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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 frá 23. mars
1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), einkum annarri
undirgrein 1. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er
kveðið á um að ákveða beri skilyrði fyrir veitingu umhverfismerkis
bandalagsins fyrir hvern vöruflokk.

Í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er kveðið á um að
meta beri áhrif vöru á umhverfið með hliðsjón af tilteknum
viðmiðunum fyrir vöruflokka.

Í a-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er mælt fyrir um
að óheimilt sé að veita umhverfismerki fyrir vörur sem eru efni
eða efnablöndur er teljast hættulegar samkvæmt tilskipun ráðsins
67/548/EBE (2), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 94/69/EB (3) og tilskipun ráðsins 88/
379/EBE (4), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 93/18/EBE (5), en veita megi það fyrir
vörur sem í eru slík efni eða efnablöndur ef þær uppfylla markmið
kerfisins um veitingu umhverfismerkis bandalagsins.
Þvottaefni innihalda efni eða efnablöndur er teljast hættulegar
samkvæmt fyrrnefndum tilskipunum.

Meðal vistfræðilegra viðmiðana sem eru settar fram með þessari
ákvörðun má einkum nefna takmörk og stigakerfi sem takmarka
innihald efna og efnablanda, er teljast hættuleg, í þvottaefnum
sem heimilt er að veita umhverfismerki fyrir.

Þvottaefni sem fullnægja þessum viðmiðunum hafa þar af leiðandi
takmarkaðri umhverfisáhrif og uppfylla markmið kerfisins um
veitingu umhverfismerkis bandalagsins.

Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 hefur
framkvæmdastjórnin haft samráð við helstu hagsmunaaðila á
sérstökum samráðsfundum.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í
samræmi við álit nefndar sem var sett á laggirnar á grundvelli 7. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 880/92.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Vöruflokkurinn ,,þvottaefni“ er skilgreindur sem hér segir: Öll
þvottaefni í formi dufts, vökva eða hvaða öðru formi sem eru
ætluð til að þvo textílefni og einkum ætluð til notkunar í
þvottavélum.

2. gr.
Meta skal umhverfisáhrif og notagildi vöruflokksins sem er
skilgreindur í 1. gr. með hliðsjón af þeim sérstöku vistfræði- og
notagildisviðmiðunum sem eru settar fram í viðaukanum.

3. gr.
Skilgreiningin á vöruflokknum og vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir
vöruflokkinn skulu gilda til þriggja ára frá þeim degi sem þessi
ákvörðun kemur til framkvæmda.

4. gr.
Í stjórnsýslunni er kenninúmerið ,,006“ notað fyrir vöruflokkinn.

5. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 217, 13. 9. 1995, bls. 14, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/96 frá 5. júní
1996 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 25. júlí 1995

um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki
bandalagsins fyrir þvottaefni(*)

(95/365/EB)

(2) Stjtíð. EB nr. 196, 16. 8. 1967, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 381, 31. 12. 1994, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 187, 16. 7. 1988, bls. 14.

(5) Stjtíð. EB nr. L 104, 21. 4. 1993, bls. 46.

Gjört í Brussel 25. júlí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR FYRIR ÞVOTTAEFNI

1. ALMENNT

Almennar kröfur samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 um kerfi um veitingu vistmerkis EB og
eftirfarandi sérstakar viðmiðanir skulu gilda um veitingu umhverfismerkis fyrir þvottaefni og skal fara að
þeim allan þann tíma sem samningurinn um notkunarskilyrði merkisins gildir.

Þessar sérstöku viðmiðanir fyrir þvottaefni eru:

- sérstakar vistfræðilegar viðmiðanir sem gilda um innihaldsefni(1) og umbúðir,

- aðrar almennar vistfræðilegar viðmiðanir,

- viðmiðanir sem lúta að notagildi.

Kröfum sem lúta að gögnum og upplýsingum sem umsækjanda ber að skila með umsókn sinni til þar til
bærrar stofnunar er lýst í III. viðbæti.

2. GILDISSVIÐ

Þessar viðmiðanir geta gilt um þvottaefni í formi dufts, vökva, eða hvaða öðru formi sem er, ætluð til að
þvo textílefni og einkum ætluð til notkunar í þvottavélum.

3. HAGKVÆMNISEINING OG VIÐMIÐUNARSKAMMTUR

Hagkvæmniseining

Hagkvæmniseining er gefin upp með eftirfarandi hætti: g/þvott (grömm á þvott). Að því er varðar
þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott er átt við skammt í 4,5 kg af þvotti (þurr textílefni) og þvottaefni
fyrir fínþvott skammt á 2,5 kg af þvotti (þurr textílefni).

Viðmiðunarskammtur

Litið er á skammtinn sem framleiðandi mælir með fyrir vatnshörkuna 2,5 m mól CaCo
3
/l og ,,venjulega

óhrein“ textílefni sem viðmiðunarskammt fyrir:

- útreikning á vistfræðilegum viðmiðunum,

og

- þvottagetupróf.

Eigi vatnsharkan 2,5 m mól CaCo
3
/l ekki við í þeim aðildarríkjum þar sem þvottaefnið er markaðssett ber

umsækjanda að tilgreina hvaða skammt á að nota sem viðmiðunarskammt.

4. VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR FYRIR INNIHALDSEFNI OG UMBÚÐIR

4.1. Vistfræðilegar viðmiðanir fyrir innihaldsefni

Eftirfarandi færibreytur ber að hafa í huga:

- kemísk efni samtals

(1) ,,Innihaldsefni“ merkir kemísk efni sem framleiðandi tekur með í efnablöndu þvottaefnis.
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- markrúmmál þynningar - eiturhrif (CDV
TOX

)

- fosföt(1)

- óleysanleg ólífræn efni

- leysanleg ólífræn efni

- lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftháð)

- lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftfirrt)

- lífræn súrefnisþörf (BOD)

Í II. viðbæti eru birtar skilgreiningar á þeim færibreytum sem eru notaðar í útreikningum. Færibreyturnar
eru reiknaðar út og gefnar upp sem grömm á þvott eða lítrar á þvott eftir því sem við á. Þær eru lagðar
saman og metnar í heild samkvæmt þeirri aðferð sem er lýst í þessu skjali.

Fyrir hverja viðmiðun er skilgreint þröskuldsgildi, sem varan má ekki fara yfir, eigi að vera hægt að veita
henni umhverfismerki.

Stigagjöf/vigtarstuðlar

Í eftirfarandi töflu er tekið saman yfirlit yfir valdar viðmiðanir, þröskuldsgildi þeirra, vigtarstuðla og
hámarksstigafjölda. Formúlur til að reikna út stigafjölda fyrir hverja viðmiðun um sig er að finna í lið 4.4.1.

Stig 4 3 2 1 H
EXCL

      W-stuðull   Samtala

Viðmiðun

Kemísk efni samtals 60 80 100 120 200 3 12
Markrúmmál þynningar,
Tox (CDV

TOX
) 3 000 6 000  9 000  12 000 13 000 8 32

Fosföt (sem STPP) 0 10 20 30 50 2 8
Óleysanleg ólífræn efni 15 25 35 45 50 0,5 2
Leysanleg ólífræn efni 20 40 60 80 140 0,5 2
lífræn efni, ekki
lífbrjótanleg (loftháð) 1 2 3 4 10 1 4
lífræn efni, ekki
lífbrjótanleg (loftfirrt) 6 8 10 12 20 1,5 6
BOD 30 60 90 120 140 2 8

Alls 74

Athugasemdir:

Öll gildi eru gefin upp í grömmum á þvott, nema CDV
TOX

 sem er gefið upp í lítrum á þvott.
W-stuðull = vigtarstuðull; H

EXCL
 = þröskuldsgildi.

(1) Markmiðið með þessari bráðabirgðaviðmiðun er að taka tillit til ofauðgunartilhneigingar tiltekinna þvottaefna. Til
greina kemur að skipta á þessari færibreytu og viðmiðun sem byggir á áhrifum við endurskoðun á þessari ákvörðun í
ljósi aukinnar vísindaþekkingar í framtíðinni, fyrirliggjandi gagna og aðstæðna.
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4.2. Vistfræðilegar viðmiðanir fyrir vöruumbúðir

Aðeins er miðað við grunnumbúðir. Samtala fyrir grunnumbúðir, heildarumbúðir og nýtt efni skal ekki
vera hærri en 9 g á þvott. Ef um áfyllingu er að ræða er gert ráð fyrir að upphaflegar umbúðir séu notaðar
tuttugu sinnum, ef um málm eða plastefni er að ræða, en tíu sinnum ef efnið er pappi.

Eftirfarandi stigakerfi er notað fyrir umbúðaviðmiðunina:

Þyngd grunnumbúða
(Heildar + nýtt efni) Stig

g/þvott

Allt að 5 4

Frá 5 til 9 9 - (þyngd umbúða í g/þvott)

4.3. Viðmiðunarmörk fyrir veitingu umhverfismerkis

Samanlögð stig viðmiðananna átta fyrir innihaldsefni og viðmiðunarinnar varðandi umbúðir skulu vera
minnst 63.

Óheimilt er að fara yfir þau þröskuldsgildi sem gilda fyrir viðmiðanirnar. Varan skal einnig samræmast
öðrum viðmiðunum sem mælt er fyrir um í öðrum liðum þessa viðauka.

4.4. Útreikningar sem tengjast vistfræðilegum viðmiðunum fyrir innihaldsefni og umbúðir

4.4.1. Útreikningar sem tengjast viðmiðunum fyrir innihaldsefni

Gagnasafn fyrir innihaldsefni þvottaefna (DID-skrá)

A-hluti I. viðbætis hefur að geyma gagnasafn fyrir innihaldsefni þvottaefna (svokallaða DID-skrá) sem
nota ber við útreikninga varðandi innihaldsefnaviðmiðanirnar.

Gögn varðandi álagsstuðul, eiturhrif, lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftháð), lífræn efni sem eru
ekki lífbrjótanleg (loftfirrt), leysanleg/óleysanleg ólífræn efni og lífræna súrefnisþörf (BOD) eru skráð í
A-hluta I. viðbætis fyrir helstu innihaldsefni þvottaefna og þessi gögn ber að nota við útreikninga
varðandi þessi innihaldsefni.

Viðmiðanirnar:

- kemísk efni samtals
- fosföt (sem STPP)
- leysanleg/óleysanleg ólífræn efni
- ekki lífbrjótanleg efni (loftháð/loftfirrt)
- lífræn súrefnisþörf (BOD)

eru reiknaðar út fyrir öll innihaldsefni með því að taka mið af skammti á þvott, vatnsinnihaldi og
massahundraðstölu í lýsingunni og þær lagðar saman fyrir hverja vörulýsingu.

Viðmiðanirnar fyrir eiturhrif markrúmmáls þynningar eru reiknaðar fyrir hvert og eitt innihaldsefni með
eftirfarandi jöfnu:

CDV-eiturhrif:

skammtur X álagsstuðull
CDV

TOX 
=                                                            X 1 000

langtímaáhrif
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Aðferð til að reikna út viðmiðanir og stig:

Eftirfarandi jöfnur eru notaðar til að reikna út stig:

Kemísk efni samtals:

Viðmiðunarmörk: > 200 g/þvott
Stig: < 120 g/þvott = 7 - x/20

> 120 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Fosföt (sem STPP):

Viðmiðunarmörk: > 50 g/þvott
Stig: < 40 g/þvott = 4 - x/10

> 40 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Leysanleg ólífræn efni:

Viðmiðunarmörk: > 140 g/þvott
Stig: < 80 g/þvott = 5 - x/20

> 80 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftfirrt):

Viðmiðunarmörk: > 20 g/þvott
Stig: < 12 g/þvott = 7 - x/2

> 12 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

CDV
TOX

:

Viðmiðunarmörk: > 13 000 l/þvott
Stig: < 12 000 l/þvott = 5 - x/3 000

> 12 000 l/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Óleysanleg ólífræn efni:

Viðmiðunarmörk: > 50 g/þvott
Stig: < 45 g/þvott = 5,5 - x/10

> 45 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg:

Viðmiðunarmörk: > 10 g/þvott
Stig: < 4 g/þvott = 5 - x/1

> 4 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4
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Lífræn súrefnisþörf (BOD):

Viðmiðunarmörk:  > 140 g/þvott
Stig: < 120 g/þvott = 5 - x/30

> 120 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Ný kemísk efni/viðbótarinnihaldsefni

a) Þegar um er að ræða ný kemísk efni eða viðbótarinnihaldsefni, sem eru ekki skráð í gagnasafni fyrir
innihaldsefni þvottaefna, ber að fylgja aðferðinni sem er lýst hér og í B-hluta I. viðbætis.

Umsækjanda ber að leggja rannsóknargögn fyrir viðkomandi þar til bæra stofnun.

Leggja skal fram gögn um leysanleg/óleysanleg ólífræn efni, loftfirrtan lífbrjótanleika (ECETOC-
próf nr. 28, júní 1988) og lífræna súrefnisþörf (BOD).

Leggja skal fram öll tiltæk skjöl varðandi framlögð gögn um lífbrjótanleika, brotthreinsun, langtímaáhrif
(NOEC-gögn) á fisk, daphnia magna og þörunga.

Tilvísanir vegna prófa skulu vera í samræmi við viðkomandi viðauka tilskipunar ráðsins
92/32/EBE(1).

Ákvæði B-hluta I. viðbætis gilda þar sem við á.

Sérstaklega er heimilt að beita viðeigandi, einfaldaðri málsmeðferð, sem er lýst í B-hluta I. viðbætis,
ef ekki liggja fyrir fullnægjandi gögn varðandi langtímaáhrif (NOEC).

b) Heimilt er að beita annarri aðferð viðurkenni framkvæmdastjórnin að hún jafngildi þeirri sem um
getur hér að framan, einkum og sér í lagi til þess að meta samræmi við viðeigandi viðmiðanir, komi
slík beiðni frá þar til bærri stofnun eða hagsmunahópi sem á fulltrúa á samráðsfundum um
umhverfismerki (6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92).

4.4.2. Útreikningar sem tengjast umbúðaviðmiðuninni

Þyngd grunnumbúða vörunnar er umreiknuð í grömm á þvott. Nýja efnið og heildarefnið eru tilgreind
hvort í sínu lagi og má samtala beggja ekki fara yfir uppgefin viðmiðunarmörk, 9 g/þvott. Reikna ber
samtöluna út samkvæmt stigakerfinu sem gildir um þessa viðmiðun.

Ef um áfyllingar er að ræða er gert ráð fyrir að unnt sé að nota ílátið tuttugu sinnum (málmur, plastefni)
eða tíu sinnum (pappi).

Ef ólík umbúðakerfi eru notuð fyrir sömu efnablöndu þvottaefnis:

a) getur umsækjandi annaðhvort lagt fyrir viðkomandi þar til bæra stofnun, sem tekur við umsókn
hans, gögn til staðfestingar á að varan uppfylli, á grundvelli vegins meðaltals fyrir öll umbúðakerfi
sem eru notuð og fyrir heildarmagn þvottaefnis sem árlega er markaðssett um þessi umbúðakerfi,
viðmiðanirnar á landsvísu. Í slíkum tilvikum er heimilt að nota umhverfismerkið á allar gerðir
umbúða í notkun, að því tilskildu að engin þessara umbúða fari yfir þröskuldsgildi sem miðast við
12 g á þvott;

b) eða, mega einungis umbúðagerðir og -stærðir sem uppfylla viðmiðanirnar bera merkið. Þegar svo ber
undir skal í öllum auglýsingum á vörunni, þar sem skírskotað er til umhverfismerkisins, taka fram að
um takmarkað gildissvið þess sé að ræða.

Skilyrði a- og b-liðar hér að framan skulu endurspeglast í samningi um notkunarskilmála merkisins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 154, 5. 6. 1992, bls. 1.
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5. AÐRAR VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR VEGNA INNIHALDSEFNA

Tiltekin sérstök innihaldsefni mega ekki fara yfir ákveðið hámark í efnablöndu þvottaefnis eða eru
útilokuð eins og hér er greint frá:

a) heildarþyngd innihaldsefna, sem eru eitraðri en sem nemur 1 mg/l hvað bráð eiturhrif á fisk, daphnia
magna eða þörunga varðar, má ekki vera meiri en 10 g á þvott;

b) heildarþyngd allra innihaldsefna, sem eru eitraðri en sem nemur 1 mg/l hvað bráð eiturhrif á fisk,
daphnia magna eða þörunga varðar, og sem eru ekki ,,auðlífbrjótanleg“ eða hafa þannig deilistuðul
(n-oktanól/vatn) að lógaritmi P

ow
 > 3 (nema BCF sé 100 eða minna), má ekki fara yfir 0,25 g á

þvott;

c) fosfónöt mega ekki fara yfir 1 g á þvott;

d) yfirborðsvirka efnið alkýlfenóletoxýlat (APEO), ilmefni sem innihalda arómatísk nítró-sambönd,
sem um getur í II. viðbæti(1), og EDTA, sem myndar flókin efnasambönd, og einnig innihaldsefni
sem eru flokkuð sem krabbameinsmyndandi, skaðleg fyrir æxlun og valda stökkbreytingu eru
útilokuð.

6. NEYTENDAUPPLÝSINGAR

Eftirfarandi upplýsingar skal birta á vöruumbúðum:

,,Það sparar orku að þvo við lágan hita og með því að nota lítinn skammt af þvottaefni má draga úr
hugsanlegum umhverfisspjöllum.“

,,Í vafatilvikum ber að nota skammt fyrir venjulega óhreinan þvott. Áhrif á umhverfið verða þannig minni
en ella.“

6.1. Leiðbeiningar um skammta

Birta skal leiðbeiningar um skammta á vöruumbúðum.

Tilgreina ber skammta sem mælt er með fyrir ,,venjulega“ og ,,mjög óhreinan“ þvott og fyrir mismunandi
hart vatn í viðkomandi löndum og sem taldir eru hæfa umræddu magni textílefna.

Tilgreina ber þvottavirkni og miða við ,,venjulega óhreinan þvott“ og mismunandi hart vatn.

Ekki má vera meiri munur en sem nemur stuðlinum 2 á skammtaleiðbeiningum á vatnshörkubilinu 1
(mjúkt) - ,,venjulega óhreinn þvottur“ og mestu vatnshörku (3-4) - ,,mjög óhreinn þvottur“.

Leiðbeiningar vegna viðbótarskammta, t.d. í tengslum við forþvott, aðalþvott o.s.frv., geta fylgt með og
þær má tilgreina með tilliti til ,,venjulegs“/,,mjög óhreins þvottar“.

Skylt er að tilgreina viðmiðunarskammtinn sem er notaður fyrir þvottagetuprófið og útreikningana á
vistfræðilegum viðmiðunum sem þann skammt sem mælt er með fyrir ,,venjulega óhreinan þvott“ og
vatnshörku er svarar til 2,5 m mól CaCO

3
/l í aðildarríkinu þar sem prófið fer fram. Því aðeins er heimilt

að mæla með stærri skammti í öðrum aðildarríkjum að umsækjandi geti sýnt viðkomandi þar til bærri
stofnun fram á að það sé nauðsynlegur lágmarksskammtur til að standast prófið við þau skilyrði sem ríkja
í viðkomandi aðildarríki.

Ef einungis er getið um minni vatnshörku en 2,5 m mól CaCO
3
/l í leiðbeiningunum skal mæla með lægri

skammti fyrir ,,venjulega óhreinan þvott“ en viðmiðunarskammtinum sem um getur í næstu málsgrein hér
að framan.

(1) Í hve ríkum mæli þessi arómatísku nítró-sambönd eru útilokuð kann að verða tekið til endurskoðunar með viðeigandi
hætti í ljósi væntanlegra tilmæla vísindanefndarinnar um fegrunarfræði.
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6.2. Bann við óviðeigandi upplýsingum eða óviðeigandi staðhæfingum í auglýsingum

Staðhæfingar um vöru, m.a. í auglýsingum skulu vera í samræmi við ákvæði tilskipunar ráðsins
84/450/EBE(1) varðandi villandi auglýsingar. Óheimilt er að villa um fyrir væntanlegum kaupanda með
staðfhæfingum um vöruna í auglýsingum eða í hvaða formi sem er. Framleiðandi/innflytjandi vörunnar eða
auglýsandi skal vera í stakk búinn að sýna með tilhlýðilegum hætti fram á gildi og reynd staðfhæfinga
varðandi umhverfiseiginleika vörunnar sem hann heldur fram í auglýsingum sem skírskota til vörunnar eða
eru á henni.

6.3. Upplýsingar um innihaldsefni og merkingar þeirra

Beita skal ákvæðum tilmæla framkvæmdastjórnarinnar 89/542/EBE frá 13. september 1989 varðandi
merkingu þvottaefna og hreinsiefna(2):

Merkja ber eftirfarandi hópa innihaldsefna óháð massainnihaldi þeirra:

Ensím: gerð ensíma (t.d. prótínkljúfa, fitukljúfa) tilgreind

Varðveisluefni: lýsing á eiginleikum og merking samkvæmt IUPAC-flokkunarkerfinu

Sótthreinsandi efni: lýsing á eiginleikum og merking samkvæmt IUPAC-flokkunarkerfinu

7. PRÓF Á HREINLEIKA ENSÍMA TIL AÐ SANNREYNA AÐ ENGAR FRAMLEIÐSLULÍF-
VERUR SÉU TIL STAÐAR

Við próf á hreinleika ensíma skal nota ensím sem eru framleidd með líftækniaðferðum og notuð í þvottaefni
sem sótt er um umhverfismerki fyrir. Markmiðið með þessu prófi er að ganga úr skugga um að
framleiðslulífverur séu ekki í endanlegri ensímefnablöndu.

Örveruvöxtur er rannsakaður ásamt tilteknum sýklalyfjum. Hreinleikaprófunaraðferðin verður að tryggja
að engin framleiðslulífvera fyrirfinnist í 20 ml af stöðluðu prófsýni úr endanlegu ensímefnablöndunni.

8. NOTAGILDISVIÐMIÐANIR

Notagildi vörunnar verður prófað með samanburði við önnur þvottaefni af sömu gerð með því að nota
svokallað ,,straufrítt“ próf. Varan skal standast lágmarkskröfur sem eru skilgreindar í töflu 1.

Prófið er framkvæmt við vatnshörku 2,5 m mól CaCO
3
/l og með því að nota þann skammt sem mælt er

með fyrir ,,venjulega óhreinan þvott“ miðað við þessa vatnshörku.

Prófið getur að vali umsækjanda farið fram á hvaða rannsóknarstofnun sem er, enda hafi hún hlotið
viðurkenningu þar til bærrar stofnunar, í hvaða aðildarríki bandalagsins sem er.

Viðkomandi þar til bærar stofnanir skulu senda framkvæmdastjórninni fyrirfram skrá yfir þær
rannsóknarstofnanir sem þær hyggjast viðurkenna og allar breytingar sem kunna að verða á henni.
Framkvæmdastjórnin mun dreifa þessum skrám til annarra þar til bærra stofnana og til þeirra sem standa
að samráðsfundum um umhverfismerkið og tryggja að forsendur fyrir viðurkenningunni séu samræmdar.

Fylgja ber eftirtöldum stöðlum eða innlendum eða alþjóðlegum stöðlum sem viðurkennt er að jafngildi
þeim:

- ISO 4319-1977 Yfirborðsvirk efni - Þvottaefni fyrir textílefni - Leiðbeiningar
fyrir samanburðarprófanir á notagildi

- DIN 44 983, 50. hluti Raftæki til að meðhöndla þvott; þvottavélar fyrir heimili; lýsing
á afkastagetu; samanburðarpróf fyrir suðuþvottakerfi með
heimilisþvott

(1) Stjtíð. EB nr. L 250, 19. 9. 1984, bls. 17.

(2) Stjtíð. EB nr. L 291, 10. 10. 1989, bls. 55.
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- ISO 7724 (1984), 1. og Litmæling; skilyrði sem litamælingin fer fram við
2. hluti,
ISO/DIS 10526 (1989),
CIE 5001 (1986),
ISO/CIE 10526 (1991),

- ISO 7724, 3. hluti (1984) Litmælifræðilegt mat á litamun yfirborðslita samkvæmt CIELAB-
formúlunni

- DIN 10 950, 2. hluti Skyngreining; meginreglur
- ISO 8586 (1988) Skynprófunaraðferðir, röðunaraðferð
- ISO 2267 (1986) Prufutextílar úr bómull fyrir þvottaeftirlit, kröfur

Prufutextílar úr bómull fyrir þvottaeftirlit, þvottaprófun gerð á
röndóttu samanburðarefni

- DIN 66 050 Viðmiðanir fyrir kröfur um afkastagetu, skilgreining
- DIN 66 051 Vörupróf, meginreglur
- DIN 66 052 Samanburðarpróf
- ISO/IEC Leiðbeiningar nr. 46 (1985) Samanburðarpróf, tæknilegar

meginreglur
- Prófaðferð nr. 91144 T (1. og 2. hluti) frá Stiftung Warentest (1992).

Eftirfarandi tafla sýnir helstu prófviðmiðanir og hvernig þær eru fengnar:

Prófviðmiðanir Textílgerð Aðferð

Óhreinindi fjarlægð Fataefni Sjónrænt mat

Hvíti (Glanz) og Fataefni og staðaltextílefni Efnisleg mæling
litbreytingargildi,
grunnhvíti

Blettir fjarlægðir Textílefni með blettum sem eiga sér Sjónrænt mat
náttúrulegan uppruna

Efnisskemmdir Hrúðurmyndun Staðaltextílefni Efnisleg mæling
á efni

Litheldni Smitun litar Próftextílefni Efnisleg mæling

Eftirfarandi tafla sýnir yfirlit yfir lágmarkskröfur um þvottagetu:
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B. Nota skal eftirfarandi aðferð, þar sem við á, vegna innihaldsefna sem eru ekki skráð í
gagnasafninu (DID-skránni)

Eiturhrif í vatni

Taka ber mið af gögnum um minnstu staðfestu langtímaáhrif (LTE) á fisk, daphnia magna eða þörunga við
útreikninga á viðmiðun fyrir markrúmmál þynningar.

Þegar gögn um samsvarandi efni og/eða QSAR (innbyrðis tengsl magnbundinnar formgerðarvirkni) eru
notuð kemur til álita að leiðrétting fari fram á þeim LTE-gögnum sem eru á endanum valin.

Þegar gögn um langtímaáhrif (LTE) liggja ekki fyrir skal nota eftirfarandi aðferð til að áætla þau og nota til
þess sérstaka óvissustuðla (UF) í tengslum við gögnin vegna viðkvæmustu tegundanna:

Efni sem eru ekki yfirborðsvirk

FYRIRLIGGJANDI GÖGN ÓVISSUSTUÐULL

Minnst 2 bráða-LC
50

 á fisk, daphnia eða þörunga 100

1 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 10

2 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 5

3 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 1

Nota ber lægsta staðfesta NOEC

Heimilt er að víkja frá þessari reglu ef unnt er að sýna fram á að lægri stuðlar eða gögn séu réttlætanleg á
vísindalegum forsendum.Yfirborðsvirk efni

FYRIRLIGGJANDI GÖGN ÓVISSUSTUÐULL

Minnst 2 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 1 (lægsti NOEC)

1 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 1 (NOEC - ef viðkomandi tegund er sú
viðkvæmasta fyrir bráðum eiturhrifum)

10 (NOEC - ef viðkomandi tegund er ekki sú
viðkvæmasta fyrir bráðum eiturhrifum)

3 LC
50

 á fisk, daphnia eða þörunga 20 (lægsti LC
50

)

Minnst 1 LC
50

 á fisk, daphnia eða þörunga 50 (lægsti LC
50

) eða 20 í sérstökum tilvikum (sbr.
hér að aftan)

Í síðasta tilvikinu sem um getur hér að framan er einungis heimilt að nota óvissustuðul 20 í stað 50 ef
1-2 L(E)C

50
-gögn (LC

50
 ef um eiturhrif á fisk er að ræða, EC

50
 ef um eiturhrif á daphnia eða þörunga er að

ræða) liggja fyrir og ef unnt er að draga þá ályktun af upplýsingum um önnur efnasambönd að rannsóknir
hafi farið fram á viðkvæmustu tegundunum. Aðeins er unnt að beita þess konar reglu innan hóps samsvarandi
efna. Leggja ber áherslu á að notuð gildi fyrir langtímaáhrif (LTE) verða að vera samkvæm innan hóps
samsvarandi efna með tilliti til áhrifa af t.d. lengd alkýlkeðjunnar fyrir línuleg alkýlbensensúlfónöt (LAS)
eða fjölda etoxý-hópa fyrir alkóhóletoxýlat ef unnt er að ákvarða slík QSAR-tengsl.

Öll frávik frá yfirlitinu sem er lýst hér að framan ber að rökstyðja ítarlega að því er varðar sérstök kemísk
efni.
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Álagsstuðlar

Ákvarða ber álagsstuðla samkvæmt ákvæðum tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 93/67/
EBE(1) frá 20. júlí 1993 um meginreglur við mat á áhættu sem mönnum og umhverfi stafar af
efnum sem tilkynnt eru í samræmi við tilskipun ráðsins 67/548/EBE og reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 793/93(2).

Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftfirrt): flæðirit til að skilgreina leiðréttingarstuðla
(CF)(3)

RB: fljótvirkur lífbrjótanleiki (loftháður)
LTE: langtímaáhrif
CF: leiðréttingarstuðull

(1) Stjtíð. EB nr. L 227, 8. 9. 1993, bls. 9.

(2) Stjtíð. EB nr. L 84, 5. 4. 1993, bls. 1.

(3) Ákvarða ber leiðréttingarstuðla á grundvelli eiginleika innihaldsefnisins og beita þeim á skammta sem eru gefnir upp
sem grömm á þvott.
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II. Viðbætir

SKILGREININGAR SEM TENGJAST VISTFRÆÐILEGUM VIÐMIÐUNUM

1. Kemísk efni alls

Kemísk efni alls er skammtur að frádregnu vatnsinnihaldi í grömmum á þvott.

2. Markrúmmál þynningar - eiturhrif (CDV TOX
)

CDV
TOX

 er reiknað út fyrir hvert innihaldsefni i í efnablöndunni í samræmi við gögn um álagsstuðla (LF)
og langtímaáhrif (LTE) í DID-skránni, gefið upp í lítrum á þvott:

þyngd/þvott(i) X LF(i) X 1 000
CDV

TOX
 (innihaldsefni i) =

LTE(i)

CDV
TOX

 fyrir vöruna er summan af öllum innihaldsefnum CDV
TOX

 í lítrum á þvott.

3. Fosföt (sem STPP)

Þyngd allra ólífrænna fosfata á þvott, sem eru gefin upp sem STPP, í grömmum á þvott.

4. Óleysanleg ólífræn efni

Þyngd allra innihaldsefna á þvott, sem eru óleysanleg ólífræn efni (sjá DID-skrána), í grömmum á þvott.

5. Leysanleg ólífræn efni

Þyngd allra innihaldsefna á þvott, sem eru leysanleg ólífræn efni (sjá DID-skrána), í grömmum á þvott.

6. Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftháð)

Þyngd allra innihaldsefna á þvott, sem eru lífræn efni og ekki lífbrjótanleg (loftháð) (sjá DID-skrána), í
grömmum á þvott.

7. Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftfirrt)

Þyngd allra innihaldsefna á þvott, sem eru lífræn og ekki lífbrjótanleg (loftfirrt) og þar sem viðeigandi
leiðréttingarstuðlum er beitt (sjá DID-skrána), í grömmum á þvott.

8. Lífræn súrefnisþörf (BOD)

Lífræn súrefnisþörf (BOD) hvers innihaldsefnis i í gO/þvott er reiknuð samkvæmt gögnum um THOD
í DID-skránni:

BOD-innihaldsefni i = þyngd/þvott(i) && BOD(i) í gO/þvott.

BOD vörunnar er summan af lífrænni súrefnisþörf allra innihaldsefna í gO/þvott.

THOD gildir aðeins um lífbrjótanleg efnasambönd.

9. Mjög óhreinn þvottur

Með þvottaefnum fyrir mjög óhreinan þvott er lögð áhersla á þvottagetu (að ná úr óhreinindum og
blettum). Líta ber á þvottaefni sem þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott nema framleiðandi staðhæfi að
það sé sérstaklega ,,milt“ (þvottur við lágt hitastig, viðkvæmar trefjar og viðkvæmir litir).
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10. Nítrómoskus

Moskusxýlen: 5-tert-bútýl-2,4,6-trínítró-m-xýlen
Moskusambrett: 4-tert-bútýl-3-metoxý-2,6-dínítrótólúen
Mosken: 1,1,3,3,5-pentametýl-4,6-dínítróindan
Moskustíbetín: 1-tert-bútýl-3,4,5-trímetýl-2,6-dínítróbensen
Moskusketón: 4'-tert-bútýl-2',6'-dímetýl-3',5'-dínítróasetafenón.
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III. Viðbætir

Gögn og upplýsingar sem umsækjanda ber að senda þar til bærri stofnun sem tekur við umsókn um
umhverfismerki

1.1. Yfirlýsing um efnablöndu vörunnar og útreikningar á viðmiðunum

Viðkomandi þar til bær stofnun skal gera kröfu um að framleiðandi sem sækir um umhverfismerki leggi
fram:

- nákvæmar upplýsingar um efnablöndu vörunnar,

- nákvæma efnafræðilega lýsingu á innihaldsefnum (t.d. auðkenni samkvæmt IUPAC-flokkunarkerfinu,
CAS-númer, samtölu og byggingarformúlur, hreinleika, gerð og hundraðshluta óhreininda, aukefni;
fyrir efnablöndur, t.d. yfirborðsvirk efni: DID-númer, samsetningu og dreifingu samsvarandi efna,
ísómera og viðskiptaheiti); niðurstöður úr greiningu varðandi samsetningu yfirborðsvirkra efna,

- upplýsingar um nákvæmt magn vöru í tonnum sem er sett á markað (tilkynning miðist við 1. mars
á undangengnu ári),

- nákvæma útreikninga viðmiðana,

- yfirlitsskýrslu um hreinleika ensíma samkvæmt 7. lið viðaukans við þessa ákvörðun ásamt vottorði
til staðfestingar á að varan innihaldi engar framleiðslulífverur.

1.2. Yfirlýsing um þvottagetu

Viðkomandi þar til bær stofnun skal gera kröfu um að prófniðurstöður um þvottagetu, yfirlýsing um
faggildingu prófunarstofu og/eða staðfesting frá faggildri prófunarstofu (ef framleiðandi sér sjálfur um
prófin) liggi fyrir.

1.3. Skömmtunarbúnaður, umbúðir og upplýsingar fyrir notendur

Viðkomandi þar til bær stofnun skal gera kröfu um að umsækjandi leggi fram sýnishorn af umbúðum
viðkomandi vöru og skömmtunarbúnaði til staðfestingar á að fyrrnefndar kröfur séu uppfylltar.

Viðkomandi þar til bær stofnun skal gera kröfu um að lagðir séu fram nákvæmir útreikningar á
umbúðaviðmiðunum.

Þegar um er að ræða mismun vegna ólíkra innlendra markaða og mismunandi stærðir á pakkningum verður
allra þessara gagna krafist.

1.4. Umsókn um umhverfismerki fyrir þvottaefni

Innlendri þar til bærri stofnun er heimilt að fara í fyrirtæki sem sækir um umhverfismerki og gera úttekt
á því og skoða aðstöðu til framleiðslu og pökkunar.

Þar til bær stofnun skal sjálf tryggja að umsóknum sé skilað samkvæmt gildandi kröfum reglugerðar (EBE)
nr. 880/92 og kröfum um málsmeðferð.
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IV. Viðbætir

SKRÁ YFIR SKAMMSTAFANIR

APEO: Alkýlfenóletoxýlöt
BCF: Stuðlar fyrir magn lífrænna efna í fiski
BOD: Lífræn súrefnisþörf
CDV

TOX
: Markrúmmál þynningar (eiturhrif)

CF: Leiðréttingarstuðull
DIN: Deutsches Institut f³r Normung
DID: Gagnasafn fyrir innihaldsefni þvottaefna
EO: Etoxý-hópar
EC

50
: Styrkur áhrifa (sá styrkur sem veldur því að 50% próflífvera sýna merki um áhrif innan

tiltekins tíma)
ECETOC: Evrópumiðstöð rannsókna á umhverfiseiturhrifum og eiturefnafræði
EDTA: Etýlen-díamín-tetra-asetat
H

EXCL
: Þröskuldsgildi

IUPAC: Alþjóðasamtök um hreina og hagnýta efnafræði
IEC: Alþjóðaraftækniráðið
ISO: Alþjóðlega staðlastofnunin
LTE: Langtímaáhrif
LC

50
: Banvænn styrkur (sá styrkur sem veldur því að 50% próflífvera sýna merki um banvæn

áhrif innan tiltekins tíma)
NOEC: Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif (í prófi sem mælir langvinn áhrif)
P

ow
: Deilistuðul oktanól/vatn

QSAR: Innbyrðis tengsl magnbundinnar formgerðarvirkni
RB: Fljóvirkur lífbrjótanleiki
THOD: Fræðileg súrefnisþörf
UF: Óvissustuðull
WF: Vigtarstuðull
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