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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1392 

frá 25. júlí 2017 

um breytingu á ákvörðun 2014/350/ESB um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu  

umhverfismerkis ESB fyrir textílvörur 

(tilkynnt með númeri C(2017) 5069) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (1), 

einkum 2. mgr. 8. gr., 

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd Evrópusambandsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Eftir að tilkynning barst framkvæmdastjórninni og nokkrum aðildarríkjum frá tæknisérfræðingum um að nánari 

útlistunar sé þörf í 1. mgr. 1. gr. ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2014/350/ESB (2) er nauðsynlegt að tilgreina enn 

frekar hvaða textíltrefjar vistfræðilega viðmiðunin gildir um og til að styðja möguleikann á merkingu hálfunninna 

textílvara. 

2) Nauðsynlegt er að lagfæra orðalagið í 1. þætti varðandi „Viðmiðanir fyrir textíltrefjar“ og í viðmiðun 1 í viðaukanum 

við ákvörðun 2014/350/ESB til að skýra nánar þær undantekningar sem gilda þegar endurunnar trefjar eða lífrænar 

baðmullartrefjar eru notaðar og hvernig framkvæma skal útreikninginn á hundraðshluta baðmullar sem krafist er í 

viðmiðunum 1a og 1b. Á grundvelli umræðna á fundum umhverfismerkinganefndar Evrópusambandsins og samstarfs-

vettvangs þar til bærra aðila í janúar 2016 er nauðsynlegt að samræma orðalagið sem er notað í kröfunum sem varða 

lífræna baðmull, baðmull sem er ræktuð með samþættum vörnum gegn skaðvöldum og takmarkanir á varnarefnum í 

vöruflokkunum „textílefni“, „skófatnaður“ og „húsgögn“, þar sem vísað er til endurskoðuðu viðmiðananna sem mælt er 

fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1332 (3) og í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2016/1349 (4). Á grundvelli umræðna á fundi umhverfismerkinganefndar Evrópusambandsins í nóvember 2016 er 

nauðsynlegt að takmarka kröfuna um að blanda ekki saman lífrænni baðmull og baðmull af erfðabreyttum lífverum við 

þær vörur sem sett er fram fullyrðing fyrir um innihald úr lífrænni baðmull í samræmi við viðmiðun 28 í ákvörðun 

2014/350/ESB. Auk þess ætti að íhuga að leyfa viðbótarfullyrðingu varðandi notkun á baðmull sem er ekki af 

erfðabreyttum lífverum í viðmiðun 28 í ákvörðun 2014/350/ESB. 

3) Eftir að tilkynning barst framkvæmdastjórninni og nokkrum aðildarríkjum frá tæknisérfræðingum er nánari útlistun 

nauðsynleg varðandi leiðbeiningarnar fyrir samsetta sýnatöku í matinu og sannprófuninni á viðmiðun 3a. 

4) Fyrir skýrleika sakir er nauðsynlegt að lagfæra orðalagið í viðmiðun 13b í 3. þætti varðandi „Viðmiðanir fyrir íðefni og 

vinnsluferli“ til að gæta samræmis við ferlið varðandi tilgreiningu og að koma á fót skránni yfir efni sem koma til greina 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 195, 27.7.2017, bls. 36. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 203/2017 

frá 27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 

Evrópusambandsins nr. 80, 3.10.2019, bls. 67. 

(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1. 

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/350/ESB frá 5. júní 2014 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir 

textílvörur (Stjtíð. ESB L 174, 13.6.2014, bls. 45). 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1332 frá 28. júlí 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB 

fyrir húsgögn (Stjtíð. ESB L 210, 4.8.2016, bls. 100). 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1349 frá 5. ágúst 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB 

fyrir skófatnað (Stjtíð. ESB L 214, 9.8.2016, bls. 16). 
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sem sérlega varasöm efni sem sett er fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (1) og til að gæta 

samræmis við 7. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010. Orðalagið í viðmiðun 14 ætti einnig að vera í samræmi við  

6. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010. Eftir að tilkynning barst framkvæmdastjórninni frá tæknisérfræðingum, er 

nánari útlistun nauðsynleg í viðmiðun 14 í ákvörðun 2014/350/ESB varðandi hvenær skal nota reglurnar um 

hættuflokkun sem gilda um efni og hvenær skal nota þær sem gilda um blöndur. Auk þess, á grundvelli umræðna á 

fundum samstarfsvettvangs þar til bærra aðila, er nauðsynlegt að samræma takmarkanirnar í viðmiðun 14b, iv. töfluliður 

varðandi fæliefni fyrir vatn, óhreinindi og bletti og kröfurnar í 1. viðbæti, við viðkomandi viðmiðun og kröfur sem 

notaðar eru í vöruflokkunum „skófatnaður“ og „húsgögn“, þar sem fyrir hið síðarnefnda er vísað til endurskoðuðu 

viðmiðananna fyrir húsgögn í ákvörðun (ESB) 2016/1332 annars vegar og hins vegar fyrir skófatnað í ákvörðun (ESB) 

2016/1349, eins og um var kosið í stjórnsýslunefnd um umhverfismerki (2) í janúar 2016. Að því er varðar töflulið v. um 

„Hjálparefni“ er nauðsynlegt að breyta og skýra gildissvið undanþágunnar og leyfa útreikning á efnaleifum í hlutanum 

um mat og sannprófun. Einnig er nauðsynlegt að breyta orðalaginu í 1. viðbæti við viðaukann við ákvörðun 

2014/350/ESB til að það sé í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (3). 

5) Eftir að tilkynning barst framkvæmdastjórninni frá aðilum umhverfismerkinganefndar Evrópusambandsins og að 

loknum umræðum á fundum samstarfsvettvangs þar til bærra aðila 2016 er nauðsynlegt að breyta, í f-lið í 1. viðbæti við 

viðaukann við ákvörðun 2014/350/ESB, takmörkununum sem gilda um öll framleiðslustig til að þvotta- og hreinsiefni 

falli undir svið takmörkunarinnar, til að leiðrétta vísunina í prófun fyrir lífbrjótanleika við loftfirrðar aðstæður og til að 

þrengja svið takmörkunarinnar á ójónuðum og plúshlöðnum þvotta- og hreinsiefnum og yfirborðsvirkum efnum við þau 

sem eru flokkuð sem hættuleg fyrir vatnsumhverfi, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1272/2008 (4). 

6) Eftir að tilkynning barst framkvæmdastjórninni frá aðilum umhverfismerkinganefndar Evrópusambandsins og að 

loknum umræðum á fundum samstarfsvettvangs þar til bærra aðila 2016 er nauðsynlegt að breyta viðmiðunum 20 og  

21 í 4. þætti, „Notagildisviðmiðanir“, til að endurspegla nýjar tæknilegar niðurstöður sérfræðinga aðildarríkjanna. 

7) Á grundvelli umræðna á fundum samstarfsvettvangs þar til bærra aðila 2015 og 2016, og til að tryggja samræmi við 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB (5), er nauðsynlegt að leyfa útreikning á losun lífrænna efnasambanda 

í andrúmsloft í þeim hluta viðmiðunar 16b sem fjallar um mat og sannprófun í tilskipun 2014/350/ESB. 

8) Á grundvelli umræðna á fundum umhverfismerkinganefndar Evrópusambandsins og samstarfsvettvangs þar til bærra 

aðila á árunum 2015 og 2016 er nauðsynlegt að samræma orðalag í hlutanum varðandi mat og sannprófun í viðmiðun  

26 um „Grundvallarreglur og réttindi við vinnu“ í ákvörðun 2014/350/ESB við það orðalag sem notað er fyrir 

vöruflokkinn „einkatölvur, fistölvur og spjaldtölvur“, með vísun í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1371 

(6). 

9) Að loknum umræðum með aðilum umhverfismerkinganefndar Evrópusambandsins 2016 er talið nauðsynlegt að lengja 

gildistíma ákvörðunar 2014/350/ESB þar eð gert er ráð fyrir að metnaður í umhverfismálum að því er varðar viðmiðanir 

fyrir umhverfismerki sem fastsettar eru í ákvörðun 2014/350/ESB sé áfram mikill í samanburði við önnur merkingar-

kerfi. Þegar stöðugum viðmiðunum er viðhaldið til lengri tíma mun það að auki gera fleiri umsækjendum kleift að gera 

nauðsynlegar úrbætur og tæknilegar fjárfestingar í nýsköpunarferlinu til að sækja um umhverfismerkið og markaðinum 

að bregðast við með nýjum skilgreiningum á hráefnum og hálfunnum textílvörum. 

10) Því ætti að breyta ákvörðun 2014/350/ESB til samræmis við það. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með  

16. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og 

tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

(2) Reglugerð (EB) nr. 66/2010, 16. gr. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra 

(Stjtíð. ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um 

breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 

31.12.2008, bls. 1). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði (samþættar mengunarvarnir og eftirlit með 

mengun) (Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17). 

(6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1371 frá 10. ágúst 2016 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB 

fyrir einkatölvur, fistölvur og spjaldtölvur (Stjtíð. ESB L 217, 12.8. 2016, bls. 9). 
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1. gr. 

Ákvörðun 2014/350/ESB er breytt sem hér segir: 

1. 6. forsenda fellur brott. 

2. Í stað c-, d- og e-liðar 1. mgr. 1. gr. kemur eftirfarandi: 

„c) Textíltrefjar, garn, efni og prjónaðir klæðisdúkar: hálfunnar vörur ætlaðar til notkunar í textílfatnað og fylgihluti og 

textílvörur til innanhússnota, þ.m.t. húsgagnaáklæði og dýnuver, fyrir ásetningu styrktarklæðningar og meðhöndlunar 

sem tengist fullunnu vörunni. 

d) Hlutar sem eru ekki úr trefjum: hálfunnar vörur sem eru hluti af textílfatnaði og fylgihlutum og textílvörum til 

innanhússnota, þ.m.t. rennilásar, hnappar og annar aukabúnaður, ásamt himnum, yfirborðsmeðferðarefni og 

plasthúðun. 

e) Hreingerningavörur: vörur úr ofnum eða óofnum textíltrefjum, ætlaðar til blaut- eða þurrhreinsunar á yfirborðum og 

þurrkunar á eldhússáhöldum.“  

3) Í stað 6. gr. kemur eftirfarandi: 

„6. gr. 

Viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat, sem settar eru fram í viðaukanum, skulu gilda í 78 mánuði frá þeim degi sem 

þessi ákvörðun er samþykkt.“ 

4) Viðaukanum er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 25. júlí 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Karmenu VELLA 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við ákvörðun 2014/350/ESB er breytt sem hér segir: 

 1. Ákvæðum 1. þáttar, „Viðmiðanir fyrir textíltrefjar“, er breytt sem hér segir: 

a) Í stað annars liðar kemur eftirfarandi: 

„Heimilt er að nota allar trefjar, þ.m.t. þær sem taldar eru upp hér að framan, án þess að þær uppfylli viðmiðanirnar 

fyrir textíltrefjar ef þær nema minna en 5% af heildarþyngd vörunnar eða ef þær eru hluti af bólstrun eða fóðri. Að 

undanskildu pólýamíði og pólýester þarf ekki að fylgja þessum viðmiðunum fyrir textíltrefjar í eftirfarandi tilvikum: 

i. fyrir alla vöruna ef trefjarnar innihalda endurunnið innihald sem í heildina er a.m.k. 70% af heildarþyngd allra 

trefja í vörunni miðað við þyngd, 

ii. fyrir einstakar trefjar sem mynda hluta af vörunni með umhverfismerkið ef trefjagerðin inniheldur a.m.k. 70% 

endurunnið efni miðað við þyngd. 

Að því er varðar útreikning á hundraðshluta baðmullar í vöru sem krafist er að uppfylli viðmiðanir 1a eða 1b skal 

innihald endurunnu baðmullartrefjanna dregið frá þeim lágmarkshundraðshluta sem krafist er, nema ef um er að ræða 

fatnað fyrir börn yngri en þriggja ára.“ 

b) Viðmiðun 1 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað annars og þriðja undirliðar kemur eftirfarandi: 

„— aðeins ef sett er fram fullyrðing um lífræna baðmull samkvæmt viðmiðun 28, að því er varðar framleiðslu-

staðal 1a, öll hefðbundin baðmull og baðmull sem ræktuð er með samþættum vörnum gegn skaðvöldum sem 

er blönduð með lífrænni baðmull vera af óerfðabreyttum yrkjum, 

— að því er varðar útreikning á hundraðshluta baðmullar í vöru sem krafist er að uppfylli viðmiðanir 1b, allt 

innihald lífrænna baðmullartrefja dregið frá lágmarkshundraðshlutanum sem krafist er, 

— öll lífræn baðmull og baðmull sem er ræktuð með samþættum vörnum gegn skaðvöldum vera rekjanleg að 

fullu í samræmi við viðmiðun 1d, með sannprófun sem samþykkt er á grundvelli þess magns af baðmull sem 

er keypt árlega eða innihaldi lokaafurðarinnar,“ 

ii. Í stað fjórða liðar í viðmiðun 1a kemur eftirfarandi: 

„Að því er varðar hefðbundna baðmull og baðmull sem ræktuð er með samþættum vörnum gegn skaðvöldum sem 

er blönduð lífrænni baðmull skal skimunarprófun fyrir algengum erfðabreytingum, sem er framkvæmd samkvæmt 

tilvísunaraðferðum ESB við greiningu á erfðabreyttum lífverum (*) og sýnir að baðmullin er ekki erfðabreytt, 

tekin gild sem sönnun fyrir reglufylgni. Prófanirnar skulu gerðar á sýnum af óunninni baðmull frá hverju 

upprunalandi og áður en hún fer í blautvinnslu. Vottun á baðmull sem ræktuð er með samþættum vörnum gegn 

skaðvöldum með kerfum sem útiloka erfðabreytta baðmull skal tekin gild sem sönnun fyrir reglufylgni. 

  

(*) Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed — 

Qualitative GMO detection PCR methods, http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/“. 

iii. Viðmiðun 1b er breytt sem hér segir: 

— í stað annars málsliðar í þriðja lið kemur eftirfarandi: 

„Sannprófun skal annað hvort lögð fram árlega fyrir hvert upprunaland eða á grundvelli vottorða fyrir alla 

baðmull sem er ræktuð með samþættum vörnum gegn skaðvöldum sem er keypt til að framleiða vöruna.“ 

— fimmti liður fellur brott. 

iv. Í stað annars og þriðja liðar í viðmiðun 1c kemur eftirfarandi: 

„Aldíkarb, aldrín, kamfeklór (toxafen), kaptafól, klórdan, 2,4,5-T, klórdímeform, sýpermetrín, díklóródífenýltríklóró-

etan (DDT), díeldrín, dínóseb og sölt þess, endósúlfan, endrín, heptaklór, hexaklóróbensen, hexaklórósýklóhexan 

(allar hverfur), metamídófos, metýlparaþíón, mónókrótófos, neónikótínóíð, (klóþíanidín, imídaklópríð, þíametoxam), 

paraþíón, pentaklórófenól. 

Heildarsumma tilgreindra varnarefna sem greinast við prófun á baðmullinni skal ekki vera meira en 

0,5 milljónarhluti.“  
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v. Í stað i. og ii. liðar annars liðar í viðmiðun 1d kemur eftirfarandi: 

 „i. á ársgrundvelli: Leggja skal fram viðskiptaskrár og/eða reikninga sem skjalfesta magn baðmullar sem er 

keypt árlega frá bændum eða framleiðendahópum, og/eða heildarþyngd vottaðrar baðmullar, allt að 

framleiðslu hrávefnaðarins, 

ii. á grundvelli fullunninnar vöru: Leggja skal fram gögn, í samræmi við það magn baðmullar sem er í 

fullunninni vöru, frá spunastigi og/eða framleiðslustigi efnisins. Öll gögn skulu vísa til eftirlitsstofnunar eða 

vottunaraðila baðmullar í hinum mismunandi formum.“ 

vi. Í stað þriðja og fjórða liðar í viðmiðun 3a kemur eftirfarandi: 

„Mat og sannprófun: umsækjandi skal annað hvort leggja fram framangreind skjöl eða taka saman prófunar-

skýrslur sem byggjast á eftirfarandi prófunaraðferð: Drög Alþjóðlegu ullartextílsamtakanna (IWTO) að 

prófunaraðferð 59. Prófunin skal gerð á framleiðslueiningum frá bónda eða sölueiningum óunninnar ullar, eftir 

upprunalandi (ef hún er blönduð) og áður en hún fer í blautvinnslu. Fyrir hverja vinnslueiningu skal a.m.k. prófa 

eitt samsett sýni úr mörgum framleiðslueiningum frá bónda eða sölueiningum frá hverju upprunalandi. Samsett 

sýni skal samanstanda af öðru hvoru af eftirfarandi: 

i. ef það eru fleiri en 10 sölueiningar fyrir viðkomandi upprunaland innan vinnslueiningarinnar, ullartrefjum frá 

a.m.k. 10 framleiðslueiningum frá bónda eða sölueiningum, völdum af handahófi (eftir upprunalandi),  

ii. ef það eru innan við 10 sölueiningar fyrir viðkomandi upprunaland innan vinnslueiningarinnar, eitt sýni úr 

hverri sölueiningu eða framleiðslueiningu frá bónda (hvorri sem er minna af) sem lögð er til í vinnslu-

eininguna. 

Að öðrum kosti má leggja fram prófunarskýrslur fyrir allar framleiðslueiningar frá bónda eða sölueiningar í 

vinnslueiningu. 

Ef undanþága er í gildi skal umsækjandinn leggja fram staðfestingu á tilhögun á þvottastöðinni og niðurstöðum 

rannsóknarstofuprófana sem sýna fram á niðurbrot útsníklalyfja sem kunna að vera til staðar í leifum og eðju frá 

þvotti.“ 

2) Í 3. þætti, „Viðmiðanir fyrir íðefni og vinnsluferli“: 

a) Í stað fyrsta liðar í viðmiðun 13b kemur eftirfarandi: 

„Fullunnin vara þ.m.t. allir efnisþættir eða aukabúnaður skulu ekki, án sérstakrar undanþágu, innihalda efni sem 

uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

i. þau uppfylla viðmiðanirnar í 57. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, 

ii. þau hafa verið tilgreind í samræmi við málsmeðferðina sem lýst er í 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 

þar sem komið er á fót skránni yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni. 

Þetta á við um efni sem eru notuð til að gefa fullunnu vörunni virkni og um efni sem hafa verið vísvitandi notuð í 

framleiðslusamsetningum. 

Ekki skal veita undanþágu þegar um er að ræða sérlega varasöm efni sem eru fyrir hendi í textílhlut, eða í einsleitum 

hluta textílhlutar, í styrk sem nemur meira en 0,10% (massahlutfall).“ 

b) Viðmiðun 14 er breytt sem hér segir: 

i. í stað fyrirsagnarinnar og fyrsta liðar kemur eftirfarandi: 

“Viðmiðun 14. Útskipting hættulegra efna og blandna sem eru notuð í litun, prentun og frágangi 

Efni og blöndur sem eru notuð á efni og prjónaða klæðisdúka á meðan litun, prentun og frágangi stendur og verða 

eftir á fullunnu vörunni og uppfylla viðmiðanirnar, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1272/2008 (*), fyrir flokkun samkvæmt hættuflokkununum eða hættusetningunum sem eru tilgreindar í töflu 5, 



Nr. 87/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.12.2020 

 

skulu ekki notaðar án sérstakrar undanþágu. Þessar takmarkanir gilda einnig um sérvirk efni sem eru felld inn í 

gervitrefjar og tilbúnar beðmistrefjar við framleiðslu þeirra. Þessi viðmiðun gildir um framleiðsluefni í því formi 

sem þau eru notuð í vöruna, annaðhvort sem efni eða blöndur. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og 

pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1).“ 

ii. Töflu 6 í viðmiðun 14b er breytt sem hér segir: 

— í stað sjöttu línu, „iv. Fæliefni fyrir vatn, óhreinindi og bletti“ kemur eftirfarandi: 

„iv. Fæliefni fyrir vatn, 

óhreinindi og bletti 

H413 Fæliefnið og niðurbrotsefni þess skulu annaðhvort: 

— vera auðlífbrjótanleg og/eða lífbrjótanleg í eðli sínu 

eða 

— ekki safnast upp í lífverum í vatnsumhverfi, þ.m.t. 

vatnaseti. 

Varan skal uppfylla kröfur um endingu virkni (sjá 

viðmiðun 25).“ 

— í stað áttundu línu, „v. Hjálparefni“ kemur eftirfarandi: 

„v. Hjálparefni, þ.m.t.: 

burðarefni, 

sléttiefni, 

dreifiefni, 

yfirborðsvirk efni, 

þykkingarefni, 

bindiefni. 

H301, H311, H331, 

H371, H373, H317 

(1B), H334, H411, 

H412, H413, ESB-

H070, 

Uppskriftir skulu settar þannig fram að notuð séu 

sjálfvirk skömmtunarkerfi og vinnsluferli skulu fylgja 

stöðluðum verklagsreglum. 

Efni sem eru flokkuð með H311, H331, H317 (1B) 

skulu ekki vera til staðar í fullunnu vörunni í styrkleika 

yfir 1,0% (massahlutfall).“ 

iii. í stað þriðja liðar á eftir töflu 6 kemur eftirfarandi: 

„Ef framleiðslusamsetningarnar innihalda hjálparefni sem bera hættuflokkanirnar sem tilgreindar eru í  

v. undanþágu skal gerð krafa um rannsóknarstofuprófun á loka- eða milliafurð eða, að öðrum kosti, útreikning á 

yfirfærslu flokkaðra hjálparefna úr framleiðsluferlinu yfir í lokaafurð.“ 

c) Í stað fjórða liðar í viðmiðun 16b kemur eftirfarandi: 

„Mat og sannprófun: umsækjandi skal sýna fram á samræmi við EN 12619 eða aðra jafngilda staðla. Útreikningur á 

losun lífrænna efnasambanda sem byggir á aðferðinni sem lýst er í nýjasta tilvísunarskjali framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins um bestu, fáanlegu tækni fyrir textíliðnað skal einnig samþykktur. Leggja skal fram mánaðarlegt 

meðaltal heildarlosunar lífrænna efnasambanda frá framleiðslustöðum fyrir sex næstliðnu mánuðina fyrir umsóknina. 

Ef leysar eru endurheimtir og endurnýttir skal leggja fram vöktunargögnin til sönnunar á rekstri þeirra kerfa.“ 

3) Ákvæðum 4. þáttar, „Notagildisviðmiðanir“, er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrsta liðar í viðmiðun 20 kemur eftirfarandi: 

„Litheldni við núning í votu ástandi skal vera a.m.k. stig 2–3. Stig 2 er leyfilegt fyrir dökklitað dením og stig 1 fyrir öll 

önnur litbrigði deníms.“ 

b) Í stað fyrsta liðar í viðmiðun 21 kemur eftirfarandi: 

„Litheldni við núning í þurru ástandi skal vera a.m.k. stig 4. Stig 3–4 er leyfilegt fyrir dökklitað dením og stig 2–3 fyrir 

öll önnur litbrigði deníms.“  
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4) Ákvæðum 5. þáttar, „Viðmiðanir fyrir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja“, er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrstu málsgreinar kemur eftirfarandi: 

„Í viðmiðunum 26 og 27 er fjallað um vinnuskilyrði og mannréttindi við vinnu. Viðmiðun 26 gildir um framleiðslustig 

textílvara sem fela í sér sníðar, saumaskap og frágang en viðmiðun 27 gildir sérstaklega um framleiðslu á deními.“ 

b) Í stað þriðja liðar í viðmiðun 26 kemur eftirfarandi: 

„Mat og sannprófun: umsækjandinn skal sýna fram á sannprófun þriðja aðila á reglufylgni með því að nota óháða 

sannprófun eða skrifleg sönnunargögn vegna framleiðslustaða þar sem sníðar, saumaskapur og frágangur fer fram í 

aðfangakeðju leyfðra vara þeirra, þ.m.t. vettvangsheimsóknir úttektaraðila meðan á sannprófunarferlinu fyrir 

umhverfismerkið stendur. Þetta skal fara fram við umsókn og síðan meðan leyfið er í gildi ef nýir framleiðslustaðir 

bætast við. 

Í löndum þar sem samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnueftirlit í iðnaði og verslun frá 1947 (nr. 81) 

hefur verið fullgilt og eftirlit af hálfu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar bendir til þess að landsbundin vinnueftirlitskerfi 

séu skilvirk og þar sem umfang eftirlitskerfanna nær yfir þau svið sem eru tilgreind hér að framan (*) skal samþykkja 

sannprófun vinnueftirlitsaðila sem opinbert yfirvald tilnefnir. 

  

(*) Sjá ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og stuðningsleiðbeiningar í notendahandbókinni.“ 

5) Í stað annarrar línu í töflu 11 í viðmiðun 28 varðandi baðmullartrefjar kemur eftirfarandi: 

„Baðmullartrefjar Yfir 50% lífrænt innihald Framleitt með xx% af lífrænni baðmull 

Aðeins notuð baðmull sem er ekki erfðabreytt 

Yfir 95% lífrænt innihald Framleitt með lífrænni baðmull 

Aðeins notuð baðmull sem er ekki erfðabreytt 

Yfir 70% innihaldsins er ræktað með samþættum 

vörnum gegn skaðvöldum 

Baðmull ræktuð með minni notkun varnarefna“ 

6) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Þætti e er breytt sem hér segir: 

i. Í stað annarrar línu kemur eftirfarandi: 

„i. Frágangsefni með sæfiefni 

sem eru notuð til að gefa 

fullunnu vörunum sæfandi 

eiginleika. 

Notkunarsvið: 

Allar vörur 

Sæfivörur (í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (*)) skulu 

ekki vera hluti af trefjum, efni eða fullunnu vörunni í því 

skyni að gefa sæfandi eiginleika. 

Algeng dæmi um slíkt eru tríklósan, nanó-silfur, lífræn 

sinksambönd, lífræn tinsambönd, efnasambönd díklóró-

fenýls (esterar), afleiður bensimídasóls og ísóþíasólínón. 

Á ekki 

við 

Sannprófun: 

Yfirlýsing frá um-

sækjanda um að efnin 

séu ekki notuð 

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra (Stjtíð. 

ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1).“ 

ii. Í stað fjórðu línu kemur eftirfarandi: 

„iii. Meðhöndlun með fæliefnum 

fyrir vatn, bletti og olíu  

Notkunarsvið: 

Þar sem efnin eru notuð til 

að veita þá virkni. 

Ekki skal beita meðhöndlun með flúor til að veita vatns-, 

bletta- eða olíufælingu. Það tekur til meðhöndlunar með 

perflúoruðum og fjölflúoruðum efnum. 

Flúorlausu meðhöndlunarefnin skulu vera auðlífbrjótanleg 

og/eða fullkomlega lífbrjótanleg eða ekki safnast saman í 

lífverum í vatnsumhverfi, þ.m.t. vatnaseti. Þau skulu enn 

fremur uppfylla ákvæði um notagildi í viðmiðun 25a. 

Á ekki 

við 

Sannprófun: 

Yfirlýsing um að efnin 

séu ekki notuð, studd 

öryggisblöðum fyrir 

fæliefnin sem eru notuð, 

lögð fram af aðilum sem 

annast fullvinnslu. 

Prófunaraðferð: 

Á ekki við“ 
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b) Þætti f er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrstu og annarrar línu í töflunni fyrir „yfirborðsvirk efni, mýkingarefni og bindla“ kemur eftirfarandi: 

„Þvotta- og hreinsiefni, yfirborðsvirk efni, mýkingarefni og bindlar 

ii. Öll þvotta- og hreinsiefni, 

yfirborðsvirk efni, 

mýkingarefni og bindlar 

Notkunarsvið: Öll blautvinnsla 

Að minnsta kosti 95% allra mýkingarefna, bindla, þvotta- 

og hreinsiefna og yfirborðsvirkra efna, miðað við 

heildarþyngd, sem eru notuð á hverjum blautvinnslustað 

skulu vera: 

— auðlífbrjótanleg við loftháðar aðstæður eða 

— lífbrjótanleg í eðli sínu og/eða 

— fjarlægjanleg í skólphreinsistöðvum. 

Nota skal síðustu endurskoðun gagnasafnsins fyrir 

innihaldsefni þvotta- og hreinsiefna sem viðmiðunarpunkt 

fyrir lífbrjótanleika: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_lis

t/didlist_part_a_en.pdf 

Á ekki 

við 

Sannprófun: 

Yfirlýsing frá íðefnabirgi 

sem er studd 

öryggisblöðum og/eða 

niðurstöðum úr OECD- 

eða ISO-prófunum 

Prófunaraðferð: 

Sjá límsterkju- og 

spunaefni (i./ii. liðir a-

liðar í 1. viðbæti)  

iii. Ójónuð og plúshlaðin þvotta- 

og hreinsiefni og yfirborðsvirk 

efni  

Notkunarsvið: Öll blautvinnsla 

Ójónuð og plúshlaðin þvotta- og hreinsiefni og 

yfirborðsvirk, notuð á hverjum blautvinnslustað, sem eru 

flokkuð sem hættuleg fyrir vatnsumhverfi, samkvæmt 

reglugerð (EB) nr. 1272/2008, skulu vera fullkomlega 

lífbrjótanleg við loftfirrðar aðstæður 

Nota skal gagnasafn fyrir innihaldsefni þvotta- og 

hreinsiefna sem viðmiðunarpunkt fyrir lífbrjótanleika: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_lis

t/didlist_part_a_en.pdf 

Á ekki 

við 

Sannprófun: 

Yfirlýsing af 

öryggisblöðum og/eða 

frá íðefnabirgi sem er 

studd niðurstöðum úr 

OECD- eða ISO-

prófunum  

Prófunaraðferð: 

EN ISO 11734, 

ECETOC nr. 28 OECD 

311“ 

ii. Í stað fyrstu línu í töflunni fyrir „Hjálparefni“ kemur eftirfarandi: 

„iv. Hjálparefni í efnablöndum og 

samsetningum 

Notkunarsvið: 

Allar vörur. 

Ekki skal nota eftirfarandi efni í neinar efnablöndur eða 

samsetningar sem eru notaðar í textílefni og eru háð 

viðmiðunarmörkum fyrir tilvist þeirra í fullunnu vörunni: 

Nónýlfenól, blandaðar hverfur 

4-nónýlfenól 

4-nónýlfenól, greinótt 

Oktýlfenól 

4-oktýlfenól 

4-tert-oktýlfenól 

25 

mg/kg 

heildar-

summa 

Sannprófun: 

Prófun á fullunninni vöru 

Prófunaraðferð: 

Leysisútdráttur og síðan 

vökvaskiljun og 

massagreining 

Alkýlfenóletoxýlöt (APEO) og afleiður þeirra: 

Pólýoxýetýlað oktýlfenól 

Pólýoxýetýlað nónýlfenól 

Pólýoxýetýlað p-nónýlfenól 

Sannprófun: 

Prófun á fullunninni vöru 

Prófunaraðferð: 

ISO 18254“ 
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c) Þætti g er breytt sem hér segir: 

i. Í stað færslunnar undir „iii. Sæfiefni“ kemur eftirfarandi: 

„iii. Sæfiefni notuð til að verja 

textílefni meðan á flutningi 

og geymslu stendur. 

Notkunarsvið: 

Allar vörur 

Eingöngu er leyfilegt að nota sæfivörur sem innihalda virk 

efni sem eru samþykkt samkvæmt reglugerð Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (*). Umsækjendur 

skulu hafa hliðsjón af nýjustu leyfisskránni: 

https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-

chemicals/biocidal-active-substances 

Eftirfarandi efni sæta takmörkunum: 

— Klórófenól (sölt þeirra og esterar) 

— Fjölklóruð bífenýl (PCB) 

— Lífræn tinsambönd, þ.m.t. tríbútýltin (TBT), 

trífenýltin (TPhT), díbútýltin (DBT) og díoktýltin 

(DOT) 

— Dímetýlfúmarat (DMFu) 

Á ekki við Sannprófun: 

Yfirlýsing um að efnin 

hafi ekki verið notuð 

fyrir flutning og 

geymslu, studd 

öryggisblöðum.  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 frá 22. maí 2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og um notkun þeirra (Stjtíð. 

ESB L 167, 27.6.2012, bls. 1).“ 

ii. Í stað færslunnar undir „iv. Útdraganlegir málmar„ kemur eftirfarandi: 

„iv. Útdraganlegir málmar 

Notkunarsvið: 

Allar vörur sem hafa önnur 

viðmiðunarmörk sem gilda 

fyrir ungbörn og börn yngri 

en þriggja ára. 

Eftirfarandi viðmiðunarmörk gilda um vörur sem eru 

ætlaðar ungbörnum og börnum yngri en þriggja ára: 

mg/kg Sannprófun: 

Prófun á fullunninni 

vöru 

Prófunaraðferð: 

Útdráttur — EN ISO 

105-E04-2013 (súr 

svitalausn) 

Greining — 

rafmassagreining eða 

rafgasljósgreining 

Antímon (Sb) 30,0 

Arsen (As) 0,2 

Kadmíum (Cd) 0,1 

Króm (Cr)  

— Textílefni lituð með málmflókaleysilitum 1,0 

— Öll önnur textílefni 0,5 

Kóbalt (Co) 1,0 

Kopar (Cu) 25,0 

Blý (Pb) 0,2 

Nikkel (Ni)  

— Textílefni lituð með málmflókaleysilitum 1,0 

— Öll önnur textílefni 0,5 

Kvikasilfur (Hg) 0,02 

Eftirfarandi viðmiðunarmörk gilda um allar aðrar vörur, 

þ.m.t. textílvörur til innanhússnota: 

mg/kg Sannprófun: 

Prófun á fullunninni 

vöru 

Prófunaraðferð: 

Útdráttur — DIN EN 

ISO 105-E04-2013 (súr 

svitalausn) 

Greining — rafmassa-

greining eða rafgasljós-

greining“ 

Antímon (Sb) 30,0 

Arsen (As) 1,0 

Kadmíum (Cd) 0,1 

Króm (Cr)  

— Textílefni lituð með málmflókaleysilitum 2,0 

— Öll önnur textílefni 1,0 
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 Kóbalt (Co)   

— Textílefni lituð með málmflókaleysilitum 4,0 

— Öll önnur textílefni 1,0 

Kopar (Cu) 50,0 

Blý (Pb) 1,0 

Nikkel (Ni) 1,0 

Kvikasilfur (Hg) 0,02 

 


