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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1349 

av 5. august 2016 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til fottøy 

[meddelt under nummer K(2016) 5028](*) 

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 6 nr. 7 og artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles til produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2009/563/EF(2) ble det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

fottøy. For bedre å gjenspeile den aktuelle teknologiske situasjonen på markedet for denne produktgruppen og ta høyde 

for den innovasjon som har funnet sted i den aktuelle perioden, bør det fastsettes reviderte miljøkriterier. 

4) Målet med de reviderte miljøkriteriene er særlig å fremme produkter som har lavere miljøvirkning, særlig med hensyn 

til uttømming av naturressurser, utslipp til vann, luft og jord i forbindelse med produksjonsprosessene, og som bidrar til 

miljødimensjonen av bærekraftig utvikling i hele produktets livssyklus, som er holdbare, og der innholdet av farlige 

stoffer er begrenset. 

5) De reviderte kriteriene fremmer også den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling ved at det innføres krav til 

arbeidsforholdene på stedet der sluttmonteringen finner sted, med henvisning til Den internasjonale arbeids-

organisasjons (ILO) trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper og sosialpolitikk, FNs Global Compact-

initiativ, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale 

selskaper. 

6) De reviderte miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i seks år fra den datoen denne 

beslutning treffes, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

7) Vedtak 2009/563/EF bør derfor erstattes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 214 av 9.8.2016, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 63. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/563/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy (EUT 

L 196 av 28.7.2009, s. 27). 
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8) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt EU-miljømerket for fottøy på grunnlag av 

miljøkriteriene fastsatt i vedtak 2009/563/EF, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter og sikre at de er i 

samsvar med de reviderte miljøkriteriene og kravene. Produsentene bør også få anledning til å inngi søknader basert på 

miljøkriteriene fastsatt i vedtak 2009/563/EF, eller på de reviderte miljøkriteriene fastsatt i denne beslutning, i en 

tilstrekkelig lang periode. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «fottøy» omfatter alle artikler som er utformet for å beskytte eller dekke til foten, og som er utstyrt med 

en såle som kommer i kontakt med underlaget. Med forbehold for unntakene fastsatt i nr. 3 omfatter denne beslutning fottøy 

omfattet av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF(1) og vernefottøy omfattet av rådsdirektiv 89/686/EØF(2). 

2.  Fottøy kan bestå av forskjellige naturmaterialer og/eller syntetiske materialer i samsvar med direktiv 94/11/EF. 

3.  Følgende produkter inngår ikke i produktgruppen: 

a)  Fottøy som inneholder elektriske eller elektroniske komponenter. 

b)  Fottøy som er beregnet på engangsbruk. 

c)  Sokker med påsatt såle. 

d)  Lekefottøy. 

Artikkel 2 

I dette beslutning menes med: 

1) «overdel» skoens øvre strukturelle element som består av ett eller flere materialer, og som er festet til skoens yttersåle. 

Overdelen omfatter også fôr og binnsåle, 

2) «fôr og binnsåler» overdelens fôr og binnsålen som utgjør innsiden av fottøyet, 

3) «yttersåle» fottøyets nedre del som er festet til overdelen, 

4) «fottøymontering» en serie handlinger der målet er å sette sammen skoens overdel og såle til et ferdig produkt. Dette 

omfatter også emballering av sluttproduktet, 

5) «fottøymonteringssted» stedet der de siste trinnene i produksjonen (fra tilskjæring eller forming av materialet (ved 

sprøytestøpingsproduksjon) til emballering av produktet) som gjelder det lisensierte produktet, og som er under søkerens 

kontroll, finner sted, 

6) «flyktige organiske forbindelser» (VOC) organiske forbindelser med et damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K eller en 

tilsvarende flyktighet under de særlige bruksvilkårene som definert i EN 14602,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om merking av 

materialer brukt i hovedbestanddelene av fottøy for salg til forbruker (EFT L 100 av 19.4.1994, s. 37). 

(2) Rådsdirektiv 89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr (EFT L 399 av 

30.12.1989, s. 18). 
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7) «stoff med iboende evne til biologisk nedbryting» et stoff som viser 70 % nedbryting av oppløst organisk karbon innen  

28 dager eller 60 % av teoretisk høyeste oksygensvinn eller karbondioksidproduksjon innen 28 dager, ved bruk av en av 

følgende prøvingsmetoder: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C, 

8) «stoff med god evne til biologisk nedbryting» et stoff som viser 70 % nedbryting av oppløst organisk karbon innen 28 

dager eller 60 % av teoretisk høyeste oksygensvinn eller karbondioksidproduksjon innen 28 dager ved bruk av en av 

følgende prøvingsmetoder: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, 

OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal produktet tilhøre produktgruppen «fottøy», 

som definert i artikkel 1 i denne beslutning, og oppfylle miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som 

er fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «fottøy» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde i seks år fra den 

datoen denne beslutning treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «fottøy» kodenummeret «017». 

Artikkel 6 

Vedtak 2009/563/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1.  Som unntak fra artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter i produktgruppen «fottøy» som er 

inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i vedtak 2009/563/EF. 

2.  Søknader om EU-miljømerket for produkter i produktgruppen «fottøy» som inngis innen to måneder etter den datoen 

denne beslutning treffes, kan enten bygge på kriteriene fastsatt i vedtak 2009/563/EF eller kriteriene fastsatt i denne beslutning. 

Søknadene skal vurderes ut fra de kriteriene som ligger til grunn for søknaden. 

3.  EU-miljømerkelisensene som er tildelt i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2009/563/EF, kan brukes i tolv måneder 

fra den datoen denne beslutning treffes. 
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Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 5. august 2016 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/407 

 

 

VEDLEGG 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til «fottøy»: 

1.  Opprinnelsen til huder og skinn, bomull, tre og kork samt kunstige cellulosefibrer 

2.  Reduksjon av vannforbruk og begrensninger ved garving av huder og skinn 

3.  Utslipp til vann fra produksjon av lær, tekstiler og gummi 

4.  Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

5.  Farlige stoffer i produktet og i skoens bestanddeler 

6.  Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL) 

7.  Parametrer som bidrar til holdbarheten 

8.  Foretaks samfunnsansvar med hensyn til arbeidsforhold 

9.  Emballasje 

10.  Opplysninger på emballasjen 

Vurdering og kontroll: For hvert kriterium er det angitt detaljerte krav til vurdering og kontroll. 

Dersom søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at 

kriteriene er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv eller eventuelt fra dennes leverandør(er) eller underleverandører. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av organer som er akkreditert i henhold til den relevante 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

henhold til den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester. 

Det kan eventuelt benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene godtas 

som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Vedkommende organer kan eventuelt kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller besøk på stedet. 

Sluttproduktet er ett par sko. Kravene er fastsatt på grunnlag av skonummer: 42 franske stikk («Paris Point») for menn, 38 

franske stikk for kvinner, 40 franske stikk for unisexmodeller, 32 franske stikk for barn (eller største skonummer ved skonumre 

mindre enn 32 franske stikk) og 26 franske stikk for barn under tre år. 

Med mindre annet er angitt, får kriteriene anvendelse på sluttproduktet, som består av skoenes overdeler og yttersåler som er 

framstilt av homogene materialer og artikler som utgjør sluttproduktet. 

Søkeren skal framlegge en liste over de materialer som inngår i produktet, herunder en liste over alle homogene materialer og 

artikler som er brukt. Vekten av hvert materiale som er brukt, skal uttrykkes i gram og som en prosent av skoenes overdeler og 

yttersåler. Den samlede vekten for hvert sluttprodukt skal angis. 

Kriterium 6 viser til en liste over stoffer underlagt begrensninger som er angitt i vedlegget. På listen angis omfanget av 

begrensningene og de respektive kontrollmetodene.  
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KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1. Opprinnelsen til huder og skinn, bomull, tre og kork, kunstige cellulosefibrer og plast 

1.1. Krav til huder og skinn 

Rå huder og skinn som skal brukes i et sluttprodukt, omfattes av begrensningene angitt i kriterium 1.1 a) og 1.1 b). 

1.1 a) Huder og skinn  

Kriterium 1.1 a) får anvendelse når innholdet av lær i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 10,0 vektprosent av 

enten overdelen eller yttersålen. 

Det er bare rå huder og skinn fra dyr oppdrettet til melke- eller kjøttproduksjon som kan brukes til produksjon av lær 

beregnet på bruk i sluttproduktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra lærprodusenten eller fra hud- eller 

skinnleverandøren. I erklæringen skal det angis at lærproduksjonsforetaket utfører samsvarskontroller av råstoffene 

som brukes, og at rå huder og skinn som skal brukes i sluttproduktet, stammer fra dyr oppdrettet til melke- eller 

kjøttproduksjon. 

1.1 b) Forbudte huder  og skinn  

Rå huder og skinn som stammer fra arter som i henhold til kategoriene på Den internasjonale naturvernunions (IUCN) 

rødliste over truede arter(1) er utryddet, utryddet i viltlevende tilstand, alvorlig truet, truet, sårbare eller nær truet, skal 

ikke brukes i sluttproduktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra lærprodusenten eller -leverandøren. I 

erklæringen skal opprinnelsesdyret angis samt at rå huder og skinn som skal brukes i et sluttprodukt, ikke stammer fra 

arter som er utryddet, utryddet i viltlevende tilstand, alvorlig truet, truet, sårbare eller nær truet i henhold til IUCNs 

klassifisering. 

1.2. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

Kriterium 1.2 får anvendelse når innholdet av bomull i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 10,0 vektprosent av 

enten overdelen eller yttersålen. 

Bomull som inneholder 70,0 vektprosent eller mer gjenvunnet materiale, er unntatt fra kravene i kriterium 1.2. 

Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø (heretter kalt «bomull») som ikke er returfibrer, skal ha et 

minsteinnhold av enten økologisk bomull (se kriterium 1.2 a)) eller bomull dyrket med integrert bekjempelse av 

skadegjørere (IPM) (se kriterium 1.2 b)). 

Tekstiler som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene fastsatt i kommisjonsbeslutning 

2014/350/EU(2), anses å oppfylle kravene i kriterium 1.2. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring. 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstiler, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som viser 

at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Dersom det er relevant, skal gjenvunnet materiale kunne spores tilbake til omarbeidingen av utgangsmaterialet. Dette 

skal kontrolleres ved sertifisering av produktkjeden utført av uavhengig tredjemann eller ved dokumentasjon fra 

leverandørene av utgangsmaterialet og ombearbeidingsanleggene.  

  

(1) http://www.iucnredlist.org/ 

(2) Kommisjonsbeslutning 2014/350/EU av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

(EUT L 174 av 13.6.2014, s. 45). 
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1.2 a) S tandard for økologisk produksjon  

Med unntak av fottøy beregnet på barn under tre år skal minst 10 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som 

brukes i produktet, være dyrket i samsvar med kravene fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), National Organic 

Programme (NOP) i USA eller tilsvarende juridiske forpliktelser fastsatt av EUs handelspartnere. Innholdet av 

økologisk bomull kan omfatte økologisk dyrket bomull og økologisk bomull dyrket i en omleggingsperiode. 

Minst 95 % av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som brukes i fottøy beregnet på barn under tre år, skal være 

økologisk bomull. 

Dersom den økologiske bomullen skal blandes med konvensjonell bomull eller IPM-bomull, skal bomullen stamme fra 

ikke-genmodifiserte sorter. 

Påstander om innhold av økologisk bomull er tillatt bare dersom innholdet av økologisk bomull er minst 95 %. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring om innholdet 

av økologisk bomull underbygd av dokumentasjon sertifisert av et uavhengig kontrollorgan som viser at den er 

produsert i samsvar med kravene til produksjon og inspeksjon fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, National Organic 

Programme (NOP) i USA eller krav fastsatt av andre handelspartnere. Kontrollen skal utføres for hver opprinnelsesstat. 

Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal vise at kravet til minsteinnhold av økologisk bomull er oppfylt på 

grunnlag av den årlige mengden bomull som kjøpes inn for å framstille sluttproduktet eller sluttproduktene, og for hver 

produktlinje. Transaksjonshistorikk og/eller fakturaer som dokumenterer mengden sertifisert bomull som er kjøpt inn, 

skal framlegges. 

For konvensjonell bomull eller IPM-bomull som brukes i blandinger med økologisk bomull, skal en kontrollprøving 

med tanke på påvisning av eventuelle vanlige genmodifiseringer godtas som samsvarsbevis for bomullssorten. 

1.2 b) Produksjon  av bomull  et ter  prinsippene for  in tegrer t  bekjempelse  av skadegjørere  (IPM) samt 

begrensning av pest ic ider  

Med unntak av fottøy beregnet på barn under tre år skal minst 20 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som 

brukes i produktet, dyrkes etter IPM-prinsippene definert i IPM-programmet til FNs organisasjon for ernæring og 

landbruk (FAO) eller i samsvar med systemer for integrert dyrking (Integrated Crop Management – ICM) som omfatter 

IPM-prinsipper. 

Minst 60 % av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som brukes i fottøy beregnet på barn under tre år, skal være dyrket 

etter IPM-prinsipper. 

IPM-bomull som skal brukes i sluttproduktet, skal dyrkes uten bruk av noen av følgende stoffer: aldikarb, aldrin, 

kamfeklor (toksafen), captafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, cypermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb og salter av dette, 

endosulfan, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, heksaklorsykloheksan (summen av isomerer), metamidofos, paration-

metyl, monokrotofos, neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid, tiametoksam), paration, pentaklorfenol. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en erklæring om samsvar med 

kriterium 1.2 b) underbygd av dokumentasjon som viser at minst 20 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene i 

produktet, eller 60 vektprosent for fottøy beregnet på barn under tre år, er dyrket av gårdbrukere som har deltatt i 

formelle opplæringsprogrammer i regi av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) eller statlige IPM- eller 

ICM-programmer, og/eller som har vært gjenstand for en revisjon innenfor rammen av IPM-ordninger sertifisert av 

tredjemann. Kontrollen skal enten skje årlig for hver opprinnelsesstat eller på grunnlag av sertifisering av all IPM-

bomull som er kjøpt inn for å framstille produktet.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 
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Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal også framlegge en erklæring om at IPM-bomullen ikke er dyrket ved 

bruk av noen av stoffene angitt i kriterium 1.2 b). IPM-sertifiseringsordninger der bruk av de angitte stoffene er 

utelukket, skal godtas som samsvarsbevis. 

1.3. Bærekraftig tre og kork 

Kriterium 1.3 får anvendelse dersom innholdet av tre eller kork i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 10,0 

vektprosent av enten overdelen eller yttersålen. 

Alt tre og all kork skal omfattes av sporbarhetssertifikater utstedt av tredjemann innenfor rammen av en uavhengig 

sertifiseringsordning, f.eks. FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification) eller tilsvarende. 

Nytt tre og ny kork skal ikke stamme fra GMO-sorter og skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av tredjemann 

innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning som garanterer bærekraftig skogsforvaltning og sporbarhet, 

f.eks. FSC, PEFC eller tilsvarende. 

Dersom en sertifiseringsordning tillater at usertifisert materiale blandes med sertifisert og/eller gjenvunnet materiale i et 

produkt eller en produksjonslinje, skal minst 70 % av tre- eller korkmaterialet, alt etter hva som er relevant, stamme fra 

bærekraftig, sertifisert nytt materiale og/eller gjenvunnet materiale. 

Usertifisert materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det stammer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogsforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert eller 

godkjent i henhold til sertifiseringsordningen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et gyldig og uavhengig sertifisert sporbarhetssertifikat for alt tre- og korkmateriale som brukes i produktet eller 

produksjonslinjen, og skal påvise at minst 70 % av tre- eller korkmaterialet stammer fra skoger eller områder som 

forvaltes i samsvar med prinsippene for bærekraftig skogsforvaltning, og/eller fra gjenvunne kilder som oppfyller 

kravene fastsatt av den relevante uavhengige sporbarhetssertifiseringsordningen. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger 

skal godtas som uavhengig sertifisering utført av tredjemann. Dersom ordningen ikke inneholder særlige krav om at alt 

nytt materiale skal stamme fra ikke-genmodifiserte sorter, skal det framlegges ytterligere dokumentasjon som viser 

dette. 

Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert nytt materiale, skal det dokumenteres at innholdet av 

usertifisert nytt materiale er høyst 30 % og omfattes av en kontrollordning som sikrer at det stammer fra en lovlig kilde 

og oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

1.4. Kunstige cellulosefibrer (herunder viskose, modal og lyocell) 

Kriterium 1.4 får anvendelse når innholdet av kunstige cellulosefibrer i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 

10,0 vektprosent av enten overdelen eller yttersålen. 

Kunstige cellulosefibrer som inneholder 70,0 vektprosent eller mer gjenvunnet materiale, er unntatt fra kravene i 

kriterium 1.4. 

Minst 25,0 % av de ikke-gjenvunne fibrene skal være framstilt av trær som er dyrket i samsvar med prinsippene for 

bærekraftig skogsforvaltning, som definert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Den resterende 

andelen av ikke-gjenvunne fibrer skal stamme fra masse fra lovlig skogbruk og lovlige beplantninger. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å 

oppfylle kravene i kriterium 1.4. 
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Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring. 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet 

som viser at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. Hvis ikke skal søkeren fra fiberprodu-

senten(e) innhente gyldige sporbarhetssertifikater sertifisert av tredjemann som viser at trefibrene er dyrket i samsvar 

med prinsippene for bærekraftig skogsforvaltning og/eller stammer fra lovlige kilder. FSC, PEFC eller lignende 

ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering. 

Fiberprodusenten skal dokumentere at ordningen for tilbørlig aktsomhet, omhandlet i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 995/2010(1), er fulgt for å sikre at tømmeret er avvirket på lovlig måte. Gyldige lisenser i henhold til 

EUs handlingsplan for rettshåndheving, god forvaltningspraksis og handel i skogsektoren (FLEGT) eller FNs 

konvensjon om handel med truede arter (CITES) og/eller tredjemannssertifisering skal godtas som dokumentasjon på 

lovlige kilder. 

Dersom det er relevant, skal gjenvunnet materiale kunne spores tilbake til omarbeidingen av utgangsmaterialet. Dette 

skal kontrolleres ved sertifisering av produktkjeden utført av uavhengig tredjemann eller ved dokumentasjon fra 

leverandørene av utgangsmaterialet og fra ombearbeidingsanleggene. 

1.5. Plast 

PVC-plast skal ikke brukes i noen deler av produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring. 

Kriterium 2. Reduksjon av vannforbruk og begrensninger ved garving av huder og skinn 

Rå huder og skinn som skal brukes i sluttproduktet, skal være omfattet av grenseverdien for vannforbruk i garveprosessen angitt 

i kriterium 2.1. 

Lær som brukes i produkter beregnet på barn under tre år, skal være omfattet av begrensningen som gjelder for kromgarving, 

som angitt i kriterium 2.2. 

2.1. Vannforbruk 

Kriteriet får anvendelse dersom innholdet av lær i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 10,0 vektprosent av enten 

overdelen eller yttersålen. 

Vannforbruket uttrykt som årlig gjennomsnittlig mengde vann som forbrukes per tonn rå huder og skinn, skal ikke 

overstige grenseverdiene i tabell 1. 

Tabell 1 

Største tillatte vannforbruk i garveprosesser 

Huder 28 m3/t 

Skinn 45 m3/t 

Vegetabilsk garvet lær 35 m3/t 

Svinelær 80 m3/t 

Saueskinn 180 l/hud 
  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer 

tømmer og treprodukter i omsetning (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23). 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra lærleverandøren eller eventuelt lærproduk-

sjonsforetaket. I erklæringen angis årlig lærproduksjon og tilknyttet vannforbruk på grunnlag av de månedlige 

gjennomsnittsverdiene i de siste tolv månedene før søknaden inngis, målt som mengden utslipp av spillvann. 

Dersom lærproduksjonsprosessen utføres på forskjellige geografiske steder, skal søkeren eller leverandøren av halvfab-

rikater av lær framlegge dokumentasjon som angir mengden vann som er sluppet ut (m3) for den mengden halvfabrikater 

av lær som er bearbeidet i tonn (t) eller antallet skinn når det gjelder saueskinn, på grunnlag av de månedlige 

gjennomsnittsverdiene i de 12 månedene før søknaden inngis. 

2.2. Begrensning som gjelder ved garving av huder og skinn 

For fottøy beregnet på barn under tre år skal rå huder og skinn som skal brukes i fôr og binnsåler, som definert i artikkel 2 

nr. 2, behandles ved hjelp av kromfri garveteknologi. 

Vurdering og kontroll: For fottøy beregnet på barn under tre år skal søkeren framlegge en samsvarserklæring fra 

lærproduksjonsforetaket eller eventuelt lærleverandøren med opplysninger om at læret som er brukt i de innvendige 

delene av fottøyet (fôr og/eller binnsåler), er garvet uten bruk av krom. I erklæringen skal det angis hvilket garvemiddel 

som er brukt ved behandlingen av rå huder og skinn. 

Kriterium 3. Utslipp til vann fra produksjon av lær, tekstiler og gummi 

Tekstiler, lær og gummi som skal brukes i sluttproduktet, omfattes av grenseverdien for utslipp til vann. 

Kriteriet får anvendelse når innholdet av lær, tekstiler eller gummi, alt etter hva som er relevant, i skoens overdel eller yttersåle 

utgjør mer enn 10,0 vektprosent av enten overdelen eller yttersålen. 

3.1. Kjemisk oksygenforbruk (KOF) i spillvann fra garverier 

KOF-verdien i spillvann fra garverier skal, når det slippes ut til overflatevann etter rensing (i eller utenfor anlegget), ikke 

overstige 200,0 mg/l. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter i samsvar med ISO 6060 som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag 

av månedsgjennomsnittet for de seks månedene før søknaden. Det skal framgå av opplysningene at produksjonsstedet 

eller, dersom spillvannet renses eksternt, den driftsansvarlige for renseanlegget oppfyller kravene. 

3.2. Kjemisk oksygenforbruk (KOF) i spillvann fra ferdigbehandling av tekstiler 

KOF-verdien i spillvannutslipp fra ferdigbehandling av tekstiler skal ikke overstige 20,0 g/kg behandlede tekstiler. 

Ferdigbehandling omfatter varmeherding, termosolprosesser, overtrekking og impregnering av tekstiler. Dette kravet får 

anvendelse på våtprosesser som brukes ved ferdigbehandling av tekstilstoffet. Målingen i forbindelse med dette kravet 

skal gjøres nedstrøms for renseanlegget på stedet eller et kommunalt renseanlegget som tar imot spillvann fra nevnte 

bearbeidingsanlegg. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 3.2. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring.  
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Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som 

viser at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Hvis ikke skal søkeren eller eventuelt materialleverandøren framlegge detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter i 

samsvar med ISO 6060 som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag av månedsgjennomsnittet for de seks månedene 

før søknaden. Det skal framgå av opplysningene at produksjonsstedet eller, dersom spillvannet renses eksternt, den 

driftsansvarlige for renseanlegget oppfyller kravene. 

3.3. Kjemisk oksygenforbruk (KOF) i spillvann fra bearbeiding av naturgummi og syntetisk gummi 

KOF-verdien i spillvann fra bearbeiding av naturgummi eller syntetisk gummi, alt etter hva som er relevant, skal når det 

slippes ut til overflatevann etter rensing (i eller utenfor anlegget), ikke overstige 150,0 mg/l. Dette kravet får anvendelse 

på våtprosesser som brukes ved framstilling av gummien. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter basert på ISO 6060 som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag av 

månedsgjennomsnittet for de seks månedene før søknaden. Det skal framgå av opplysningene at produksjonsstedet eller, 

dersom spillvannet renses eksternt, den driftsansvarlige for renseanlegget oppfyller kravene.  

3.4. Krom i spillvann fra garverier etter rensing 

Den samlede kromkonsentrasjonen i spillvann fra garverier etter at det er renset, skal ikke overstige 1,0 mg/l, som angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU(1). 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

en prøvingsrapport utarbeidet på grunnlag av en av følgende prøvingsmetoder: ISO 9174, EN 1233 eller EN ISO 11885 

for krom, som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag av månedsgjennomsnittet for de seks månedene før søknaden. 

Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med BAT 10 og enten BAT 11 eller 12, alt etter hva som er relevant, i 

gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU med hensyn til reduksjon av innholdet av krom i spillvannutslipp. 

Kriterium 4. Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

Dersom ikke annet er angitt, skal den samlede bruken av VOC i sluttfasen av framstillingen av fottøy ikke overstige 18,0 gram 

VOC/par i gjennomsnitt. 

For fottøy som er klassifisert som personlig verneutstyr i samsvar med direktiv 89/686/EØF, skal den samlede bruken av VOC i 

sluttfasen av fottøyproduksjonen ikke overstige 20,0 gram VOC/par i gjennomsnitt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av en beregning av den samlede bruken av 

VOC i sluttfasen av framstillingen av fottøy i samsvar med EN 14602. Beregningen skal underbygges av prøvingsresultater og 

dokumentasjon (registrering av innkjøpt lær, klebemidler, etterbehandlingsmidler og framstilling av fottøy), alt etter hva som er 

relevant. 

Det skal eventuelt framlegges en kopi av sertifiseringen utstedt av et sertifiseringsorgan som er meldt i henhold til direktiv 

89/686/EØF, og som beviser at produktet er klassifisert som personlig verneutstyr. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU av 11. februar 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) for garving av huder og skinn, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 45 

av 16.2.2013, s. 13). 
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Kriterium 5. Farlige stoffer i produktet og i skoens bestanddeler 

Forekomsten i sluttproduktet, og i eventuelle homogene materialer eller artikler av det, av stoffer og stoffblandinger som 

oppfyller kriteriene for klassifisering som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) i henhold til artikkel 57 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1), eller stoffer eller stoffblandinger som oppfyller kriteriene for 

klassifisering, merking og emballering (CLP) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) for de 

farene som er oppført i tabell 2, skal begrenses i samsvar med kriterium 5.1 og 5.2. 

Med hensyn til overholdelse av dette kriteriet er stoffene som er oppført på listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring, og som omfattes av klassifiseringen av CLP-farer, oppført i tabell 2 etter hvilke farlige egenskaper de har. 

Kriteriet får ikke anvendelse på stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper under bearbeiding (det vil si stoffer som 

ikke lenger er biotilgjengelige, eller som gjennomgår kjemiske endringer), slik at faren som er identifisert, ikke lenger er til 

stede. Dette skal omfatte kjemiske reaksjoner der stoffer er blitt endret, f.eks. polymerisering der monomerer eller 

tilsetningsstoffer bindes kovalent. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 5. 

Tabell 2 

Gruppering av farer underlagt begrensninger 

Farer i gruppe 1 – stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 1: 

— Stoffer som er oppført på Det europeiske kjemikaliebyrås (ECHA) kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring(1) 

— Stoffer klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B: 

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 

Farer i gruppe 2 – CLP-farer 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 2: 

— CMR-stoffer i kategori 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362 

— Giftighet i vann, kategori 1: H400, H410 

— Akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330 

— Aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304 

— Giftvirkning på bestemte organer (STOT), kategori 1: H370, H372 

— Hudsensibiliserende stoff i kategori 1: H317 

Farer i gruppe 3 – CLP-farer 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 3: 

— Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413 

— Akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331, EUH070 

— STOT(*), kategori 2: H371, H373 

(1) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA), kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på 

godkjenning, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table. 

(*) STOT (Specific target organ toxicity) = giftvirkning på bestemte organer. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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5.1. Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Sluttproduktet, og eventuelle homogene materialer eller artikler av det, skal ikke inneholde stoffer som er blitt identifisert 

etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som er oppført på kandidatlisten 

over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner som er høyere enn 0,10 vektprosent. 

Det skal ikke gis unntak for stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på kandidatlisten, 

dersom de forekommer i sluttproduktet, eller for eventuelle homogene materialer eller artikler som utgjør en del av 

sluttproduktet, i konsentrasjoner som er høyere enn 0,10 vektprosent. 

Målet med kontrollen skal være å fastslå en mulig forekomst av disse stoffene i produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, eventuelt underbygget av erklæringer fra 

materialleverandøren, om at det ikke forekommer stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner 

som er høyere enn 0,10 vektprosent for sluttproduktet og for eventuelle homogene materialer eller artikler som utgjør en 

del av produktet. Erklæringene skal vise til den siste versjonen av kandidatlisten som ECHA har offentliggjort(1). 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som 

viser at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

5.2. Begrensninger basert på CLP-klassifiserte stoffer og stoffblandinger 

Med unntak av fôr og binnsåler, som definert i artikkel 2 nr. 2 i denne beslutning, får kriteriet anvendelse når innholdet av 

eventuelle homogene materialer eller artikler i skoen overdel eller yttersåle utgjør mer enn 3,0 vektprosent av enten 

overdelen eller yttersålen. Eventuelle homogene materialer eller artikler som brukes i fôr og binnsåler, skal være omfattet 

av begrensningen som angis i neste nummer. 

Stoffer og stoffblandinger som omfattes av gruppene oppført i tabell 3, og som oppfyller kriteriene for klassifisering som 

CLP-farer i tabell 2, skal ikke forekomme i homogene materialer eller artikler som utgjør en del av sluttproduktet, i 

konsentrasjoner som er høyere enn 0,10 vektprosent. 

Tabell 3 

Grupper av stoffer og stoffblandinger som omfattes av kriterium 5.2 

— Aktive stoffer i biocidprodukter 

— Fargestoffer (herunder trykkfarger, pigmenter og lakk) 

— Hjelpebærestoffer, egaliseringsmidler, ekspansjons- og dispergeringsmidler, overflateaktive stoffer 

— Fettmidler til lær 

— Løsemidler 

— Fortykningsmidler, bindemidler, stabilisatorer og myknere brukt ved trykking 

— Flammehemmere 

— Tverrbindingsmidler, klebemidler 

— Vann-, smuss- og flekkavstøtende midler 

Bruken av visse stoffer og stoffblandinger oppført i tabell 3 er unntatt fra kravene i kriterium 5.2, med forbehold for 

vilkårene angitt i tabell 4.  

  

(1) ECHA, kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på godkjenning, http://www.echa.europa.eu/ 

candidate-list-table. 
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Tabell 4 

Vilkår for unntak som får anvendelse på bruken av funksjonelle stoffer og stoffblandinger 

Stoffer og stoffblandinger Unntakets omfang Vilkår for unntak Anvendelse på fottøy 

Nikkel H317, H351, H372 Nikkel kan forekomme bare i rustfritt stål. 

Nikkelavgivelsen fra rustfritt stål skal være 

mindre enn eller lik 0,5 μg/cm2/uke, som angitt 

i kriterium 6 (RSL). 

Tåhetter og tilbehør til 

fottøy i metall 

Fargestoffer til farging 

og trykking uten 

pigmenter 

H301, H311, H331, 

H317 

Fargerier og trykkerier skal bruke støvfrie 

fargepreparater eller automatisk dosering og 

fordeling av fargestoffer for å minimere ekspo-

neringen av arbeidstakerne. 

Fargestoffer 

Fargestoffer til farging 

og trykking uten 

pigmenter 

H411, H412, H413 Ved farging der det brukes reaktive farge-

stoffer, direktfargestoffer, kypefargestoffer 

eller svovelfargestoffer i disse klassene, skal 

minst ett av følgende vilkår være oppfylt: 

1.  Bruk av fargestoffer med høy affinitet. 

2.  Frekvensen av defekte varer skal være 

lavere enn 3,0 %. 

3.  Bruk av fargeavstemmingsutstyr. 

4.  Bruk av standardiserte framgangsmåter for 

farging. 

5.  Bruk av fargefjerning ved rensing av 

spillvann. 

Bruk av fargeløsninger og/eller digitaltrykk 

omfattes ikke av disse vilkårene. 

Fargestoffer 

Vann-, smuss- og 

flekkavstøtende midler 

H413 Det avstøtende middelet og nedbrytings-

produktene av dette skal ha god og/eller 

iboende evne til biologisk nedbryting og skal 

ikke være bioakkumulerende i vannmiljøet, 

herunder i vannsedimenter. 

Vannavstøtelighet 

Rester av hjelpestoffer som forekommer i eventuelle homogene materialer eller artikler som utgjør en del av slutt-

produktet 

Hjelpestoffer som 

omfatter bærestoffer, 

egaliseringsmidler, 

dispergeringsmidler, 

overflateaktive stoffer, 

fortykningsmidler, 

bindemidler 

H301, H311, H331, 

H371, H373, H317 

(1B), H411, H412, 

H413, EUH070 

Oppskriftene skal utarbeides ved hjelp av 

automatiske doseringssystemer, og prosessene 

skal følge standard framgangsmåter. 

Stoffer i klasse H311, H331 og H317 (1B) skal 

ikke forekomme i konsentrasjoner som er 

høyere enn 1,0 vektprosent i eventuelle 

homogene materialer eller artikler som utgjør en 

del av sluttproduktet. 

Hjelpestoffer 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med kriterium 5.2, eventuelt underbygd av 

erklæringer fra materialleverandøren(e). Erklæringen skal underbygges av en liste over stoffene og/eller stoffene i 

stoffblandinger angitt i tabell 3 som forekommer i eventuelle homogene materialer eller artikler som utgjør en del av 

sluttproduktet, sammen med opplysninger om fareklassifiseringen eller ikke-fareklassifiseringen av disse. 

Følgende opplysninger skal framlegges for å underbygge erklæringer om fareklassifiseringen eller ikke-fareklassifise-

ringen av hvert stoff eller hver stoffblanding: 

— Stoffets CAS-, EC- eller listenummer (dersom dette er tilgjengelig for stoffblandinger). 

— Den fysiske formen og tilstanden som stoffet eller stoffblandingen brukes i. 

— Harmonisert CLP-fareklassifisering. 

— Selvklassifiserte poster i ECHAs REACH-database over registrerte stoffer dersom ingen harmonisert klassifisering er 

tilgjengelig(1). 

— Klassifisering av stoffblandinger i henhold til kriteriene fastsatt i CLP-forordningen. 

Ved vurdering av selvklassifiserte poster i REACH-databasen over registrerte stoffer skal poster som stammer fra felles 

framlegginger, prioriteres. 

Dersom en klassifisering registreres som «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) i henhold til 

REACH-databasen over registrerte stoffer, eller dersom et stoff ennå ikke er registrert i henhold til REACH-forordningen, 

skal det framlegges toksikologiske data som oppfyller kravene i vedlegg VII til forordning (EF) nr.1907/2006, og som er 

tilstrekkelige til å underbygge en endelig selvklassifisering i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

ECHAs retningslinjer. Ved databaseposter av typen «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) skal 

selvklassifiseringene kontrolleres, og følgende informasjonskilder skal godtas: 

— Toksikologiske undersøkelser og farevurderinger foretatt av reguleringsorganer på samme nivå som ECHA(2), 

medlemsstatenes reguleringsorganer eller mellomstatlige organer. 

— Et sikkerhetsdatablad som er fullstendig utfylt i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

— En dokumentert ekspertuttalelse fra en profesjonell toksikolog. Denne skal bygge på en gjennomgåelse av 

vitenskapelig litteratur og eksisterende prøvingsdata, ved behov underbygd av resultater fra nye prøvinger utført av 

uavhengige laboratorier ved bruk av metoder som er godkjent av ECHA. 

— En attest, ved behov basert på en ekspertuttalelse, utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan som utfører 

farevurderinger i henhold til det globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) eller 

CLP-fareklassifiseringssystemet. 

Opplysninger om stoffers eller stoffblandingers farlige egenskaper kan, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, framskaffes på andre måter enn ved prøvinger, f.eks. ved bruk av alternative metoder som in vitro-

metoder, modeller for kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner eller ved bruk av gruppering eller sammenligning med 

strukturlike stoffer. 

For de stoffene og stoffblandingene oppført i tabell 4 som det er gitt unntak for, skal søkeren framlegge bevis på at alle 

vilkårene for unntak er oppfylt. 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som 

viser at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Kriterium 6. Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL) 

Kriteriet får anvendelse dersom innholdet av homogene materialer eller artikler i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 

3,0 vektprosent av enten overdelen eller yttersålen. 

  

(1) ECHA, REACH-database over registrerte stoffer, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances 

(2) ECHA, samarbeid med reguleringsorganer på samme nivå, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-

cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies 
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Sluttproduktet, homogene materialer eller artikler som utgjør en del av sluttproduktet, eller produksjonsoppskriftene som 

brukes, skal, alt etter hva som er relevant, ikke inneholde stoffer som er oppført på listen over stoffer underlagt begrensninger. 

For hvert stoff eller hver gruppe av stoffer er anvendelsen, omfanget av begrensningene samt krav til kontroll og prøving angitt 

på nevnte liste. Vedlegget til denne beslutning inneholder listen over stoffer underlagt begrensninger. 

Søkeren skal formidle listen over stoffer underlagt begrensninger til alle leverandører av materialer eller artikler som skal 

brukes som bestanddeler i det EU-miljømerkede produktet. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 6. 

Vurdering og kontroll: Søkeren og materialleverandøren(e) skal framlegge en erklæring om samsvar med listen over stoffer 

underlagt begrensninger, sammen med dokumentasjon om stoffene og stoffblandingene som er brukt til framstilling av 

sluttproduktet eller materialene i det. Hvert relevante krav som er angitt på listen over stoffer underlagt begrensninger, skal 

kontrolleres, og dette kan omfatte: 

— erklæringer fra ansvarlige for tilknyttede produksjonstrinn, 

— erklæringer fra leverandører av kjemikalier eller 

— resultater fra laboratorieanalyser av prøver av sluttproduktet. 

Dersom det er påkrevd, skal det utarbeides sikkerhetsdatablader i samsvar med retningslinjene i avsnitt 10, 11 og 12 i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 1907/2006 («Krav til utarbeiding av sikkerhetsdatablader»). Ved ufullstendige sikkerhetsdatablader vil 

det bli krevd supplerende erklæringer fra leverandører av kjemikalier. 

Dersom det kreves laboratorieanalyser av sluttproduktet, skal dette utføres for bestemte produktlinjer og bygge på et tilfeldig 

utvalg av prøver. Dersom det er angitt, skal dette gjennomføres årlig i lisensperioden for å vise fortsatt samsvar med kriteriet 

om listen over stoffer underlagt begrensninger, og resultatene skal deretter framlegges for det berørte vedkommende organ. 

Prøvingsdata som er innhentet for å sikre samsvar med bransjens lister over stoffer underlagt begrensninger og andre 

sertifiseringsordninger for fottøy, skal godtas dersom prøvingsmetodene er likeverdige. 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som viser 

at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Kriterium 7. Parametrer som bidrar til holdbarheten 

Arbeidssko og vernesko skal være CE-merket og oppfylle kravene til holdbarhet fastsatt i samsvar med direktiv 89/686/EØF. 

Alt annet fottøy skal oppfylle kravene i tabell 5. 
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Tabell 5 

Holdbarhetsparametrer 

Parameter/standardprøvingsmetode 
Sportssko 

(generelle) 
Skolesko Fritidssko Herrespasersko 

Fottøy beregnet 

på kaldt vær 
Damespasersko Motesko Barnesko Innesko 

Overdelens bøyemotstand: 

(kc uten synlig skade) / EN 13512 

Tørr = 100 

Våt = 20 

Tørr = 100 

Våt = 20 

Tørr = 80 

Våt = 20 

Tørr = 80 

Våt = 20 

Tørr = 100 

Våt = 20 

– 20° = 30 

Tørr = 50 

Våt = 10 

Tørr = 15 Tørr = 15 Tørr = 15 

Overdelens 

rivestyrke 

(gjennomsnittlig 

rivestyrke, N) / EN 

13571 

Lær 

Andre materialer 

≥ 80 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 40 

≥ 40 

≥ 40 

≥ 30 

≥ 30 

≥ 30 

≥ 30 

≥ 30 

≥ 30 

Yttersålens bøye-

motstand: 

EN 17707. 

Snittilvekst (mm) 

Nsc = ingen 

spontane sprekker 

≤ 4 

Nsc 

≤ 4 

Nsc 

≤ 4 

Nsc 

≤ 4 

Nsc 

≤ 4 

Nsc ved -10 °C 

≤ 4 

Nsc 

   

Yttersålens slite-

styrke / EN 12770 

D ≥ 0,9 g/cm3 

(mm3) 

D < 0,9 g/cm3 

(mg) 

≤ 200 

≤ 150 

≤ 200 

≤ 150 

≤ 250 

≤ 170 

≤ 350 

≤ 200 

≤ 200 

≤ 150 

≤ 400 

≤ 250 

  ≤ 450 

≤ 300 

Heftfasthet, overdel/såle (N/mm) / EN 

17708 

≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 3,0 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,0 ≥ 2,5 ≥ 3,0 ≥ 2,5 

Yttersålens rive-

styrke 

(gjennomsnittlig 

styrke, N/mm) / EN 

12771 

D ≥ 0,9 g/cm3 

D < 0,9 g/cm3 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

6 

4 

8 

6 

6 

4 

5 

4 

6 

5 

5 

4 

Fargebestandighet for fottøyets innside 

(fôr eller overdelens innside). Gråskala 

på filt etter 50 våtsykluser / EN ISO 

17700 

≥ 2/3 ≥ 2/3 ≥ 2/3 ≥ 2/3 ≥ 2/3 ≥ 2/3  ≥ 2/3 ≥ 2/3 

Slitestyrkesykluser for fôr og 

binnsåler / EN 17704 

> 25 600 tørr 

> 12 800 våt 

> 25 600 tørr 

> 12 800 våt 

> 25 600 tørr 

> 12 800 våt 

> 25 600 tørr 

> 6 400 våt 

> 25 600 tørr 

> 12 800 våt 

> 25 600 tørr 

> 6 400 våt 

> 25 600 tørr 

> 3 200 våt 

>= 25 600 tørr 

>= 12 800 våt 

> 8 400 tørr 

> 1 600 våt 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av prøvingsrapporter som angitt i tabell 5. 

Dersom det er relevant, skal det framlegges en kopi av sertifiseringen utstedt av et sertifiseringsorgan som er meldt i henhold til 

direktiv 89/686/EØF, og som beviser at produktet er klassifisert som personlig verneutstyr. 

Kriterium 8. Foretaks samfunnsansvar med hensyn til arbeidsforhold 

Kravene i dette kriteriet får anvendelse på stedet der sluttmonteringen av fottøyet finner sted. 

Idet det tas hensyn til Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO) trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper 

og sosialpolitikk, FNs Global Compact-initiativ (søyle 2), FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, skal søkeren sørge for tredjemannskontroll underbygd av revisjoner på stedet 

som bekrefter at gjeldende prinsipper i ILOs kjernekonvensjoner og tilleggsbestemmelsene nedenfor er overholdt på stedet der 

sluttmonteringen av fottøyet finner sted. 

ILOs kjernekonvensjoner: 

i)  Barnearbeid: 

— Konvensjonen om minstealder for adgang til sysselsetting, 1973 (nr. 138). 

— Konvensjonen om de verste former for barnearbeid, 1999 (nr. 182). 

ii)  Tvangsarbeid: 

— Konvensjonen om tvangsarbeid, 1930 (nr. 29), og protokollen til konvensjonen om tvangsarbeid fra 2014. 

— Konvensjonen om avskaffelse av tvangsarbeid, 1957 (nr. 105). 

iii)  Organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger: 

— Konvensjonen om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten, 1948 (nr. 87). 

— Konvensjonen om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98). 

iv)  Forskjellsbehandling: 

— Konvensjonen om lik lønn, 1951 (nr. 100). 

— Konvensjonen om diskriminering i sysselsetting og yrke, 1958 (nr. 111). 

Tilleggsbestemmelser: 

v)  Arbeidstid: 

— ILOs konvensjon om arbeidstid, 1919 (nr. 1). 

vi)  Lønn: 

— ILOs konvensjon om fastsetting av minstelønn, 1970 (nr. 131). 

— Levelønn: Søkeren skal sikre at den lønn som betales for en normal arbeidsuke, alltid minst oppfyller bransjens eller 

lovfestede minstestandarder, er tilstrekkelig til å oppfylle arbeidstakernes grunnleggende behov og gir et visst 

rådighetsbeløp. Gjennomføringen skal revideres i samsvar med standarden SA8000(1) om lønn («Remuneration»). 

vii)  Helse og sikkerhet: 

— ILOs konvensjon om sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet, 1981 (nr. 170). 

— ILOs konvensjon om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet, 1990 (nr. 155). 

På steder der retten til organisasjonsfrihet og til å føre kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal selskapet anerkjenne 

rettmessige arbeidstakersammenslutninger som det kan føre samtaler med om problemer knyttet til arbeidsplassen.  

  

(1) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/421 

 

 

Revisjonsprosessen skal omfatte samråd med eksterne berørte parter i lokalområdene rundt produksjonsstedene, herunder 

fagforeninger, organisasjoner i lokalsamfunnet, ikke-statlige organisasjoner og eksperter på arbeidsforhold. For å dokumentere 

leverandørenes atferd overfør berørte forbrukere skal søkeren offentliggjøre aggregerte resultater og hovedfunn fra revisjonene 

på internett. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring og kopier av sertifikater og underbyggende revisjons-

rapporter for hvert anlegg der sluttmonteringen av modellen(e) som skal miljømerkes, finner sted. 

Tredjemannsrevisjonen av stedet skal utføres av private revisorer som er kvalifisert til å vurdere om fottøyindustriens forsy-

ningskjede er i samsvar med sosiale standarder eller atferdsregler, eller, i stater der ILOs konvensjon om arbeidstilsyn fra 1947 

(nr. 81) er blitt ratifisert, og ILOs tilsyn viser at det nasjonale arbeidstilsynssystemet er effektivt(1), og der tilsynssystemene 

omfatter områdene angitt ovenfor, av én eller flere arbeidsinspektører utpekt av en nasjonal myndighet. 

Sertifikater som er datert senest tolv måneder før søknaden, fra ordninger eller prosesser som kontrollerer samsvar med 

gjeldende prinsipper i de angitte ILO-kjernekonvensjonene, sammen med tilleggsbestemmelsene om arbeidstid, lønn og helse 

og sikkerhet, skal godtas. 

Kriterium 9. Emballasje 

Dette kriteriet gjelder bare for primæremballasje, som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF(2). 

9.1. Papp og papir 

Papp og papir som brukes til sluttemballering av fottøyet, skal være framstilt av 100 % gjenvunnet materiale. 

9.2. Plast 

Plast som brukes til sluttemballering av fottøyet, skal være framstilt av minst 80 % gjenvunnet materiale. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt emballasjeleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring med 

opplysninger om emballasjematerialets sammensetning og andelen gjenvunnet og nytt materiale. 

Kriterium 10. Opplysninger på emballasjen 

10.1. Bruksanvisning 

Følgende opplysninger skal følge med produktet: 

— Rengjøring- og vedlikeholdsanvisninger for hvert produkt. 

— «Få fottøyet reparert istedenfor å kaste det. Det er mindre skadelig for miljøet.» 

— «Brukt fottøy bør leveres til et lokalt gjenvinningsanlegg.» 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et eksempel på emballasjen eller en illustrasjon av emballasjen som viser 

bruksanvisningen som skal følge med produktet. 

10.2. Opplysninger på EU-miljømerket 

Dersom det valgfrie merket med tekstfelt brukes, skal det, dersom det er relevant, inneholde tre av følgende utsagn: 

i)  Bærekraftig forvaltede råstoffer av naturlig opprinnelse (dersom kriterium 1 får anvendelse). 

ii)  Redusert forurensning i produksjonsprosesser. 

iii)  Minimert bruk av farlige stoffer. 

iv)  Holdbarhetsprøvd. 

v)  xx % økologisk bomull er brukt (denne påstanden kan brukes bare dersom, på grunnlag av kriterium 1.2 a), mer enn 

95 % av det samlede innholdet av bomull er økologisk). 

  

(1) Se ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og tilhørende veiledning. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall (EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10). 
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Retningslinjene for bruk av den valgfrie etiketten med tekstfelt er å finne i «Guidelines for the use of the EU Elastomer 

logo» på nettstedet 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring og et eksempel på produktetiketten eller en 

illustrasjon som viser plasseringen av EU-miljømerket. 

 _____  
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TILLEGG 

LISTE OVER STOFFER UNDERLAGT BEGRENSNINGER (RSL) 

Listen får anvendelse på stoffer som kan brukes i produksjonsprosessen, eller som kan forekomme i sluttproduktet. Listen over 

stoffer underlagt begrensninger for EU-miljømerking av fottøy inneholder stoffer eller grupper av stoffer hvis forekomst i 

sluttproduktet, materialer eller artikler i det, eller produksjonsoppskrifter, alt etter hva som er relevant, skal være særlig 

begrenset eller kontrollert. Begrensningene får anvendelse på 

— produksjonstrinn (f.eks. farging), 

— oppskrifter som brukes i produksjonstrinnene for fottøyet (f.eks. hjelpestoffer), 

— homogene materialer eller artikler (f.eks. syntetisk gummi eller naturgummi), 

— sluttprodukter. 

Anvendelse, materiale og/eller produksjonstrinn, dersom det er relevant, begrensningens omfang, krav til kontroll og/eller 

prøving er angitt for hvert krav. 

Søkeren skal formidle listen over stoffer underlagt begrensninger til alle materialleverandører. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 6. 
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Tabell 1 

Begrensninger som får anvendelse på bestemte produksjonstrinn 

Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

a)  Hjelpestoffer 

Enhver blanding eller sammen-

setning som brukes i produk-

sjontrinnene for lær, tekstiler og 

belagt lær og belagte tekstiler 

Følgende stoffer skal ikke brukes i blandinger eller sammensetninger som 

brukes i produksjonstrinn, og som omfattes av grenseverdiene for 

forekomst av stoffer i sluttproduktet: 

— Nonylfenol, isomerblandinger, CAS-nr. 25154-52-3 

— 4-nonylfenol, CAS-nr. 104-40-5 

— 4-nonylfenol, forgrenet, CAS-nr. 84852-15-3 

— Oktylfenol, CAS-nr. 27193-28-8 

— 4-oktylfenol, CAS-nr. 1806-26-4 

— 4-tert-oktylfenol, CAS-nr. 140-66-9 

Følgende alkylfenoletoksylater (APEO): 

— Polyoksyetylert oktylfenol, CAS-nr. 9002-93-1 

— Polyoksyetylert nonylfenol, CAS-nr. 9016-45-9 

— Polyoksyetylert p-nonylfenol, CAS-nr. 26027-38-3 

Totalt 25 mg/kg for 

tekstiler 

Totalt 100 mg/kg for lær 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge enten en erklæring om at disse 

stoffene ikke er brukt, underbygd av et sikkerhets-

datablad, eller prøvingsresultater for sluttproduktet eller 

for læret, tekstilene, det belagte læret eller de belagte 

tekstilene som utgjør sluttproduktet. Prøvingsmetode for 

lær: EN ISO 18218-2 (indirekte metode), for tekstiler og 

belagte tekstiler: EN ISO 18254 for alkylfenoletoksylater, 

for alkylfenoler skal prøvingen av sluttproduktet utføres 

ved ekstraksjon av løsemiddel etterfulgt av LC-MS eller 

GC-MS. 

Farging og etterbehandling av 

lær, tekstiler og belagt lær og 

belagte tekstiler 

Følgende stoffer skal ikke brukes i blandinger eller sammensetninger til 

farging og etterbehandling av lær, belagt lær og belagte tekstiler: 

— Bis(hydrogenert talgalkyl)dimetylammoniumklorid (DTDMAC) 

— Distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC) 

— Di(herdet talg)dimetylammoniumklorid (DHTDMAC) 

— Etylendiamintetraacetat (EDTA) 

— Dietylentriaminpentaacetat (DTPA) 

— 4-(1,1,3,3,-tetrametylbutyl)fenol 

— Nitrilotri-eddiksyre (NTA) 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

b)  Kolofonium 

Trykking, lakkering og liming Kolofonium skal ikke brukes som bestanddel i trykkfarger, lakk eller 

klebemidler. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller leverandøren(e) 

skal framlegge en erklæring om at dette stoffet ikke er 

brukt. 

c)  Løsemidler 

Hjelpestoffer brukt i blandinger, 

sammensetninger og klebemid-

ler for lær, tekstiler, belagt lær 

og belagte tekstiler, plast og 

sluttprodukter 

Følgende stoffer skal ikke brukes i blandinger eller sammensetninger til 

bearbeiding av materialer i bestanddeler og i klebemidler som brukes ved 

montering av sluttproduktet: 

— 2-metoksyetanol 

— N,N-dimetylformamid 

— 1-metyl-2-pyrrolidon 

— Bis(2-metoksyetyl)eter 

— 4,4′-diaminodifenylmetan 

— 1,2,3-triklorpropan 

— 1,2-dikloretan, etylendiklorid 

— 2-etoksyetanol 

— Benzen-1,4-diamindihydroklorid 

— Bis(2-metoksyetyl)eter 

— Formamid 

— N-metyl-2-pyrrolidon 

— Trikloretylen 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt. 

d)  Klorerte parafiner 

Alle produksjonstrinn for lær, 

syntetisk gummi, plast, tekstiler 

og belegg 

Kortkjedede klorerte parafiner (SCCP), C10–C13, skal ikke brukes til 

produksjon og etterbehandling av lær, syntetisk gummi, plast, tekstiler 

eller belegg. 

Ikke påviselig Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at kortkjedede 

klorerte parafiner, C10–C13, ikke er brukt, underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. Ellers skal søkeren og/eller 

materialleverandøren(e) framlegge en samsvarserklæ-

ring underbygd av resultatene fra en prøvingsrapport 

utarbeidet i henhold til EN ISO 18219. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

Materialbearbeiding for lær, 

syntetisk gummi, plast, tekstiler 

og belegg 

Mellomkjedede klorerte parafiner (MCCP), C14–C17, skal ikke brukes til 

produksjon og etterbehandling av lær, syntetisk gummi, plast, tekstiler 

eller belegg. 

1000 mg/kg Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at mellomkje-

dede klorerte parafiner, C14–C17, ikke er brukt, 

underbygd av et sikkerhetsdatablad. Ellers skal søkeren 

og/eller materialleverandøren(e) framlegge en sam-

svarserklæring underbygd av resultatene fra en prø-

vingsrapport i henhold til EN ISO 18219. 

e)  Biocidprodukter (som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(1) 

Brukt under transport eller 

lagring av råstoffer og halvfab-

rikater, sluttprodukter eller 

sluttproduktemballasje 

i)  Bare følgende aktive stoffer (som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 528/2012) er tillatt: 

— Aktive stoffer som er oppført på listen utarbeidet i samsvar med 

artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012, for den relevante 

produkttypen (dvs. fibrer, lær, gummi og polymeriserte ma-

terialer), forutsatt at vilkårene eller begrensningene fastsatt i 

forordningen er oppfylt. 

— Aktive stoffer som er angitt i vedlegg I til nevnte forordning, 

forutsatt at vilkårene og begrensningene fastsatt i forordningen er 

oppfylt. 

— Aktive stoffer som undersøkes for den relevante produkttypen i 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 

528/2012. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren og materialleverandø-

ren skal framlegge enten erklæringer om at disse 

stoffene ikke er brukt før transport og lagring, eller 

dokumentasjon på at bruken av det aktive stoffet 

(biocidet) er tillatt i henhold til forordning (EU) nr. 

528/2012. 

Ved bruk skal det framlegges en liste over aktive stoffer 

som er tilsatt under transport eller lagring av råstoffer, 

halvfabrikater eller i sluttproduktemballasje, herunder 

de tilhørende H-setningene. 

ii)  Biocidprodukter skal ikke tilsettes i sluttprodukter eller i deler av disse 

under monteringen av fottøyet med det formål å gi sluttproduktet 

biocide egenskaper. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren og materialleverandø-

ren skal framlegge erklæringer om at disse stoffene ikke 

er brukt i sluttproduktet eller deler av det. 

iii)  Klorfenoler (deres salter og estere), organiske tinnforbindelser 

(herunder TBT, TPhT, DBT og DOT), dimetylfumarat (DMFu), 

triklosan og nanosølv skal ikke brukes under transport eller lagring av 

produktet, artikler og homogene deler av det, og skal ikke tilsettes i 

sluttproduktet eller i sluttemballasjen. 

Ikke påviselig Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt. Erklæringen skal underbygges av 

resultatene fra prøvingen av sluttproduktet utført med 

henblikk på forekomst av følgende stoffer: 

Klorfenoler: lær, EN ISO 17070; tekstiler, XP G 08-015 

(påvisningsgrense: lær: 0,1 ppm; tekstiler: 0,05 ppm). 

Dimetylfumarat: ISO/TS 16186. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

f)  Andre særskilte stoffer 

Produksjonsoppskrifter og 

klebemidler som brukes i slutt-

produktet eller deler av det 

Følgende stoffer skal ikke med hensikt tilsettes i stoffblandinger og 

sammensetninger eller klebemidler som brukes under monteringen av 

fottøyet: 

— Klorerte eller bromerte dioksiner eller furaner 

— Klorerte hydrokarboner (1,1,2,2-tetrakloretan, pentakloretan, 1,1,2-

trikloretan, 1,1-dikloretylen) 

— Heksaklorsykloheksan 

— Monometyldibromdifenylmetan 

— Monometyldiklordifenylmetan 

— Nitritter 

— Polybromerte bifenyler (PBB) 

— Pentabromdifenyleter (PeBDE) 

— Oktabromdifenyleter (OBDE) 

— Polyklorerte bifenyler (PCB) 

— Polyklorerte terfenyler (PCT)) 

— Tri(2,3-dibrompropyl)fosfat (TRIS) 

— Trimetylfosfat 

— Tris-aziridinyl-fosfinoksid (TEPA) 

— Tris(2-kloretyl)-fosfat (TCEP) 

— Dimetylmetylfosfonat (DMMP) 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 
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Tabell 2 

Begrensninger som får anvendelse på prosesser som finner sted i fargerier 

Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

a)  Bærestoffer 

Bærestoffer brukt i farge-

prosesser der det brukes 

dispersjonsfargestoffer 

Halogenerte fargeakseleratorer (bærestoffer) skal ikke brukes (eksempler 

på bærestoffer er blant annet 1,2-diklorbenzen, 1,2,4-triklorbenzen, 

klorfenoksyetanol). 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 

Bærestoffer brukt som ekspan-

sjonsmidler for plast og skum 

Halogenerte organiske forbindelser skal ikke brukes som ekspan-

sjonsmidler eller som hjelpe-ekspansjonsmidler. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 

b)  Fargestoffer underlagt begrensninger 

Azofargestoffer 

Anvendelse i fargeprosesser 

Følgende kreftframkallende aromatiske aminer skal ikke forekomme i 

sluttproduktet. 

Arylamin CAS-nummer 

4-aminobifenyl 92-67-1 

Benzidin 92-87-5 

4-klor-o-toluidin 95-69-2 

2-naftylamin 91-59-8 

o-aminoazotoluen 97-56-3 

2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8 

p-kloranilin 106-47-8 

2,4-diaminoanisol 615-05-4 
 

30 mg/kg for hvert 

arylamin i sluttproduktet 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra spesifikke prøvinger i samsvar med EN 

14362-1:2012 og 3:2012 for tekstiler og CEN ISO/TS 

17234-1 og 2 for lær. 

(Merk: Når det gjelder forekomst av 4-aminoazobenzen, 

kan det forekomme falskt positive resultater, og disse 

skal derfor rapporteres.) 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Arylamin CAS-nummer 

4,4′-diaminodifenylmetan 101-77-9 

3,3′-diklorbenzidin 91-94-1 

3,3′-dimetoksybenzidin 119-90-4 

3,3′-dimetylbenzidin 119-93-7 

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan 838-88-0 

p-kresidin 120-71-8 

4,4′-metylen-bis-(2-kloranilin) 101-14-4 

4,4′-oksydianilin 101-80-4 

4,4′-tiodianilin 139-65-1 

o-toluidin 95-53-4 

2,4-diaminotoluen 95-80-7 

2,4,5-trimetylanilin 137-17-7 

o-anisidin (2-metoksyanilin) 90-04-0 

2,4-xylidin 95-68-1 

2,6-xylidin 87-62-7 

4-aminoazobenzen 60-09-3 
 

  

 

CMR-fargestoffer Følgende kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 

fargestoffer skal ikke brukes: 

Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske fargestoffer 
CAS-nummer 

C.I. Acid Red 26 3761-53-3 

C.I. Basic Red 9 569-61-9 
 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske fargestoffer 
CAS-nummer 

C.I. Basic Violet 14 632-99-5 

C.I. Direct Black 38 1937-37-7 

C.I. Direct Blue 6 2602-46-2 

C.I. Direct Red 28 573-58-0 

C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8 

C.I. Disperse Orange 11 82-28-0 

C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8 
 

  

 

Potensielt sensibiliserende 

fargestoffer 

Følgende potensielt sensibiliserende fargestoffer skal ikke brukes. 

Potensielt sensibiliserende dispersjonsfargestoffer CAS-nummer 

C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8 

C.I. Disperse Blue 3 2475-46-9 

C.I. Disperse Blue 7 3179-90-6 

C.I. Disperse Blue 26 3860-63-7 

C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2 

C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8 

C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7 

C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7 

C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8 

C.I. Disperse Orange 1 2581-69-3 

C.I. Disperse Orange 3 730-40-5 
 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Potensielt sensibiliserende dispersjonsfargestoffer CAS-nummer 

C.I. Disperse Orange 37 12223-33-5 

C.I. Disperse Orange 76 13301-61-6 

C.I. Disperse Red 1 2872-52-8 

C.I. Disperse Red 11 2872-48-2 

C.I. Disperse Red 17 3179-89-3 

C.I. Disperse Yellow 1 119-15-3 

C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8 

C.I. Disperse Yellow 9 6373-73-5 

C.I. Disperse Yellow 39 12236-29-2 

C.I. Disperse Yellow 49 54824-37-2 
 

  

Krombeisfargestoffer Krombeisfargestoffer skal ikke brukes. Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 

Metallkompleksfargestoffer Metallkompleksfargestoffer basert på kobber, krom og nikkel skal bare 

være tillatt til farging av lær, ull- og polyamidfibrer eller blandinger av 

disse fibrene med kunstige cellulosefibrer (f.eks. viskose). 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 

Pigmenter Pigmenter basert på kadmium, bly, krom (VI), kvikksølv og/eller antimon 

skal ikke brukes. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 
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Tabell 3 

Begrensninger som får anvendelse på etterbehandlingen av sluttproduktet 

Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

a)  Per- og polyfluorerte kjemikalier (PFC) 

Sluttprodukt i)  Fluorerte vann-, flekk- og oljeavstøtende midler skal ikke brukes til 

impregnering av fottøy. Dette omfatter per- og polyfluorerte midler. 

Ikke-fluorerte midler skal inneholde stoffer som er lett biologisk 

nedbrytbare, og som ikke er bioakkumulerende i vannmiljøet, herunder i 

vannsedimentet. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

et sikkerhetsdatablad. 

Fottøy som oppgis å ha en 

innebygd vannavstøtende funk-

sjon 

ii)  Fluorpolymermembraner og -laminater kan bare brukes til fottøy 

dersom materialets vanngjennomtrengelighet skal være lavere enn 

0,2 gram og vannabsorpsjonen lavere enn 30 % i henhold til 

standarden ISO 20347. Fluorpolymermembraner skal ikke 

framstilles ved bruk av PFOA eller noen av dets høyere homologer 

som definert av OECD. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en 

samsvarserklæring fra membran- eller laminatprodu-

senten med hensyn til polymerproduksjonen. Erklæ-

ringen skal underbygges av resultater fra tekniske 

prøvinger av materialets vanngjennomtrengelighet i 

henhold til ISO 20347. 

b)  Flammehemmere 

Fottøy med innebygd flammehem-

mende funksjon 

Bruken av flammehemmere er bare tillatt for fottøy som er klassifisert 

og CE-merket som personlig verneutstyr i kategori III, og som har en 

innebygd flammehemmende funksjon for å sikre sikkerheten på 

arbeidsplassen i samsvar med spesifikasjonene fastsatt ved direktiv 

89/686/EØF. Stoffet eller stoffene som brukes for å oppnå flammehem-

mende egenskaper, skal oppfylle kravene i kriterium 5. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge enten en 

erklæring om at flammehemmere ikke er brukt, eller en 

erklæring om at kriterium 5 er oppfylt. 

I begge tilfeller skal erklæringen underbygges av et 

sikkerhetsdatablad. Dersom det er relevant, skal det 

framlegges en liste over de flammehemmerne som er 

brukt i produktet, sammen med de tilhørende H-/R-

setningene. Det skal framlegges en kopi av sertifise-

ringen utstedt av et sertifiseringsorgan som er meldt i 

henhold til direktiv 89/686/EØF, og som beviser at 

produktet er markedsført som flammesikkert personlig 

verneutstyr i kategori III. 
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Tabell 4 

Begrensninger som får anvendelse på sluttproduktet eller bestemte deler av det 

Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

a)  PAH 

Belegg av plast, syntetisk 

gummi, tekstiler og lær 

De polysykliske aromatiske hydrokarbonene (PAH) som er 

oppført nedenfor, skal ikke forekomme i mengder over de 

fastsatte grenseverdiene i belegg av plast, syntetisk gummi, 

tekstiler eller lær. 

PAH som er klassifisert som farer i gruppe 1 og 2, skal ikke 

forekomme i konsentrasjoner som er høyere enn eller lik 

individuelle eller samlede konsentrasjonsgrenser, i belegg av 

plast, syntetisk gummi, tekstiler eller lær. 

Forekomsten og konsentrasjonen av følgende PAH skal 

kontrolleres: 

PAH som er underlagt begrensninger i henhold til forordning (EF) 

nr. 1907/2006: 

Navn CAS-nr. 

Krysen 218-01-9 

Benzo[a]antracen 56-55-3 

Benzo[k]fluoranten 207-08-9 

Benzo[a]pyren 50-32-8 

Dibenzo[a,h]antracen 53-70-3 

Benzo[j]fluoranten 205-82-3 

Benzo(b)fluoranten 205-99-2 

Benzo[e]pyren 192-97-2 

  

For alt fottøy: 

1.  De individuelle konsentrasjons-

grensene for PAH som er 

underlagt begrensninger i 

henhold til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, skal være lavere 

enn 1 mg/kg. 

2.  Den samlede konsentrasjons-

grensen for de 18 oppførte PAH 

skal være lavere enn 10 mg/kg. 

For fottøy beregnet på barn under 

tre år: 

1.  De individuelle konsentrasjons-

grensene for PAH som er 

underlagt begrensninger i 

henhold til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, skal være lavere 

enn 0,5 mg/kg. 

2.  Den samlede konsentrasjons-

grensen for de 18 oppførte PAH 

skal være lavere enn 1 mg/kg. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av prøvingsrapporten utarbeidet ved bruk av 

prøvingsmetoden AfPS GS 2014:01 PAK. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Andre PAH som er underlagt begrensninger: 

Navn CAS-nr. 

Naftalen 91-20-3 

Acenaftylen 208-96-8 

Acenaften 83-32-9 

Fluoren 86-73-7 

Fenantren 85-1-8 

Antracen 120-12-7 

Fluoranten 206-44-0 

Pyren 129-00-0 

Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 

Benzo[g,h,i]perylen 191-24-2 

  

  

b)  N-nitrosaminer 

Naturgummi og syntetisk 

gummi 

Følgende N-nitrosaminer skal ikke påvises i syntetisk gummi og 

naturgummi. 

N-nitrosamin CAS-nr. 

N-nitrosodietanolamin (NDELA) 1116-54-7 

N-nitrosodimetylamin (NDMA) 62-75-9 

N-nitrosodipropylamin (NDPA) 621-64-7 

N-nitrosodietylamin (NDEA) 55-18-5 

  

Ikke påviselig Vurdering og kontroll: Søkeren eller gummileverandø-

ren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

prøvingsrapporten utarbeidet ved bruk av prø-

vingsmetoden EN 12868 or EN 14602. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 
N-nitrosamin CAS-nr. 

N-nitrosodiisopropylamin (NDiPA) 601-77-4 

N-nitrosodibutylamin (NDBA) 924-16-3 

N-nitrosopiperidin (NPIP) 100-75-4 

N-nitrosodiisobutylamin (NdiBA) 997-95-5 

N-nitrosodiisononylamin (NdiNA) 1207995-62-7 

N-nitrosomorfolin (NMOR) 59-89-2 

N-nitroso-N-metyl-N-fenylamin (NMPhA) 614-00-6 

N-nitroso-N-etyl-N-fenylamin (NEPhA) 612-64-6 

N-nitrosopyrrolidin 930-55-2 

  

  

c)  Organiske tinnforbindelser 

Sluttprodukt De organiske tinnforbindelsene oppført nedenfor skal ikke 

forekomme i sluttproduktet over de fastsatte grenseverdiene. 

Tributyltinnforbindelser (TBT) 0,025 mg/kg 

Dibutyltinnforbindelser (DBT) 1 mg/kg 

Monobutyltinnforbindelser (MBT) 1 mg/kg 

Dioktyltinnforbindelser (DOT) 1 mg/kg 

Trifenyltinn (TPT) 1 mg/kg 

  

Fastsatte grenseverdier for hver 

organiske tinnforbindelse 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en 

samsvarserklæring underbygd av resultater fra 

prøvinger utført i samsvar med prøvingsmetoden 

ISO/TS 16179. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

d)  Ftalater 

Plast- og gummimaterialer, 

syntetiske materialer, belegg 

og trykk på materialer 

i)  I produktet kan det bare brukes ftalater som på søknads-

tidspunktet er blitt risikovurdert, og som oppfyller kravene i 

kriterium 5. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en 

samsvarserklæring underbygd av et sikkerhetsdatablad. 

ii)  Følgende myknere skal ikke brukes i produktet eller i artikler 

eller homogene deler av det: 

— 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C6-8-forgrenede alkyl-

estere, C7-rike (DIHP), CAS-nr.: 71888-89-6 

— 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C7-11-forgrenede og 

lineære alkylestere (DHNUP), CAS-nr.: 68515-42-4 

— Bis(2-metoksyetyl)ftalat (DMEP), CAS-nr.: 117-82-8 

— Diisobutylftalat (DIPB), CAS-nr.: 84-69-5 

— Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), CAS-nr.: 117-81-7 

— Dibutylftalat (DBP), CAS-nr.: 84-74-2 

— Benzylbutylftalat (BBP), CAS-nr.: 85-68-7 

— Di-n-pentylftalat (DPP), CAS-nr.: 131-18-0 

— 1,2-benzendikarboksylsyredipentylester, forgrenet og 

lineær, CAS-nr.: 84777-06-0 

— Diisopentylftalat (DIPP), CAS-nr.: 605-50-5 

— Diheksylftalat (DnHP), CAS-nr.: 84-75-3 

— N-pentylisopentylftalat, CAS-nr.: 607-426-00-1 

iii)  Følgende ftalater skal ikke brukes i fottøy til barn under tre 

år: 

— Diisononylftalat (DINP)*, CAS-nr.: 28553-12-0; 68515-

48-0 

— Di-n-oktylftalat (DNOP)*, CAS-nr.: 117-84-0 

— Diisodecylftalat (DIDP)*, CAS-nr.: 26761-40-0; 68515-

49-1 

Den samlede mengden myknere 

underlagt begrensninger skal være 

lavere enn 0,10 % vektprosent. 

Den samlede mengden myknere 

underlagt begrensninger for fottøy 

som er beregnet på barn under tre, 

år skal være lavere enn 0,05 

vektprosent. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge enten en 

erklæring fra materialprodusenten om at disse stoffene 

ikke er brukt, underbygd av et sikkerhetsdatablad for 

myknerne som er brukt i sammensetningen, eller 

resultater av prøvinger utført i henhold til ISO/TS 

16181. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

e)  Ekstraherbare metaller 

Sluttprodukt For fottøy som er beregnet på barn under tre år, skal stoffene 

oppført nedenfor ikke forekomme i sluttproduktet over de 

fastsatte grenseverdiene. 

Antimon (Sb) 30,0 mg/kg 

Arsen (As) 0,2 mg/kg 

Kadmium (Cd) 0,1 mg/kg 

Krom (Cr) 1,0 mg/kg (for 

tekstiler) 

Kobolt (Co) 1,0 mg/kg 

Kobber (Cu) 25,0 mg/kg 

Bly (Pb) 0,2 mg/kg 

Nikkel (Ni) 1,0 mg/kg 

Kvikksølv (Hg) 0,02 mg/kg 
 

Fastsatte grenseverdier for hvert 

stoff 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra prøvinger utført i samsvar med 

følgende prøvingsmetoder: Ekstraksjon – EN ISO 105-

E04-2013 (løsning med sur svette). Påvisning: EN 

ISO 17072-1 for lær, ICP-MS, ICP-OES (for tekstiler 

og plast). 

Prøvingen skal utføres årlig i lisensperioden for å 

dokumentere fortsatt samsvar med kriteriet. 

Følgende grenseverdier får anvendelse på annet fottøy enn fottøy 

beregnet på barn under tre år: 

Antimon (Sb) 30,0 mg/kg 

Arsen (As) 1,0 mg/kg 

Kadmium (Cd) 0,1 mg/kg 

Krom (Cr) 2,0 mg/kg (for 

tekstiler) 

Kobolt (Co) 4,0 mg/kg 

Kobber (Cu) 50,0 mg/kg 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Bly (Pb) 1,0 mg/kg 

Nikkel (Ni) 1,0 mg/kg 

Kvikksølv (Hg) 0,02 mg/kg 
 

Metallkomponenter Migrasjonen av nikkel fra nikkelholdige metallegeringer som er i 

direkte og langvarig kontakt med huden, skal være lavere enn 0,5 

μg/cm2/uke. 

0,5 μg/cm2/uke Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at fottøyets 

bestanddeler ikke inneholder nikkel, underbygd av 

sertifiseringen fra produsenten av metalldelene, eller en 

samsvarserklæring underbygd av resultatene oppnådd 

ved bruk av prøvingsmetoden EN 1811. 

Kromgarvet lær For sko som inneholder kromgarvet lær, skal det ikke være krom 

(VI) i sluttproduktet. 

Ikke påviselig Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra en prøvingsrapport utarbeidet ved 

bruk av prøvingsmetoden EN ISO 17075 (påvisnings-

grense: 3 ppm). Prøven skal klargjøres i henhold til 

instruksjonene i EN ISO 4044. 

Prøvingen skal utføres årlig i lisensperioden for å 

dokumentere fortsatt samsvar med kriteriet. Lær som 

ikke er kromgarvet, er unntatt fra kravet. 

For sko som inneholder kromgarvet lær, skal det ekstraherbare 

krominnholdet i sluttproduktet være lavere enn 200 mg/kg. 

200 mg/kg Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra en prøvingsrapport utarbeidet ved 

bruk av prøvingsmetoden EN ISO 17072-1. 

Prøvingen skal utføres årlig i lisensperioden for å 

dokumentere fortsatt samsvar med kriteriet. Lær som 

ikke er kromgarvet, er unntatt fra kravet. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

f)  TDA og MDA 

PU 2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7) 

4,4′-diaminodifenylmetan (4,4′-MDA, 101-77-9) 

Under 5 mg/kg for hvert stoff Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en 

samsvarserklæring underbygd av resultatene oppnådd 

etter følgende framgangsmåte: Ekstraksjon med 1 % 

vandig eddiksyreløsning. Prøven skal bestå av seks 

enheter som tas fra undersiden av hvert prøveemne (ned 

til høyst 2 cm under overflaten). Ekstraksjonen gjentas 

fire ganger på samme skumprøve, idet forholdet mellom 

vekt og volum i prøven hver gang er skal være 1:5. 

Ekstraktene kombineres og spes til et kjent volum, 

filtreres og analyseres med HPLC-UV eller HPLC-MS. 

Dersom HPLC-UV utføres og det er mistanke om 

interferens, utføres det en ny analyse med HPLC-MS. 

g)  Formaldehyd 

Sluttprodukt/lær, tekstil Mengden fritt og hydrolysert formaldehyd i fottøyets bestanddeler 

skal ikke overskride følgende grenseverdier: 

— Tekstiler: < 20 mg/kg 

— Lær: < 20 mg/kg (fottøy til barn), 75 mg/kg (fôr og binnsåler), 

100 mg/kg for andre deler av produktet 

Fastsatte grenseverdier Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra en prøvingsrapport utarbeidet ved 

bruk av følgende prøvingsmetoder: tekstiler: EN ISO 

14184-1, lær: EN ISO 17226-1. 

h)  Antimon 

Rå polyesterfibrer Innholdet av antimon i de rå polyesterfibrene skal ikke overstige 

260 ppm. 

260 mg/kg Vurdering og kontroll: Søkeren eller fiberprodusenten 

skal enten framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt i produksjonsprosessen, eller en 

samsvarserklæring underbygd av en prøvingsrapport 

utarbeidet ved bruk av følgende prøvingsmetoder: 

Direkte mengdebestemmelse ved atomabsorpsjons-

spektrofotometri eller massespektrometri med induktivt 

koplet plasma (ICP). Prøvingen skal utføres på en 

sammensatt prøve av råfibrer før en eventuell 

våtbehandling. 

 


