	som	er	klassifisert	i	henhold	til	kriterium	8	a).

Vurdering og kontroll:

En	utfylt	og	undertegnet	erklæring	fra	biocidprodusenten.

(1)	 EFT	L	200	av	30.7.1999,	s.	1.
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8.	Miljøfarlige bestanddeler

Kravene	 gjelder	 alle	 bestanddeler	 (stoffer	 eller	 stoffblandinger)	 som	 overstiger	 0,010	 vektprosent	 i	 sluttproduktet.	
Dette	omfatter	også	alle	bestanddeler	 i	 alle	 stoffblandinger	 som	brukes	 i	 sammensetningen,	og	 som	utgjør	mer	enn	
0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

a) Klassifiserte bestanddeler

	 Ingen	 bestanddel	 skal	 være	 klassifisert	 som	 kreftframkallende	 (Carc),	 arvestoffskadelig	 (Mut)	 eller	
reproduksjonstoksisk	(Rep),	herunder	regler	for	selvklassifisering	i	klasse	III.

 Vurdering og kontroll:

	 Kopier	av	sikkerhetsdatabladene	skal	framlegges	for	alle	bestanddeler	(enten	de	er	stoffer	eller	stoffblandinger).	
Søkeren	skal	framlegge	en	undertegnet	erklæring	utarbeidet	av	produsenten	av	bestanddelene	som	viser	at	dette	
kriteriet	er	oppfylt.

b) Bestanddeler som ikke skal benyttes

	 Følgende	bestanddeler	skal	ikke	inngå	i	produktet,	verken	som	en	del	av	sammensetningen	eller	som	en	del	av	en	
stoffblanding	som	inngår	i	sammensetningen:

–	 alkylfenoletoksylater	(APEO)	og	andre	alkylfenolderivater,

–	 NTA	(nitrilotriacetat),

–	 borsyre,	borater	og	perborater,

–	 nitromoskus-	og	polysykliske	moskusforbindelser.

 Vurdering og kontroll:

	 En	utfylt	og	undertegnet	erklæring	fra	produsenten	skal	framlegges.

c) Bestanddeler som bare kan benyttes i begrenset omfang

	 Etylendiamintetraacetat	(EDTA)	og	salter	av	denne	samt	fosfonater	som	ikke	er	lett	biologisk	nedbrytbare,	kan	bare	
tilsettes	i	fast	såpe	og	bare	opp	til	et	innhold	på	0,6	mg/g	AI.

 Vurdering og kontroll:

	 En	utfylt	og	undertegnet	erklæring	fra	produsenten	skal	framlegges.

9.	Emballasje

a)	 Forholdet	mellom	vekt	og	innhold	(VIF)	skal	være	under	0,30	g	av	emballasjen	per	gram	av	produktet,	og	skal	
beregnes	på	følgende	måte:

VIF	=	Σ	((Vi	+	Ni)/(Di	×	r))

der

Vi = vekten	 (i	 gram)	 av	 emballasjedelen	 i	 (dette	 gjelder	 både	 primær-	 og	 sekundæremballasje),	 herunder	
eventuelle	etiketter.

Ni = vekten	 (i	 gram)	 av	 emballasjedelen	 som	 stammer	 fra	 nytt	materiale	 og	 ikke	 resirkulert	materiale	 (dette	
gjelder	 både	 primær-	 og	 sekundæremballasje).	 Dersom	 emballasjedelen	 ikke	 inneholder	 resirkulert	
materiale,	er	Ni	=	Vi.

Di = vekten	i	gram	av	produktet	som	emballasjedelen	emballerer.

r = returtallet,	det	vil	si	det	antallet	ganger	emballasjedelen	i	benyttes	til	samme	formål	gjennom	et	retur-	eller	
etterfyllingssystem	(r	=	1	dersom	emballasjen	ikke	brukes	om	igjen).

Dersom	emballasjen	brukes	om	igjen,	settes	r	til	20	for	plast	og	til	10	for	bølgepapp,	med	mindre	søkeren	kan	
dokumentere	et	høyere	returtall.
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Vurdering og kontroll:

Beregning	av	VIF	skal	framlegges.

b) Merking av emballasje

For	å	kunne	identifisere	de	forskjellige	delene	av	emballasjen	ved	resirkulering,	skal	plastdeler	i	primæremballasjen	
være	merket	i	samsvar	med	DIN	6120,	del	2	eller	tilsvarende.	Dette	kravet	omfatter	ikke	lokk	og	pumper.

Vurdering og kontroll:

Utfylt	og	undertegnet	erklæring.

Prøve	på	primæremballasje.

c) Dosering

Emballasjen	skal	være	utformet	slik	at	det	blir	lett	å	dosere	riktig,	f.eks.	ved	at	åpningen	ikke	er	for	stor.

Vurdering og kontroll:

Beskrivelse	av	doseringsanordningen.

d)	 Emballasjen	skal	ikke	inneholde	kadmium-	eller	kvikksølvholdige	tilsetningsstoffer,	forbindelser	der	disse	stoffene	
inngår,	eller	tilsetningsstoffer	som	ikke	oppfyller	kriterium	8.

Vurdering og kontroll:

Erklæring	fra	emballasjeprodusenten.

10.	Bruksegnethet

Produktets	bruksegnethet	skal	påvises	enten	ved	laboratorieundersøkelse(r)	eller	en	forbrukerprøving.

Dette	skal	foregå	i	samsvar	med	retningslinjene	for	ytelsesprøving	i	tillegg	I.

Vurdering og kontroll:

Rapport	fra	en	laboratorieundersøkelse	eller	forbrukerprøving	som	dokumenterer	tilfredsstillende	ytelse.

11.	Opplysninger på miljømerket

I	samsvar	med	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	1980/2000,	skal	rubrikk	2	på	miljømerket	inneholde	følgende	tekst:

«*		 Minst	mulig	innvirkning	på	økosystemene	i	vann.

*		 Tilfredsstiller	strenge	krav	til	biologisk	nedbrytbarhet.

*		 Begrenser	mengden	emballasjeavfall».

Vurdering og kontroll:

Søkeren	 skal	 framlegge	 en	 prøve	 av	 produktemballasjen	 som	viser	merket,	 sammen	med	 en	 erklæring	 om	 at	 dette	
kriteriet	er	oppfylt.

______________
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Tillegg I

Retningslinjer for ytelsesprøving

Produktets	 ytelse	 kan	 påvises	 enten	 ved	 en	 laboratorieundersøkelse	 eller	 en	 forbrukerprøving.	 Dersom	 en	
laboratorieundersøkelse	 benyttes,	 skal	 produsentens	 egen	 prøving	 godtas.	 Søkeren	 skal	 imidlertid	 dokumentere	 at	
prøvingen	er	et	mål	på	produktets	ytelse.

Dersom	det	benyttes	forbrukerprøving,	skal	følgende	retningslinjer	følges:

Ved	 en	 forbrukerprøving	 skal	 det	 delta	minst	 ti	 personer.	 Forbrukerne	 skal	 spørres	 om	 hvor	 effektivt	 produktet	 er	
sammenlignet	med	et	markedsledende	produkt.	Spørsmålene	til	forbrukerne	skal	minst	omfatte	følgende	punkter:

1.	 Hvor	godt	fungerer	produktet	sammenlignet	med	det	markedsledende	produktet?

2.	 Hvor	enkelt	er	det	å	dosere	produktet	sammenlignet	med	det	markedsledende	produktet?

3.	 Hvor	enkelt	er	det	å	fordele	produktet	på	håret	og/eller	huden	sammenlignet	med	det	markedsledende	produktet?

Minst	80	%	av	forbrukerne	skal	være	minst	like	fornøyd	med	produktet	som	med	det	markedsledende	produktet.

_____________
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Tillegg II

Dokumentasjon av anaerob biologisk nedbrytbarhet

Følgende	metode	 kan	 benyttes	 for	 å	 framskaffe	 nødvendig	 dokumentasjon	 av	 anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet	 for	
bestanddeler	som	ikke	er	oppført	i	DID-listen.

Anvend	 rimelig	 ekstrapolering.	 Bruk	 prøvingsresultatene	 fra	 ett	 råmateriale	 til	 å	 ekstrapolere	 best	 mulig	 anaerob	
biologisk	nedbrytbarhet	for	strukturelt	nærstående	overflateaktive	stoffer.	Dersom	anaerob	biologisk	nedbrytbarhet	er	
bekreftet	for	et	overflateaktivt	stoff	(eller	en	gruppe	homologer)	i	samsvar	med	DID-listen,	kan	det	antas	at	et	lignende	
overflateaktivt	 stoff	 også	 er	 anaerobt	 biologisk	 nedbrytbart	 (for	 eksempel	 er	 C12-15	A	 1-3	 EO	 sulfat	 (DID-nr.	 8)	
anaerobt	biologisk	nedbrytbart,	og	en	lignende	anaerob	biologisk	nedbrytbarhet	kan	også	antas	å	foreligge	for	C12-15	
A	6	EO	sulfat).	Dersom	anaerob	biologisk	nedbrytbarhet	er	bekreftet	for	et	overflateaktivt	stoff	ved	bruk	av	en	egnet	
prøvingsmetode,	kan	det	antas	at	et	lignende	overflateaktivt	stoff	også	er	anaerobt	biologisk	nedbrytbart	(for	eksempel	
kan	opplysninger	 fra	 litteraturen	 som	bekrefter	den	anaerobe	biologiske	nedbrytbarheten	 til	overflateaktive	 stoffer	 i	
gruppen	alkylesterammoniumsalter,	brukes	 til	å	dokumentere	en	lignende	anaerob	biologisk	nedbrytbarhet	for	andre	
kvaternære	ammoniumsalter	som	inneholder	esterforbindelser	i	alkylkjeden(e)).

Utfør	masseundersøkelsesprøving	 for	 anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet.	 Dersom	 det	 er	 nødvendig	med	 ny	 prøving,	
utføres	 en	 masseundersøkelsesprøving	 ved	 hjelp	 av	 OECD	 311,	 ISO	 11734,	 ECETOC	 nr.	 28	 (juni	 1988)	 eller	 en	
tilsvarende	metode.

Utfør	prøving	av	biologisk	nedbrytbarhet	med	lav	dose.	Dersom	det	er	nødvendig	med	ny	prøving,	og	dersom	utførelsen	
av	masseundersøkelsesprøvingen	medfører	problemer	 (for	 eksempel	hemming	på	grunn	av	giftighet	 i	 prøvestoffet),	
gjentas	prøvingen	med	en	lav	dose	av	det	overflateaktive	stoffet,	og	nedbrytingen	overvåkes	med	C-14-målinger	eller	
kjemiske	analyser.	Prøving	med	lave	doser	kan	utføres	ved	hjelp	av	OECD	308	(24.	april	2002)	eller	en	tilsvarende	
metode,	 forutsatt	 at	 forholdene	 er	 strengt	 anaerobe.	 Prøving	 og	 tolkning	 av	 prøvingsresultatene	 skal	 utføres	 av	 en	
uavhengig	sakkyndig.

__________________


