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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særlig artikkel 5 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 5 nr. 1 første ledd i forordning (EØF) nr.
880/92 skal vilkårene for tildeling av Fellesskapets miljømerke
fastsettes for hver produktgruppe.

Artikkel 10 nr. 2 i fororordning (EØF) nr. 880/92 fastsetter at et
produkts innvirkning på miljøet skal vurderes ut fra de særskilte
kriteriene for produktgruppene.

Artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 880/92 fastslår
at miljømerket ikke kan tildeles produkter som er stoffer eller
preparater klassifisert som farlige i henhold til rådsdirektiv 67/
548/EØF(2), sist endret ved kommisjonsdirektiv 94/69/EF(3), og
rådsdirektiv 88/379/EØF(4), sist endret ved kommisjonsdirektiv
93/18/EØF(5), men at det kan tildeles produkter som inneholder
slike stoffer eller preparater, dersom disse produktene oppfyller
målene for Fellesskapets ordning for tildeling av miljømerke.

Vaskemidler inneholder stoffer eller preparater som er klassifisert
som farlige i samsvar med ovennevnte direktiver.

De miljøkriterier som fastsettes ved dette vedtak, omfatter særlig
grenseverdier og et poengsystem som begrenser innholdet av
stoffer eller preparater som er klassifisert som farlige, til et mini-
mum i vaskemidlene som kan tildeles miljømerke.

Vaskemidler som oppfyller disse kriteriene, har derfor en redusert
innvirkning på miljøet og oppfyller målene for Fellesskapets
ordning for tildeling av miljømerke.

I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt de viktigste interessegrupper i et
samrådsforum.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i forordning (EØF) nr.
880/92 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Produktgruppen «vaskemidler» defineres som følger: «Alle
vaskemidler i pulverform, flytende form eller en hvilken som
helst annen form til vasking av tekstiler, som hovedsakelig er
beregnet på å brukes i vaskemaskiner.»

Artikkel 2
Innvirkningen på miljøet av og bruksegenskapene for
produktgruppen definert i artikkel 1 skal vurderes ut fra de
særskilte miljøkriteriene og kriteriene for vaskeevne oppført i
vedlegget.

Artikkel 3
Definisjonen av produktgruppen og produktgruppens særskilte
miljøkriterier skal gjelde i tre år regnet fra den dag dette vedtak får
virkning.

Artikkel 4
For administrative formål tildeles produktgruppen kodenummeret
«006».

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 217 av 13.9.1995, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/96 av 5. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. juli 1995

om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler(*)

(95/365/EF)

Utferdiget i Brussel, 25. juli 1995.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

(2) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.

(3) EFT nr. L 381 av 31.12.1994, s. 1.

(4) EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14.

(5) EFT nr. L 104 av 21.4.1993, s. 46.
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VEDLEGG

MILJØKRITERIER FOR VASKEMIDLER

1. GENERELLE KRAV

De generelle krav fastsatt ved forordning (EØF) nr. 880/92 om en fellesskapsordning for
tildeling av miljømerke, og kriteriene nedenfor, får anvendelse på tildelingen av miljømerke til vaskemidler
og skal overholdes i hele det tidsrommet som omfattes av kontrakten om vilkårene for bruk av merket.

Disse særskilte kriteriene for vaskemidler omfatter:

- særskilte miljøkriterier for bestanddeler(1) og emballasje,

- andre generelle miljøkriterier,

- kriterier for vaskeevne.

Kravene til data og opplysninger som søkeren skal sende inn til det ansvarlige organ sammen med sin
søknad, er beskrevet i tillegg III.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Disse kriteriene kan anvendes på vaskemidler i pulverform, flytende form eller en hvilken som helst
annen form, som hovedsakelig er beregnet på å brukes i vaskemaskiner.

3. FUNKSJONELL ENHET OG REFERANSEDOSERING

Funksjonell enhet

Den funksjonelle enhet uttrykkes i g/vask (gram per vask). For storvaskemidler gjelder dette doseringen
per 4,5 kg tøy (tørre tekstiler) og for finvaskemidler doseringen per 2,5 kg tøy (tørre tekstiler) i
vaskemaskinen.

Referansedosering

Den dosering som produsenten anbefaler forbrukerne for vann med en hardhet på 2,5 mmol CaCO
3
/l og

«normalt tilsmussede» tekstiler, brukes som referansedosering for:

- beregning av miljøkriterier og

- prøving av vaskeevne.

Dersom en vannhardhet på 2,5 mmol CaCO
3
/l ikke er relevant i de medlemsstatene der vaskemiddelet

markedsføres, skal søkeren oppgi den mengde som skal anvendes som referanse.

4. MILJØKRITERIER FOR BESTANDDELER OG EMBALLASJE

4.1. Miljøkriterier for bestanddeler

Det skal tas hensyn til følgende parametere:

- den samlede mengde kjemiske stoffer

- kritisk fortynningsvolum - toksisitet (CDV
TOX

)

(1) Med «bestanddeler» menes de kjemiske stoffer som ifølge produsenten inngår i et vaskemiddels sammensetning.
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- fosfater(1),

- uoppløselige uorganiske stoffer

- oppløselige uorganiske stoffer

- biologisk nedbrytbare organiske stoffer (aerobe)

- ikke-bionedbrytbare organiske stoffer (anaerobe)

- biologisk oksygenforbruk (BOD).

Tillegg II inneholder definisjoner av parametere brukt i beregningene. Disse parametere beregnes og
uttrykkes som g/vask eller l/vask. De legges sammen og vurderes som helhet etter framgangsmåten
beskrevet i dette dokument.

For hvert kriterium defineres en grenseverdi som produktet ikke må overskride dersom det skal kunne
tildeles miljømerke.

Poengtall/veiningsfaktorer

I tabellen nedenfor oppsummeres de utvalgte kriteriene, deres grenseverdier og veiningsfaktorer samt de
maksimalt oppnåelige poengtall. Formlene for beregningen av hvert enkelt kriterium framgår av nr. 4.4.1.

          Punkter 4 3 2 1 H
EXCL

    W-faktor Sum
Kriterium

Kjemiske stoffer i alt 60 80 100 120 200 3 12
Kritisk fortynningsvolum 3 000 6 000 9 000   12 000 13 000 8 32
Fosfater (som STPP) 0 10 20 30 50 2 8
Uoppløselige uorganiske stoffer 15 25 35 45 50 0,5 2
Oppløselige uorganiske stoffer 20 40 60 80 140 0,5 2
Ikke-bionedbrytbare organiske
stoffer (aerobe) 1 2 3 4 10 1 4
Ikke-bionedbrytbare organiske
stoffer (anaerobe) 6 8 10 12 20 1,5 6
BOD 30 60 90 120 140 2 8

    I alt 74

Merknader:
Alle angivelser i gram per vask unntatt CDV

TOX
, som angis i liter per vask W-faktor = veiningsfaktor;

H
EXCL

 = grenseverdi.

(1) Formålet med dette foreløpige kriteriet er å ta hensyn til visse vaskemidlers eutrofieringspotensial. Det vil bli vurdert å
erstatte denne parameteren med et virkningsbasert kriterium når dette vedtak gjennomgås på nytt i lys av den framtidige
utvikling innen vitenskapelig forskning, tilgjengelige relevante data og den faktiske situasjon.
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4.2. Miljøkriterier for produktenes emballasje

Det tas bare hensyn til primæremballasjen. For primæremballasjen må summen av hele emballasjen og
nytt materiale ikke overstige 9 g/vask. Når det gjelder etterfyllingssystemer, antas det at originalemballasjen
brukes 20 ganger for metall- eller plastmateriale og ti ganger for papp.

Følgende poengberegningssystem brukes for emballasjekriteriet:

Vekt av primæremballasje
(i alt + nytt materiale) Poeng

(g/vask)

Opp til 5 4
Fra 5 til 9 9 - (emballasjevekt i g/vask)

4.3. Grenseverdi for tildeling av miljømerke

Summen av poengtallene for de åtte kriteriene for bestanddeler og kriteriet for emballasje skal være 63
eller høyere.

Grenseverdiene må ikke overskrides for noen av kriteriene. Produktet skal også oppfylle kriteriene i
andre deler av dette vedlegg.

4.4. Beregning av miljøkriterier for bestanddeler og emballasje

4.4.1. Beregning av kriterier for bestanddeler

Database (DID-liste) for vaskemiddelbestanddeler

Tillegg I del A inneholder databasen (DID-liste) for vaskemiddelbestanddeler som skal anvendes ved
beregning av kriteriene for bestanddeler.

Data om belastningsfaktor, toksisitet, ikke-bionedbrytbarhet (aerob), ikke-bionedbrytbarhet (anaerob),
oppløselige/uoppløselige uorganiske stoffer og biologisk oksygenforbruk (BOD) er oppført for de viktigste
vaskemiddelbestanddelene i tillegg I.A, og disse data må brukes ved beregningene i forbindelse med disse
bestanddelene.

Kriteriene:

- kjemiske stoffer i alt
- fosfater (som STPP)
- oppløselige/uoppløselige uorganiske stoffer
- ikke-bionedbrytbarhet (aerob/anaerob)
- BOD

beregnes for hver enkelt bestanddel ved å ta hensyn til doseringen per vask, vannmengde og masseprosent
i sammensetningen, og de legges sammen for hver enkelt bestanddel i sammensetningen.

Kriteriet for kritisk fortynningsvolum-toksisitet beregnes for hver enkelt bestanddel etter formelen:

CDV-toksisitet:

dosering x belastningsfaktor
CDVTOX = ————————————————— x 1 000

langtidseffekt
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Framgangsmåte for beregning av kriterier og poenger:

Ved beregningen av poenger benyttes følgende ligninger:

Kjemiske stoffer i alt:

Grenseverdi: > 200 g/vask
Poengtall: < 120 g/vask = 7 - x/20

> 120 g/vask = 0
Høyest tillatt poengtall = 4

Fosfater (som STPP):

Grenseverdi: > 50 g/vask
Poengtall: <40 g/vask = 4 - x/10

> 40 g/vask = 0
Høyest tillatt poengtall = 4

Oppløselige uorganiske stoffer:

Grenseverdi: > 140 g/vask
Poengtall: < 80 g/vask = 5 - x/20

> 80 g/vask = 0
Høyest tillatt poengtall = 4

Anaerobe ikke-bionedbrytbare organiske stoffer:

Grenseverdi: > 20 g/vask
Poengtall: < 12 g/vask = 7 - x/2

> 12 g/vask = 0
Høyest tillatt poengtall = 4

CDV
TOX 

:

Grenseverdi: >13 000 l/vask
Poengtall: < 12 000 l/vask = 5 - x/3 000

> 12 000 l/vask = 0
Høyest tillatt poengtall = 4

Uoppløselige uorganiske stoffer:

Grenseverdi: > 50 g/vask
Poengtall: < 45 g/vask = 5,5 - x/10

> 45 g/vask = 0
Høyest tillatt poengtall = 4

Ikke-bionedbrytbare organiske stoffer:

Grenseverdi: > 10 g/vask
Poengtall: < 4 g/vask = 5 - x/1

> 4 g/vask = 0
Høyest tillatt poengtall = 4

BOD:

Grenseverdi: > 140 g/vask
Poengtall: < 120 g/vask = 5 - x/30

> 120 g/vask = 0
Høyest tillatt poengtall = 4
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Nye kjemiske stoffer/tilleggsbestanddeler

a) For nye kjemiske stoffer eller tilleggsbestanddeler som ikke er oppført på listen i databasen over
vaskemiddelbestanddeler, skal metoden beskrevet i dette kapittel og i tillegg I.B følges.

Søkeren skal sende inn forsøksdata til det ansvarlige organ.

Dataene om oppløselige/uoppløselige uorganiske stoffer, anaerob biologisk nedbrytbarhet
(ECETOC-test nr. 28, juni 1988) og biologisk oksygenforbruk (BOD skal inngis.

All tilgjengelig dokumentasjon må inngis med hensyn til data som framlegges om biologisk nedbryting,
fjerning, langtidsvirkninger (NOEC-data) på fisk, dafnia magna og alger.

De relevante prøver skal gjennomføres etter de relevante vedlegg til rådsdirektiv 92/32/EØF(1).

Bestemmelsene i tillegg I del B får anvendelse der de er relevante.

Særlig kan de relevante forenklede framgangsmåter beskrevet i tillegg I.B anvendes dersom det ikke
foreligger fullstendige data om langtidsvirkninger (NOEC).

b) På anmodning fra et ansvarlig organ eller en interessegruppe representert i miljømerke-
samrådsforumet (artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92) kan en annen metode følges dersom
Kommisjonen anerkjenner den som likeverdig med metoden nevnt ovenfor, for det særlige formål å
vurdere om de relevante kriterier oppfylles .

4.4.2. Beregning av emballasjekriteriet

Vekten av produktets primæremballasje omregnes til g/vask (gram per vask). Nytt materiale og samlet
materiale beregnes hver for seg, og summen av dem må ikke overstige den tillatte grenseverdien på 9 g/
vask. Summen av dem skal beregnes etter poengsystemet for dette kriterium.

For etterfyllingssystemer antas det at ombruksbeholderen kan brukes 20 ganger (metall, plast) eller ti
ganger (papp).

Dersom det benyttes forskjellige emballasjesystemer for samme vaskemiddelsammensetning,

a) kan søkeren enten sende inn til det ansvarlige organ som mottar søknaden, bevis for at produktet på
landsbasis som et veid gjennomsnitt for hele rekken av emballasjesystemer og for den samlede
vaskemiddelmengden som årlig markedsføres via disse systemene, oppfyller kriteriene; i slike
tilfeller kan miljømerket anbringes på alle typer emballasje som brukes, forutsatt at en grenseverdi
på 12 g/vask ikke overskrides for noen type,

b) eller kan bare emballasjetyper og -størrelser som oppfyller kriteriet, påføres merket; i slike tilfeller
skal all reklame for produktet som viser til miljømerket, angi miljømerkets begrensede
anvendelsesområde.

Vilkårene i bokstav a) og b) skal fastslås i kontrakten om bruken av merket.

5. ANDRE MILJØKRITERIER FOR BESTANDDELER

Visse særskilte bestanddeler skal ikke overstige et høyest tillatt innhold i vaskemiddelsammensetningen
eller skal utelukkes som angitt nedenfor:

a) den samlede vekten av bestanddeler som er mer giftige enn 1 mg/l akutt toksisitet for fisk, dafnia
magna eller alger, skal ikke overstige 10 g/vask,

(1) EFT nr. L 154 av 5.6.1992, s. 1.
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(1) Spørsmålet om utelukkelse av disse aromatiske nitroforbindelser vil eventuelt bli tatt opp til ny vurdering på bakgrunn
av anbefalinger fra Vitenskapskomiteen for kosmetologi.

(2) EFT nr. L 250 av 19.9.1994, s. 17.

90

b) den samlede vekten av bestanddeler som er mer giftige enn 1 mg/l akutt toksisitet for fisk, dafnia
magna eller alger, og som ikke er «lett nedbrytbare» eller har en fordelingskoeffisient (n-oktanol/
vann) slik at log P

OW
 > 3 (med mindre BCF er 100 eller lavere), skal ikke være høyere enn 0,25 g/

vask,

c) fosfonater skal ikke overstige 1 g/vask,

d) det overflateaktive stoffet alkylfenoletoksylat (APEO), parfymer som inneholder aromatiske
nitroforbindelser omhandlet i tillegg II(1) og kompleksdanneren EDTA samt bestanddeler som er
klassifisert som kreftframkallende, reproduksjonsskadelige og mutagene, skal ikke brukes.

6. FORBRUKEROPPLYSNING

Følgende opplysninger skal angis på produktet:

«Vask ved lav temperatur sparer energi, og lav dosering av vaskemidler gir færre miljøskader».

«I tvilstilfelle benyttes doseringen for normalt tilsmussede tekstiler. Dette bidrar til å redusere innvirkningen
på miljøet».

6.1. Doseringsanvisninger

Produktemballasje skal være påført doseringsanvisninger.

Den anbefalte dosering skal angis for «normalt» og «sterkt» tilsmussede tekstiler og for de forskjellige
vannhardhetsområder som er relevante for de berørte land og angitt som passende for vekten av den
aktuelle mengden tøy.

Vaskeevnen skal angis for «normalt tilsmusset» og de forskjellige vannhardhetsområder som kan være
relevante.

Doseringsanbefalingene mellom vannhardhetsområde 1 (bløtt) - «normalt tilsmusset» og høyeste
vannhardhetsområde (3 eller 4) - «sterkt tilsmusset» må ikke avvike med en faktor på mer enn 2.

Ytterligere doseringsanbefalinger, f.eks. for forvask, hovedvask osv., kan medtas og angis i tilknytning til
«normalt»/«sterkt tilsmusset».

Den benyttede referansedosering for prøving av vaskeevne og beregning av miljøkriterier skal være angitt
som den anbefalte dosering for «normalt tilsmusset» tøy og for vannhardhetsområdet som tilsvarer 2,5
mmol CaCO

3
/l i den medlemsstat der prøven er utført. I enhver annen medlemsstat kan en høyere

dosering anbefales bare dersom søkeren har påvist at dette er minste dosering som er nødvendig for å bestå
prøven under de særlige vilkår i den berørte medlemsstaten.

Dersom bare en vannhardhet på under 2,5 mmol CaCO
3
/l er tatt med i anbefalingene, skal den høyeste

dosering som anbefales for «normalt tilsmusset», være lavere enn referansedoseringen nevnt i foregående
ledd.

6.2. Utelukkelse av feilaktige opplysninger eller feilaktige påstander i reklame

Påstander på produktet og i reklame skal være i samsvar med rådsdirektiv 84/450/EØF(2) om villedende
reklame. Ingen form for reklame- eller produktspåstand skal villede de mulige kjøpere av produktet.
Produsenten/importøren eller den som reklamerer for produktet, skal kunne være i stand til å påvise
gyldigheten og nøyaktigheten av alle påstander om produktets miljøegenskaper som vedkommende
framsetter i sin reklame for produktet eller på selve produktet.
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6.3. Opplysninger om bestanddeler og angivelse av dem på etiketten

Kommisjonsrekommandasjon 89/542/EØF av 13. september 1989 om merking av vaske- og rengjørings-
midler(1) skal anvendes.

Følgende grupper av bestanddeler skal angis på etiketten uavhengig av deres masseinnhold:

Enzymer: enzymtyper (f.eks. protease, lipase)

Konserveringsmidler: karakterisering og angivelse på etiketten etter IUPAC-nomenklaturen

Desinfeksjonsmidler: karakterisering og angivelse på etiketten etter IUPAC- nomenklaturen.

7. PRØVING AV ENZYMERS RENHET FOR VERIFISERING AV FRAVÆR AV
PRODUKSJONSORGANISMER

En prøving av enzymers renhet skal utføres på enzymer som produseres ved bioteknologiske prosesser
og brukes i vaskemidler som det søkes om miljømerke for. Formålet med denne prøvingen er å sikre at det
ikke finnes produksjonsorganismer i det ferdige enzympreparatet.

Veksten av mikroorganismer undersøkes sammen med særskilte antibiotika. Framgangsmåten ved prøving
av renhet må sikre at det ikke blir påvist produksjonsorganismer i en 20 ml standardanalyseprøve av det
ferdige enzympreparatet.

8. KRITERIER FOR VASKEEVNE

Produktets vaskeevne vil bli sammenlignet med referansevaskemidler av samme type ved bruk av den
såkalte «wash-and-wear test». Produktet skal oppfylle minstekravene i tabell 1.

Prøven gjennomføres ved en vannhardhet på 2,5 mmol CaCO
3
/l og ved bruk av den dosering som

anbefales for «normalt tilsmusset» tøy innenfor dette vannhardhetsområdet.

Prøven kan etter søkerens valg utføres ved alle institusjoner anerkjent for dette formål av et ansvarlig
organ i enhver medlemsstat i Den europeiske union.

De ansvarlige organer skal på forhånd oversende Kommisjonen en liste over de institusjoner de har til
hensikt å anerkjenne, samt eventuelle ajourføringer. Kommisjonen vil sende disse listene til de øvrige
ansvarlige organer og til miljømerke-samrådsforumet for å sikre at anerkjennelsen skjer etter ensartede
kriterier.

Følgende standarder, eller enhver nasjonal eller internasjonal standard som er anerkjent som likeverdig
med disse, skal følges:

- ISO 4319-1977 Overflateaktive stoffer - vaskemidler til vask av tekstiler -
retningslinjer for sammenlignende prøving av vaskeevne

- DIN 44 983, del 50 Elektriske apparater til behandling av vasketøy; husholdnings-
vaskemaskiner; karakterisering av yteevne; sammenlignende test
for kokevaskeprogram med husholdningsvasketøy

- ISO 7724 (1984), del 1 og 2,
ISO/DIS 10526 (1989),
CIE 5001 (1986),
ISO/CIE 10526 (1991) Kolorimetri; målevilkår for objektfarger

- ISO 7724, del 3 (1984) Kolorimetrisk vurdering av fargeforskjeller mellom overflatefarger
etter den internasjonale CIELAB-formel

- DIN 10 950, del 2 Følsomhetsanalyse; grunnleggende prinsipper
- ISO 8586 (1988) Følsomhetsmetoder, metode for oppstilling av rekkefølge

(2) EFT nr. L 291 av 10.10.1989, s. 55.
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- ISO 2267 (1986) Prøvetekstiler av bomull til vaskeprosesskontroll, krav
Prøvetekstiler av bomull til vaskeprosesskontroll, test av
vaskeevne med kontrollstriper

- DIN 66 050 Kriterier for ytelseskrav, definisjon
- DIN 66 051 Vareprøving, generelle prinsipper
- DIN 66 052 Sammenlignende prøving
- ISO/IEC Guide 46 (1985) Sammenlignende prøving; tekniske prinsipper

- Prøvingsprosedyre nr. 91144 T (del 1 og 2) fra Stiftung Warentest (1992).

De viktigste prøvingskriterier og påvisningen av dem framgår av følgende tabell:

Prøvingskriterier Type tekstiler Påvisning

Smussfjerning Bekledningstekstiler Visuell vurdering

Hvithetsgrad og Beklednings- og standartekstiler Fysisk måling
fargeskiftverdi for
basishvithet

Flekkfjerning Tekstiler med naturlige flekker Visuell vurdering

Skade på tøyet Standardtekstiler Fysisk måling
Belegg på tøyet

Fargeholdbarhet Prøvingstekstiler Fysisk måling
Avfarging

Minstekravene til vaskeevne framgår av tabellen nedenfor:
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Tabell 1

Tildeling av miljømerke: Minstekrav til vaskeevne

Prøvingskriterier     Prøvingstekstiler Storvaskemiddel Vaskemiddel for Finvaskemiddel

(med FWA) kulørt tøy

Pulver          Væske Pulver        Væske Pulver      Væske

Renseevne

(visuell vurdering)

Signifikantprøve

«Wash-and-wear»-

tekstiler

(sum av totalverdier

for samtlige prøver)

Klassifiseringen bør ikke være mindre enn A
3
, eller

basishvithetsgrad for bekledningstekstiler A - P < 2,0

Hvithetsgrad

Hvithetsgrad

«Wash-and-wear»-

tekstiler

(gjennom- snitt av

totalver- dier for

samtlige prøver)

Standardtøy

A - P < 10 A - P < 10

A - P < 15 A - P < 15

Ingen krav

Nummer for

fargeskift

Standardtekstiler           I retningen rød-fiolett høyst 1,0; i retningen blå-grønn høyst 3,0

Basishvithetsgrad

Basishvithetsgrad

«Wash-and-wear»-

tekstiler

(gjennom- snitt av

totalver- dier for

samtlige prøver)

Standardtøy

     A - P < 2,5 A - P < 2,5              A - P < 2,5

     A - P < 2,5 A - P < 2,5

     A - P < 2,5 A - P < 2,5 A - P < 2,5

Flekkfjerning Flekket tøy

(gjennomsnitt av

alle flekktyper)

     A - P < 0,4 A - P < 0,4            A - P < 0,4

Fargeholdbarhet Hyppig vaskede

tekstiler

(gjennomsnitt av

alle tekstiler)

     A - P < 0,5 A - P < 0,5            A - P < 0,5

Avfarging Fargemottaker

(gjennomsnitt for

alle tekstiler)

     A - P < 0,5 A - P < 0,5            A - P < 0,5

Uorganisk    Standardtøy   høyst 2,5

belegg i %

Tap av    Standardtøy   høyst 12

trekkstyrke i %

Definisjon: A : Resultatgjennomsnitt (verdier, rekkefølge) for referanseproduktene

A
3
 : Resultat for referanseproduktet plassert på tredjeplassen

P : Resultat for prøveproduktet.
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B. Følgende framgangsmåte anvendes, der den er relevant, når det gjelder bestanddeler som
ikke er tatt med i databasen

Toksisitet i vann

Ved beregningen av kriteriet for kritisk fortynningsvolum bør det tas hensyn til de laveste validerte data
om langtidsvirkningen (LTE) på fisk, dafnia magna eller alger.

I tilfeller der det anvendes data om homologer og/eller QSAR (kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner),
bør det vurderes en korreksjon for de endelig valgte LTE-data.

Dersom LTE-data mangler, skal følgende framgangsmåte følges for å anslå LTE-dataene ved anvendelse
av spesifiserte usikkerhetsfaktorer på dataene for de mest følsomme arter:

Ikke-overflateaktive stoffer

TILGJENGELIGE DATA USIKKERHETSFAKTOR SOM SKAL BRUKES

Minst 2 akutt LC
50

 på fisk, dafnia eller alger 100

1 NOEC på fisk, dafnia eller alger 10

2 NOEC på fisk, dafnia eller alger 5

3 NOEC på fisk, dafnia eller alger 1

       Anvend laveste gyldige NOEC

Denne regel kan fravikes dersom det kan dokumenteres at lavere faktorer eller data er vitenskapelig
begrunnet.

Overflateaktive stoffer

TILGJENGELIGE DATA USIKKERHETSFAKTOR SOM SKAL BRUKES

Minst 2 NOEC på fisk, dafnia eller alger 1 (laveste NOEC)

1 NOEC på fisk, dafnia eller alger (NOEC - dersom den aktuelle art er den mest
følsomme med hensyn til akutt toksisitet)

10 (NOEC - dersom den aktuelle art er den mest
følsomme med hensyn til akutt toksisitet)

3 LC
50

 NOEC på fisk, dafnia eller alger 20 (laveste LC
50

)

Minst 1 LC
50

 3 NOEC på fisk, dafnia eller alger 50 (laveste LC
50

)
eller 20 i særskilte tilfeller (se nedenfor)

I siste tilfelle omhandlet ovenfor kan det brukes en usikkerhetsfaktor på 20 istedenfor 50 bare dersom
data for 1-2 L(E)C

50
 (LC

50
 for toksisitet hos fisk, EC

50
 for toksisitet hos dafnia eller alger) er tilgjengelige,

og dersom det kan fastslås ut fra opplysninger om andre forbindelser at de mest følsomme arter er blitt
testet. Det understrekes at LTE (langtidsvirkning) som brukes, må være konsistente innenfor en gruppe
homologer når det gjelder virkning av f.eks.alkylkjeden for LAS (lineært alkylbenzensulfonat) eller
nummeret på EO (etoksygrupper) for alkoholetoksylat dersom slike QSAR kan fastslås.

Ethvert avvik fra skjemaet ovenfor skal være velbegrunnet for det aktuelle kjemiske stoffet.
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Tillegg II

DEFINISJONER I FORBINDELSE MED MILJØKRITERIER

1. Kjemiske stoffer i alt

Kjemiske stoffer i alt er dosering minus vanninnhold i g/vask.

2. Kritisk fortynningsvolumtoksisitet (CDV TOX
)

CDV
TOX

 beregnes for hver bestanddel i sammensetningen i samsvar med de respektive data for
belastningsfaktorer (LF) og langtidsvirkninger (LTE) i databaselisten, uttrykt i l/vask:

vekt/vask(i) x LF(i) x 1 000
CDV

TOX
 (bestanddel «i») = ——————————————————

LTE(i)

CDV
TOX

 av produktet er summen av alle bestanddeler CDV
TOX

 i l/vask.

3. Fosfater (som STPP)

Vekt per vask av uorganiske fosfater, uttrykt som STPP, i g/vask.

4. Uoppløselige uorganiske stoffer

Vekt per vask av alle bestanddeler som er uoppløselige uorganiske stoffer (se databaselisten), i g/vask.

5. Oppløselige uorganiske stoffer

Vekt per vask av alle bestanddeler som er oppløselige uorganiske stoffer (se databaselisten), i g/vask.

6. Ikke-bionedbrytbare organiske stoffer (aerobe)

Vekt per vask av alle bestanddeler som er aerobe ikke-bionedbrytbare organiske stoffer (se databaselisten),
i g/vask.

7. Ikke-bionedbrytbare organiske stoffer (anaerobe)

Vekt per vask av alle bestanddeler som er anaerobe ikke-bionedbrytbare organiske stoffer, ved bruk av de
respektive korreksjonsfaktorer (se databaselisten), i g/vask.

8. Biologisk oksygenforbruk (BOD)

BOD av hver bestanddel beregnes i gO/vask i samsvar med de respektive data for THOD i databaselisten:

BOD bestanddel «i» = vekt/vask(i) x BOD(i), i gO/vask.

BOD for produktet er summen av BOD for alle bestanddeler, i gO/vask.

THOD gjelder bare for biologisk nedbrytbare forbindelser.

9. Storvask

Den viktigste egenskapen ved storvaskemidler er deres vaskekraft (smuss- og flekkfjerning). Et vaskemiddel
skal anses som storvaskemiddel med mindre produsentens angivelser framhever vaskemidlet som
«skånsomt» (vask ved lav temperatur, ømfintlige fibrer og farger).
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10. Nitromoskus

Moskusxylen: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen
Moskusambrette: 4-tert-butyl-3-metoksy-2,6-dinitrotoluen
Mosken: 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindan
Moskustibetin: 1-tert-butyl-3,4,5-trimetyl-2,6-dinotrobenzen
Moskusketon: 4'-tert-butyl-2',6'-dimetyl-3',5’dinotroacetafenon.
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Tillegg III

Data og opplysninger som det ansvarlige organ skal kreve av søkeren når det mottar søknaden om
miljømerke

1.1. Deklarasjon av produktets sammensetning og beregning av kriterier

Det ansvarlige organ skal kreve at produsenten som søker om miljømerke, framlegger følgende:

- nøyaktig beskrivelse av produktets sammensetning,

- en nøyaktig kjemisk beskrivelse av bestanddelene (f.eks. identifikasjon i henhold til IUPAC, CAS-
nummer, sum- og strukturformler, renhet, type og prosentandel for urenheter, tilsetningsstoffer;
for blandinger, f.eks. overflateaktive stoffer: DID- nummer, sammensetning og fordeling av homologer,
isomerer samt handelsnavn); analytisk bevis for sammensetningen av overflateaktive stoffer,

- nøyaktig antall tonn av produktet som er omsatt (tallet for foregående år innrapporteres per 1.
mars),

- nøyaktig beregning av kriteriene,

- en prøvingsrapport om renheten av enzymer i henhold til punkt 7 i vedlegget til dette vedtak og en
attest for at produktet ikke inneholder produksjonsorganismer.

1.2. Deklarasjon av vaskeevne

Det ansvarlige organ skal kreve innsending av resultatene av prøvingen av vaskeevne, en erklæring om
prøvelaboratoriets akkreditering og/eller en bekreftelse fra et akkreditert prøvelaboratorium (dersom
prøvingen er utført av produsenten).

1.3. Doseringsutstyr, emballering og forbrukerinformasjon

For å påvise at de ovennevnte vilkår er oppfylt, skal det ansvarlige organ kreve at søkeren sender inn en
originalpakning av produktet og doseringsutstyret for det aktuelle produktet.

Det ansvarlige organ skal kreve at det sendes inn detaljerte beregninger for emballasjekriteriene.

Ved forskjeller når det gjelder de ulike nasjonale markeder og ulike emballasjestørrelser, skal alle disse data
kreves.

1.4. Søknad om miljømerke for vaskemidler

Det nasjonale ansvarlige organ kan foreta kontroll på stedet av foretaket som har sendt inn søknaden, og
besøke produksjons- og emballeringslokalene.

Det ansvarlige organ skal selv sikre at søknadene sendes inn i samsvar med de relevante krav i forordning
(EØF) nr. 880/92 og de tilhørende krav til framgangsmåte.
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Tillegg IV

FORKORTELSER

APEO: Alkylfenoletoksylater
BCF: Biokonsentrasjonsfaktor i fisk
BOD: Biologisk oksygenforbruk
CDV

TOX
: Kritisk fortynningsvolum (toksisitet)

CF: Korreksjonsfaktor
DIN: Deutsches Institut für Normung
DID: Database for vaskemiddelbestanddeler
EOs: Etoksygrupper
EC

50
: Virkningskonsentrasjon (den konsentrasjon der 50 % av prøvingsorganismene viser en

virkning innenfor et bestemt tidsrom)
ECETOC: European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (Det europeiske

senter for økotoksikologi og kjemiske stoffers toksikologi)
EDTA: Etylendiamintetraacetat
H

EXCL
: Grenseverdi

IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry (Den internasjonale
sammenslutning for ren og anvendt kjemi)

IEC: Den internasjonale elektrotekniske kommisjon
ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon
LTE: Langtidsvirkning
LC

50
: Dødelig konsentrasjon (konsentrasjon der 50 % av prøvingsorganismene dør innenfor

et bestemt tidsrom)
NOEC: Konsentrasjon der ingen virkning observeres (ved en prøving for kronisk toksisitet)
P

OW
: Fordelingskoeffisient oktanol/vann

QSARs: Forhold mellom kvantitativ strukturaktivitet
RB: Umiddelbar biologisk nedbrytbarhet
THOD: Teoretisk oksygenforbruk
UF: Usikkerhetsfaktor
WF: Veiningsfaktor
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