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                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                2002/EES/47/16 

frá 4. maí 2001 

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

(tilkynnt með númeri C(2001) 1175) 

(2001/405/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

Með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1980/2000 frá 17. júlí 2000 um endurskoðað kerfi um 
veitingu umhverfismerkis bandalagsins (1), einkum 3., 4. og 
6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á um 
að veita megi umhverfismerki bandalagsins fyrir vöru 
sem býr yfir eiginleikum sem gera það að verkum að 
hún stuðlar að verulegum umbótum hvað varðar helstu 
umhverfisþætti. 

2) Í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á um 
að setja skuli sérstakar viðmiðanir fyrir 
umhverfismerki samkvæmt vöruflokkum. 

3) Í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000 er kveðið á um 
að endurskoðun á viðmiðununum fyrir 
umhverfismerki, sem og kröfunum um mat og 
sannprófun er varða viðmiðanirnar, skuli fara fram í 
tæka tíð áður en gildistímabili viðmiðananna, sem 
tilgreindar eru fyrir hvern vöruflokk, lýkur og skuli 
ljúka með tillögu að framlengingu, afturköllun eða 
endurskoðun. 

4) Með ákvörðun 98/94/EB (2) setti framkvæmda- 
stjórnin vistfræðilegar viðmiðanir er veita á 
umhverfismerki bandalagsins fyrir hreinlætis- 
pappírsvörur en samkvæmt 3. gr. þeirrar ákvörðunar, 
eins og henni var breytt með ákvörðun 
2000/413/EB (3), falla þær úr gildi 31. desember 2001. 

5) Rétt er að endurskoða skilgreininguna á vöruflokknum 
og vistfræðilegu viðmiðanirnar, sem settar voru með 

 

 

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 142, 29.5.2001, bls. 10, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2002 frá 1. febrúar  2002 um 
breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn. Sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 18, 4.4.2002, bls. 9. 

(1)  Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 19, 24.1.1998, bls. 77. 
(3)  Stjtíð. EB L 155, 28.6.2000, bls. 63. 

ákvörðun 98/94/EB, þannig að þær endurspegli þróun 
á markaðnum. 

6) Rétt er að framkvæmdastjórnin samþykki nýja 
ákvörðun þar sem settar eru sérstakar vistfræðilegar 
viðmiðanir fyrir þennan vöruflokk sem gilda í fimm ár. 

7) Rétt er að bæði nýju viðmiðanirnar, sem eru settar með 
þessari ákvörðun, og viðmiðanirnar sem voru settar 
með ákvörðun 98/94/EB séu í gildi samtímis í 
takmarkaðan tíma, sem er ekki lengi en 12 mánuðir, til 
að fyrirtæki, sem fá umhverfismerki fyrir vörur sínar 
áður en þessi nýja ákvörðun er samþykkt, fái nægan 
tíma til að aðlaga vörurnar þannig að þær séu í 
samræmi við nýju viðmiðanirnar. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
hafa verið unnar og samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina við setningu viðmiðana fyrir 
umhverfismerki sem mælt er fyrir um í 6. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1980/2000. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á 
fót skv. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Vöruflokkurinn ,,hreinlætispappírsvörur“ (hér á eftir nefndur 
,,vöruflokkurinn“) er skilgreindur þannig: 

Pappír í örkum eða rúllum, ætlaður til nota sem 
hreinlætispappír, til að drekka í sig vökva og/eða hreinsa 
óhreina fleti. Þessar pappírsvörur eru yfirleitt úr kreppappír 
eða upphleyptum pappír í einu lagi eða mörgum. 
Trefjainnihald vörunnar skal vera a.m.k. 90%. Lagskiptar 
hreinlætispappírsvörur og blautklútar heyra ekki undir 
vöruflokkinn. 
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2. gr. 
 
Meta skal umhverfisáhrif vöruflokksins, sem er skilgreindur 
í 1. gr., með hliðsjón af hinum sérstöku vistfræðilegu 
viðmiðunum sem koma fram í viðaukanum. 
 

3. gr. 
 
Skilgreiningin á vöruflokknum og viðmiðanirnar fyrir 
vöruflokkinn skulu gilda í fimm ár frá þeim degi sem þessi 
ákvörðun kemur til framkvæmda. 
 
Framlengja skal gildistíma skilgreiningarinnar fyrir 
vöruflokkinn og viðmiðanirnar, sem eru settar með ákvörðun 
98/94/EB, eins og þeim var breytt með ákvörðun 
2000/413/EB, þannig að hann renni út að 12 mánuðum 
liðnum frá þeim degi er þessi ákvörðun kemur til 
framkvæmda. 

4. gr. 
 
Í stjórnsýslunni er kenninúmerið ,,004“ notað fyrir 
vöruflokkinn. 
 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 4. maí 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

RAMMI 
 
Til að geta fengið umhverfismerki verður vara, eins og hún er skilgreind í 1. gr., að vera í samræmi við viðmiðanirnar 
í þessum viðauka og prófanir sem eru gerðar eins og segir fyrir um í viðmiðununum og tæknilega viðbætinum. 
Heimilt er að nota aðrar prófunaraðferðir þar sem við á ef þar til bæra stofnunin, sem metur umsóknina, fellst á að þær 
séu jafngildar (t.d. ef jafngildi er ákvarðað 95% samkvæmt kvörðunarferli). Þar sem engar prófanir eru tilgreindar, 
eða þar sem tilgreint er að þær séu notaðar til sannprófunar eða eftirlits, ber þar til bærum stofnunum að byggja á 
yfirlýsingum og gögnum, sem umsækjandi lætur í té, og/eða óháðum sannprófunum eftir því sem við á. 
 
Mælt er með því að þar til bærar stofnanir taki tillit til þess, við mat á umsóknum og eftirlit með því að farið sé eftir 
viðmiðunum í þessum viðauka, hvort viðurkennd umhverfisstjórnunarkerfi, svo sem EMAS eða ISO 14001 séu notuð 
(aths.: ekki  er gerð krafa um að slík stjórnunarkerfi séu notuð). 
 
Markmiðið með þessum viðmiðunum er einkum að: 

— dregið verði úr losun eiturefna eða annarra mengandi efna í vatn, 

— dregið verði úr umhverfisspjöllum eða hættu tengdri umbreytingu og notkun orku (hnattrænni hlýnun, súrnun, 
eyðingu óendurnýjanlegra auðlinda) með því að draga úr orkunotkun og loftmengun í tengslum við hana, 

— menn skuldbindi sig til að viðhafa góða stjórnunarhætti til að tryggja verndun skóga 

— dregið verði úr áhættu fyrir heilsu manna, umhverfisspjöllum eða áhættu tengdri notkun hættulegra efna, 

— úrgangi sé haldið í lágmarki og stuðlað að hagkvæmri nýtingu hans. 
 
Viðmiðanirnar eru hafðar þannig að þær stuðli að merkingu hreinlætispappírs sem er framleiddur án mikilla 
umhverfisáhrifa.  
 

VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR 
 
1. LOSUN ÚT Í VATN OG ANDRÚMSLOFT 
 

i) Útkoma vörunnar með tilliti til færibreytanna COD (efnafræðileg súrefnisþörf), AOX (aðseyg, lífræn 
halógensambönd), koltvíoxíðlosun vegna brennslu jarðefna (CO2´ fossil) og SO2, skal táknuð sem fjöldi 
álagspunkta í tengslum við viðmiðunargildi (svonefndur „reiknistuðull“ (C) fyrir hverja færibreytu). 

 
Heildarlosun í vatn og andrúmsloft, sem tengist viðkomandi pappírsvöru, er reiknuð sem samanlögð losun á 
mismunandi framleiðslustigum pappírsdeigs og pappírsvöru. 

 
Tafla 1 

 
Reiknistuðlar og þröskuldsgildi fyrir færibreytur vegna losunar mengandi efna 

 

 Reiknistuðlar, (C), 
kg/ADT (1) pappírsþurrka 

Þröskuldsgildi, (H), 
kg/ADT (1) pappírsþurrka 

1. Lífræn efni í vatn, COD C1 = 15 H1 = 40 

2. Klóruð, lífræn efni, AOX C2 = 0,2  H2 = 0,5 

3. Koltvíoxíð, CO2, fossil     C3 = 1 500     H3 = 3 750 

4. Brennisteinsoxíð, sem S C4 = 1,0 H4 = 2,5 

(1) ADT = hvert loftþurrkað tonn. 

 
ii) Fjöldi álagspunkta, L, er reiknaður samkvæmt jöfnu 1. Deila skal í raunlosunina fyrir hverja færibreytu með 

samsvarandi reiknistuðli fyrir viðkomandi færibreytu. 
 

Li = (losun fyrir færibreytu i)/Ci (jafna 1) 
 

iii) „Álagspunktar alls“, P, eru reiknaðir samkvæmt jöfnu 2 með því að leggja saman álagspunkta fyrir hverja 
færibreytu. 

 
P = L1 + L2 + L3 + L4 (jafna 2) 
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iv) Fari losunin fyrir einhverja af færibreytunum COD (efnafræðileg súrefnisþörf), AOX (aðseyg, lífræn 
halógensambönd), koltvíoxíðlosun vegna brennslu jarðefna (CO2´ fossil) og SO2, yfir þau gildi sem lýst er sem 
„þröskuldsgildum“ í 1. töflu við framleiðslu tiltekinnar vöru telst sú vara ekki hæf til að hljóta 
umhverfismerki. 

v) Til að hljóta umhverfismerkið mega álagspunktar alls (P) fyrir viðkomandi vöru ekki vera fleiri en fjórir. 

Magn aðseygra, lífrænna halógena (AOX, sem C1) í frárennsli frá hverjum framleiðslustað pappírsdeigs skal ekki 
fara yfir 0,50 kg á hvert loftþurrkað tonn af pappírsdeigi. 

Ef afskurður telst með sem lokaafurð skal losun í tengslum við framleiðslu á honum, hvort heldur er á 
framleiðslustað eða utan hans, vera innifalin í útreikningi á álagspunktum. 

Veita skal upplýsingar um notkun vatns á hvert tonn af pappírsdeigi og pappír við framleiðslu hreinlætispappírs  
(aths.: gögnin eru nauðsynleg til að meta útreikninga á frárennslisvatni og styrk þess).  

Brennisteinssambönd: Ekki þarf að gera grein fyrir losun vegna rafmagnsframleiðslu. 

Koltvíoxíð: úr jarðefnum á hvert tonn af framleiddum pappír, þar með talin losun vegna rafmagnsframleiðslu 
(hvort sem hún fer fram á staðnum eða annars staðar). 

2. ORKUNOTKUN 

Heildarnotkun raforku vegna framleiðslu á hreinlætispappírsvörunni skal reiknuð sem samanlögð raforkunotkun 
við framleiðsluferli pappírsdeigsins og hreinlætispappírsins og skal ekki vera meiri en hér segir: 

— 11 gígajúl (3000 kWh) af rafmagni á hvert tonn af framleiddum pappír. 

Umsækjandi skal reikna út alla raforkunotkun við framleiðsluna á pappírsdeigi og hreinlætispappír, þ.m.t. 
raforkuna sem notuð er til að fjarlægja prentsvertu úr úrgangspappír við framleiðslu á endurunnum pappír. 

Raforka merkir hreint, aðfengið rafmagn frá dreifikerfinu og innri rafmagnsframleiðslu sem mæld er sem 
raforka. Ekki þarf að tiltaka rafmagn sem notað er við hreinsun frárennslisvatns og lofthreinsun. 

3. TREFJAR — SJÁLFBÆR SKÓGVARSLA 

Trefjar geta verið viðartrefjar, endurunnar trefjar (1) eða trefjar úr öðru efni en viði. 

Þegar um er að ræða nýjar viðartrefjar úr skógum skulu þeir er bera ábyrgð á vörslu skóganna, sem trefjarnar eru 
upprunnar úr, beita meginreglum og ráðstöfunum er miða að því að tryggja sjálfbæra skógvörslu. Þessir aðilar 
og/eða pappírsdeigsverksmiðjurnar skulu leggja skal fram yfirlýsingu, greinargerð, starfsreglur, vottorð eða 
yfirlýsingu því til staðfestingar. 

Í Evrópu skulu ofangreindar meginreglur og ráðstafanir vera í samræmi við samevrópskrar leiðbeiningar fyrir 
sjálfbæra skógvörslu (Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management), sem 
samþykktar voru á ráðherrastefnunni í Lissabon um verndun skóga í Evrópu (2. til 4. júní 1998). Utan Evrópu 
skulu þær svara til meginreglna sem samþykktar voru á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun 
(UNCED) og, þar sem við á, til viðmiðana eða viðmiðunarreglna um sjálfbæra skógvörslu sem samþykktar voru 
sem liður í alþjóðlegum og svæðisbundnum framtaksverkefnum (Alþjóðasamtök um hitabeltistré (ITTO), 
Montreal-verkefninu, Tarapoto-verkefninu og framtaksverkefni Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna og 
Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNEP/FAO) um þurr svæði í Afríku (Dry-Zone Africa 
Initiative)). 

4. HÆTTULEG ÍÐEFNI 

Bleiking: Óheimilt er að nota klórgas sem bleikingarefni. Þetta skilyrði á ekki við um klórgas tengt framleiðslu 
og notkun á klórdíoxíði. (Aths.: þó að þetta skilyrði eigi einnig við um bleikingu endurunninna trefja er það látið 
óátalið þótt trefjar hafi verið bleiktar með klórgasi fyrr á ferli sínum). 

Að fjarlægja prentsvertu: ekki skal setja Alkýlfenóletoxýlöt (APEO) eða aðrar afleiður af alkýlfenóli í efni sem 
eru notuð til að fjarlægja prentsvertu. Alkýlfenólafleiður eru skilgreindar sem efni sem eru brotin niður í 
alkýlfenól. 
Efni til blautstyrkingar: Slík efni mega ekki innihalda meira en 1,0 lífræn klórsambönd, miðað við þurrefni, sem 
fá eða geta fengið hættusetningarnar H 45 (getur valdið krabbameini), H 46 (getur valdið arfgengum skaða á 
erfðaefni), H 50/53 (mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni ), H 60 (getur 
dregið úr frjósemi) eða H 61 (getur skaðað barn í móðurkviði), eins og skilgreint er í tilskipun 67/548/EBE (2), 
eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/33/EB (3). Dæmi um slík lífræn 
klórsambönd eru epíklóróhýdrín (ECH). 1,3-díklór-2-própanól (DCP) og 3mónóklór-1,2-própandíól (MCPD). 

 

(1) Endurunnar trefjar eru skilgreindar sem trefjar, unnar úr notuðum pappír eða pappírsúrgangi frá vinnslustigum samkvæmt flokkun 
sem er skilgreind í „European list of standard grades of recovered paper and board“ (CEPI, febrúar 1999). Úrgangur frá 
pappírsverksmiðjum er ekki skilgreindur sem endurunnar trefjar. 

(2) Stjtíð. EB L 196, 16.8.1967, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, bls. 90.  
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5. MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS 

Allir framleiðendur pappírsdeigs, pappírs og unninna pappírsvara skulu hafa yfir að ráða kerfi til að meðhöndla 
úrgang (1) og leifar sem falla til í framleiðslustöðvum. Skjöl um kerfið, eða lýsing á því, skulu fylgja umsókninni 
og þar komi fram að minnsta kosti eftirfarandi atriði: 

— aðferðir við að skilja endurvinnanleg efni úr úrganginum og nýting þeirra, 

— aðferðir við að endurnýta efni til annarra nota, svo sem brennslu til gufuframleiðslu eða landbúnaðarnota, 

— aðferðir við meðhöndlun hættulegs úrgangs (1). 

6. VÖRUÖRYGGI 

Vörur sem eru búnar til úr endurunnum trefjum eða blöndu af endurunnum og nýjum trefjum skulu uppfylla 
eftirfarandi hreinlætiskröfur: 

Hreinlætispappír skal ekki innihalda meira en: 

Formaldehýð: 1 mg/dm2 samkvæmt prófunaraðferðinni EPA 8315A 

Glýoxal: 1,5 mg/dm2 samkvæmt prófunaraðferðinni EPA 8315A 

PCB: 2 mg/kg samkvæmt prófunaraðferðinni EPA 8270 

Allur hreinlætispappír skal uppfylla eftirfarandi kröfur:  

Eyðir fyrir slímmyndandi örverur Engin vaxtarhamlandi áhrif á örverur samkvæmt prófunar-aðferðinni og 
önnur örverueyðandi efni:   EN1104 

Litarefni og lýsandi efni: Engin aflitun samkvæmt prófunaraðferðinni EN 646/648 (4. stigs er 
krafist) 

Litarefni og blek: Litarefni og blek, sem er notað við framleiðslu hreinlætispappírs, skal 
ekki innihalda asóefni sem geta klofnað í eitthvert þeirra amína sem eru 
talin upp í tæknilega viðbætinum, töflu 3 

 

NOTAGILDI 
Varan skal vera tilbúin til notkunar. 

NEYTENDAUPPLÝSINGAR 
Eftirfarandi texti skal standa í reit 2 á umhverfismerkinu: 

— lítil vatnsmengun 

— lítil loftmengun 

— lítil losun gróðurhúsalofttegunda og lítil raforkunotkun. 

Auk þess er framleiðanda heimilt að gefa upp lágmarksprósentu endurunninna trefja fast við umhverfismerkið. 

Tæknilegur viðbætir: skilgreiningar, prófunarkröfur og gögn 

Allar færibreytur vegna losunar  
Tímabilið, sem mælingarnar eða massajafnvægið miðast við, skal vera framleiðsla 12 mánaða. Sé um að ræða nýja 
eða endurbyggða verksmiðju skulu mælingarnar miðast við að minnsta kosti 45 daga samfellt tímabil þegar 
verksmiðjan er í stöðugum rekstri. Mælingin verður að vera dæmigerð fyrir umrætt mælingatímabil. 
Ef vara er gerð úr pappírsdeigi í mismunandi gæðaflokkum skulu losunargildi vegna pappírsdeigsframleiðslunnar 
reiknuð út sem vegin meðaltöl allra gerða pappírsdeigs sem notaðar eru. Heildarlosun mengandi efna er reiknuð með 
því að bæta losun vegna pappírsdeigsframleiðslunnar við losanir frá framleiðslu hreinlætispappírsins. 
Faggiltar rannsóknarstofur eða óháðar prófunarstofur, sem fylgja EN 45001-staðlinum, skulu annast mælingarnar. 
Þó má samþykkja að rannsóknastofa pappírsdeigs- eða pappírsframleiðandans framkvæmi greiningar á úrgangi ef 

einhverju af eftirfarandi skilyrðum er fullnægt: 
— hlutaðeigandi eftirlitsyfirvöld samþykki sýnatöku og mælingar rannsóknarstofunnar, eða 
— framleiðandinn noti gæðakerfi sem felur í sér eftirlit með sýnatökum og greiningu sem er vottað samkvæmt 

ISO 9001- eða ISO 9002-staðli, eða 
— rannsóknarstofan sé opinberlega viðurkennd sem rannsóknarstofa þar sem góðar starfsvenjur við rannsóknir eru 

hafðar í heiðri (GLP-rannsóknarstofa). 
 
(1) Eins og skilgreint er af viðkomandi eftirlitsyfirvöldum pappírsdeigs- og pappírsframleiðslustöðvanna er um ræðir. 
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Mælingar á efnum, sem eru losuð í vatn, skulu gerðar á ósíuðum sýnum, sem hafa ekki botnfallið, annaðhvort eftir 
hreinsun í verksmiðjunni eða við losun í hið almenna fráveitukerfi áður en hreinsun í almennri hreinsunarstöð hefst. Í 
síðarnefnda tilvikinu skal gildið, sem mælist áður en hreinsun í hreinsunarstöð hefst, lækkað sem nemur þeim stuðli 
sem samsvarar meðaltalslækkuninni í hreinsunarstöðinni. Draga má þann styrk sem mælist í vatni, sem er tekið inn í 
verksmiðjuna, frá þeirri losun sem verður í vinnsluferlinu og fer út úr verksmiðjunni. 
 
Efnafræðileg súrefnisþörf skal mæld samkvæmt ISO-staðli 6060, annarri útgáfu frá 1989. 
 
Aðseyg, lífræn halógensambönd skulu mæld samkvæmt ISO-staðli 9562.  
 
Heimilt er að nota aðrar prófunaraðferðir ef þar til bæra stofnunin, sem metur umsóknina, fellst á að þær séu 
jafngildar (t.d. ef jafngildi er ákvarðað 95% samkvæmt kvörðunarferli). 
 
Aðseyg lífræn halógensambönd skulu mæld með aðferðum þar sem notuð eru klórsambönd til að bleikja 
pappírsdeigið. Þetta þýðir að ekki þarf að mæla aðseyg lífræn halógensambönd í eftirfarandi tilvikum: 
 
— í frárennsli frá ósamþættri pappírsframleiðslu, eða 
 
— í frárennsli frá pappírsdeigsframleiðslu án bleikingar, eða 
 
—  þar sem bleiking fer fram með efnum sem ekki innihalda klór. 
 
Brennisteinsoxíð 
 
Umsækjandinn skal leggja fram yfirlit yfir losun brennisteinssambanda út í andrúmsloftið. Yfirlitið skal sýna alla 
slíka losun við framleiðslu á pappírsdeigi og pappír, nema losun vegna rafmagnsframleiðslu. Mælingarnar skulu ná til 
endurnýtingarsuðukatla, kalkofna, gufukatla og ofna fyrir brennslu sterkt lyktandi lofttegunda, ef um þá er að ræða. 
Gera skal grein fyrir dreifðri losun. 
 
Koltvísýringur 
 
Umsækjandinn skal leggja fram yfirlit yfir alla losun koltvísýrings í andrúmsloftið. Yfirlitið skal sýna alla orkugjafa 
óendurnýjanlegs eldsneytis sem notaðir eru við framleiðslu á pappírsdeigi og pappír, þar á meðal losun vegna 
rafmagnsframleiðslu fyrir dreifikerfi. Nota ber losunarstuðlana í töflu 2 við útreikning á losun koltvísýrings (CO2), frá 
brennslu jarðefna. 
 

Tafla 2 
 

Jafngildi koltvíoxíðlosunar vegna brennslu jarðefna (CO2´ fossil) frá óendurnýjanlegu eldsneyti 
 

Eldsneyti CO2, losun frá brennslu jarðefna Eining 

Kol 95 g CO2, fossil/MJ 

Jarðolía 73 g CO2, fossil/MJ 

Brennsluolía 1 74 g CO2, fossil/MJ 

Brennsluolía 2-5 77 g CO2, fossil/MJ 

Bensín 69 g CO2, fossil/MJ 

Jarðgas 56 g CO2, fossil/MJ 

Rafmagn um dreifikerfi (1) 400 g CO2, fossil/MJ 

(1) Evrópskt meðaltal. 

 
Að því er varðar rafmagn um dreifikerfi skal gildið í töflunni notað fyrir alla framleiðslustaði innan 
Evrópusambandsins. Fyrir staði utan Evrópusambandsins getur umsækjandi lagt fram skjöl sem sýna meðalgildið 
fyrir rafmagnsbirgi/-birgja hans og notað það meðalgildi í stað gildisins í töflunni. 
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Skógvarsla Sjá 3. forsendu. 
 
Hættuleg efnasambönd 
 
Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu frá sérhverjum pappírsdeigsbirgi sínum þess efnis að klórgas hafi ekki 
verið notað til að bleikja deigið. 
 
Umsækjandinn skal leggja fram yfirlýsingu frá sérhverjum pappírsdeigsbirgi sínum þess efnis að alkýlfenóletoxýlöt 
(APEO) eða aðrar afleiður af alkýlfenóli hafi ekki verið notuð til að bleikja deigið. 
 
Umsækjandinn skal leggja fram skrá yfir vörur sem eru notaðar við pappírsframleiðsluna í því skyni að auka vörn 
fullunninnar vöru gegn vætu. Í skránni skulu koma fram sérheiti efnisins, notkunarsvæði og nafn, heimilisfang og 
símanúmer birgis. Auk þessarar skrár skal umsækjandinn leggja fram yfirlýsingu um innihald lífrænna klórsambanda, 
svo sem epíklórhýdrín (ECH), 1,3-díklór-2-própanól (DCP) og 3-mónóklór-1,2-própandíól (MCPD), sem eru flokkuð 
þannig, samkvæmt tilskipun ráðsins 67/548/EBE, að þau séu hættuleg umhverfinu eða hættuleg heilsu. 
 
Meðhöndlun úrgangs Sjá 5. forsendu 
 
Vöruöryggi 
 
Framleiðandi hreinlætispappírsins skal leggja fram skjal um niðurstöður prófananna á fullgerðum hreinlætispappír að 
því er varðar formaldehýð, glýoxal, PCB, eyði fyrir slímmyndandi örverur, önnur örverueyðandi efni, litarefni og 
lýsandi efni.  
 

Tafla 3 
 

Amín sem um getur í 6. forsendu 
 

Amín CAS-nr. 

4-amínóasóbensen  60-09-3 

o-anísidín  90-04-0 

4-amínódífenýl  92-67-1 

bensidín  92-87-5 

4-klór-o-tólúidín  95-69-2 

2-naftýlamín  91-59-8 

o-amínó-asótólúen  97-56-3 

2-amínó-4-nítrótólúen  99-55-8 

p-klóranilín 106-47-8 

2,4-díamínóanísól  615-05-4 

4,4´-díamínódífenýlmetan  101-77-9 

3,3´-díklórbensidín   91-94-1 

3,3´-dímetoxýbensidín 119-90-4 

3,3´-dímetýlbensidín 119-93-7 

3,3´-dímetýl-4,4´-díamínódífenýlmetan 838-88-0 

p-kresidín 120-71-8 

4,4´-metýlen-bis-(2-klóranilín) 101-14-4 
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Amín CAS-nr. 

4,4´-oxýdíanilín 101-80-4 

4,4´-þíódíanilín 139-65-1 

o-tólúidín  95-53-4 

2,4-díamínótólúen  95-80-7 

2,4,5-trímetýlanilín 137-17-7 

2,4-xýlidín   95-68-1 

4,6-xýlidín  87-62-7 
 
Notagildi 
 
Umsækjandinn skal leggja fram gögn sem sýna að varan er nothæf. Heimilt er að gögnin innihaldi upplýsingar úr 
viðeigandi ISO- eða CEN-prófunum, en þau geta einnig verið byggð á innlendum prófunaraðferðum eða 
prófunaraðferðum framleiðanda. Nákvæm lýsing á prófunaraðferðum skal fylgja umsókninni. 

 
 


