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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet 
ledd,

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 
union og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildeles et produkt som har 
egenskaper som gjør at det bidrar til en betydelig 
forbedring av de viktigste miljøfaktorene.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsatt at det 
på grunnlag av kriteriene fastsatt av Komiteen for 
miljømerking i Den europeiske union skal utarbeides 
særlige kriterier for tildeling av miljømerke for hver 
produktgruppe.

3) Fordi bruken av smøremidler kan være miljøfarlig, for 
eksempel på grunn av giftighet i vann eller bioakkumulering, 
bør det fastsettes passende miljøkriterier.

4) Miljøvirkningene kan synes ubetydelige for enkelte 
stoffer som inngår i smøremidler og som får endrede 
kjemiske egenskaper under bruk, slik at de ikke lenger 
trenger å klassifiseres i samsvar med europaparlaments- 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 5.5.2005, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2006 av 27. januar 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 17 av 30.3.2006, s. 13.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.

og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffblandinger(2). Kriteriene for miljømerking bør derfor 
ikke få anvendelse på stoffer som det gjenstår under 
0,1 % av i det behandlede materialet i den formen stoffet 
hadde før bruk.

5) Miljøkriteriene og de tilhørende krav til vurdering og 
kontroll bør være gyldige i et tidsrom på fire år.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Produktgruppen «smøremidler» skal omfatte hydraulikkoljer, 
smørefett, sagkjedeoljer, totaktsoljer, formslippmidler for 
betong og andre smøremidler som forbrukes i prosessen, til 
yrkesmessig og privat bruk.

Artikkel 2

1. I dette vedtak menes med:

a) «smøremiddel» et preparat som består av basisoljer og 
tilsetningsstoffer,

(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 
2004/66/EF (EUT L 168 av 1.5.2004, s. 35).

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. april 2005

om fastsettelse av miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll 
for tildeling av fellesskapsmiljømerket til smøremidler(*)

[meddelt under nummer K(2005) 1372]

(2005/360/EF)
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b) «basisolje» en smørevæske hvis flyt, aldring, smøreevne 
og egenskaper mot slitasje samt egenskaper med hensyn til 
suspensjon av forurensende stoffer, ikke er blitt forbedret 
ved tilførsel av tilsetningsstoffer,

c) «fortykningsmiddel» et stoff i basisoljen som brukes til å 
tykne eller endre flyteegenskapene til en smørevæske eller 
et smørefett,

d) «hovedbestanddel» ethvert stoff som utgjør over 5 
vektprosent av smøremiddelet,

e) «tilsetningsstoff» et stoff som i hovedsak er beregnet 
på å forbedre et smøremiddels flyt, aldring, smøreevne, 
egenskaper mot slitasje eller suspensjon av forurensende 
stoffer,

f) «smørefett» et fast eller halvfast preparat som består av et 
fortykningsmiddel i et flytende smøremiddel.

2. I smørefett kan det inngå andre bestanddeler som gir 
særlige egenskaper.

Artikkel 3

For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket for smøremidler i 
henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 må et smøremiddel 
inngå i produktgruppen «smøremidler» og oppfylle kriteriene 
fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

Kriteriene får anvendelse på nylig framstilte produkter på 
leveringstidspunktet.

De kriterier som utarbeides for bestanddeler, skal få anvendelse 
på alle bevisst tilsatte stoffer som utgjør over 0,1 % av 
produktet, målt både før og etter en eventuell kjemisk reaksjon 
mellom stoffene som inngår i smøremiddelet.

Kriteriene får imidlertid ikke anvendelse på et stoff som ved 
bruk får endrede kjemiske egenskaper som gjør at det ikke 
lenger må klassifiseres i henhold til direktiv 1999/45/EF, og 
som det gjenstår under 0,1 % av i det behandlede materialet i 
den formen stoffet hadde før bruk.

Artikkel 4

Miljøkriteriene for produktgruppen «smøremidler» og de 
tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde til 31. mai 
2009.

Artikkel 5

For administrative formål tildeles produktgruppen 
«smøremidler» kodenummeret «27».

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. april 2005.

 For Kommisjonen
 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MÅLSETTING

Formålet med kriteriene

Formålet med kriteriene er særlig å fremme produkter som:

i bruk er mindre skadelige for vann og jord, og– 

bidrar til lavere CO– 2-utslipp.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll skal angis for hvert kriterium.

Når søkeren skal framlegge for vedkommende organ erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet 
grunnlag som bekrefter at produktet oppfyller kriteriene, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes 
leverandør(er) og/eller underleverandør(er) osv. Leverandøren av tilsetningsstoffet, de samlede tilsetningsstoffene eller 
basisoljen kan formidle relevante opplysninger direkte til vedkommende organ.

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at 
metodene godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden.

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller.

Det anbefales at vedkommende organer tar hensyn til gjennomføringen av anerkjente miljøstyringsordninger, for 
eksempel EMAS eller EN ISO 14001, når de vurderer søknader og kontrollerer om kriteriene er oppfylt.

(Merk: Det er ikke påkrevd å gjennomføre slike styringsordninger.)

KRITERIER

1. R-setninger som angir miljø- og helsefarer

Produktet må på tidspunktet for innlevering av søknaden om tildeling av miljømerke ikke være tildelt noen risikosetning 
som angir miljø- og helsefarer i samsvar med direktiv 1999/45/EF. Følgende risikosetninger anses som relevante for 
produktgruppen:

R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, 
R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67 og R 68 
samt kombinasjoner av disse.

Vurdering og kontroll av kriterium 1

Samsvar med kriterium 1 skal angis skriftlig og underskrives av søkerforetaket.

Alle hovedbestanddelene i produktet skal entydig angis med navn og eventuelt EINECS- eller ELINCS-nummer samt 
anvendte konsentrasjoner.

Produsenten av produktet skal framlegge for vedkommende organ:

et sikkerhetsdatablad for produktet (som oppfyller kravene i kommisjonsdirektiv 91/155/EØF(– 1)),

sikkerhetsdatablader fra søkerens leverandører (som oppfyller kravene i direktiv 91/155/EØF og rådsdirektiv – 
67/548/EØF(2)) for hver hovedbestanddel.

(1) EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35.
(2) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1.
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Det skal foreligge tilstrekkelige opplysninger til at miljøfarene knyttet til produktet skal kunne vurderes (angitt med 
risikosetningene R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53 og R 53) i samsvar med direktiv 91/155/EØF og 1999/45/EF.

Vurdering av et produkt med tanke på miljøfarer skal gjennomføres med den konvensjonelle metoden angitt i 
vedlegg III til direktiv 1999/45/EF. Som det framgår av del C i vedlegg III til nevnte direktiv kan prøvingsresultatene 
for preparatet (enten produktpreparatet eller de samlede tilsetningsstoffene) brukes til å endre den klassifisering med 
hensyn til giftighet i vann som er oppnådd ved bruk av den konvensjonelle metoden.

2. Ytterligere krav med hensyn til giftighet i vann

Søkeren skal godtgjøre samsvar ved at kravene enten i kriterium 2.1 eller 2.2 er oppfylt.

K r i t e r i u m  2 . 1 .  K r a v  t i l  p r e p a r a t e t  o g  h o v e d b e s t a n d d e l e n e

Opplysninger om giftighet i vann kreves for:

preparatet, og– 

hovedbestanddelene.– 

Den kritiske konsentrasjonen for giftighet i vann for hver hovedbestanddel skal være minst 100 mg/l. Prøvingen skal 
gjennomføres på alger og dafnier (OECD 201 og 202).

For hydraulikkoljer skal den kritiske konsentrasjonen for giftighet i vann være minst 100 mg/l.

For smørefett, sagkjedeoljer, formslippmidler for betong og andre smøremidler som forbrukes i prosessen, skal den 
kritiske konsentrasjonen for giftighet i vann være minst 1 000 mg/l.

Smørefett kan vurderes ved at det bare gis opplysninger om preparatet og hovedbestanddelene, forutsatt at 
fortykningsmiddelet viser en fullstendig biologisk nedbryting (se kriterium 3) eller en iboende nedbrytbarhet i samsvar 
med:

en biologisk nedbryting på mer enn 70 % i henhold til OECD 302 C-prøvingen av iboende biologisk nedbrytbarhet – 
eller tilsvarende prøvingsmetoder, eller

en biologisk nedbryting på mer enn 20 % men mindre enn 60 % etter 28 dager i henhold til OECD 301-prøvinger – 
basert på oksygensvinn eller utvikling av karbondioksid, eller

en biologisk nedbryting på mer enn 60 % i ISO 14593 («CO– 2 headspace test»).

Prøvingen av preparatet skal gjennomføres på samtlige tre artsgrupper (OECD 201, 202 og 203).

Tabell 1 inneholder et sammendrag av kravene til de ulike produktundergruppene i henhold til kriterium 2.1.

Tabell 1

Krav til de ulike produktundergruppene med hensyn til giftighet i vann — Krav til opplysninger om 
preparatet og hovedbestanddelene

Kriterium 2.1 Hydraulikk væsker Smørefett(*)

Sagkjedeoljer, 
formslippmidler 

for betong 
og andre 

smøremidler 
som forbrukes i 

prosessen

Totaktsoljer

Det ferdige produktets giftighet i vann 
i henhold til de tre prøvingene av akutt 
giftighet OECD 201, 202 og 203

≥ 100 mg/l ≥ 1 000 mg/l ≥ 1 000 mg/l ≥ 1 000 mg/l

Giftighet i vann for hver hovedbestanddel 
i henhold til OECD 201 og 202 ≥ 100 mg/l ≥ 100 mg/l ≥ 100 mg/l ≥ 100 mg/l

(*) Smørefett kan vurderes på denne måten bare dersom fortykningsmiddelet er biologisk nedbrytbart til mer enn 70 % etter OECD 
302 C eller tilsvarende prøvingsmetoder, eller til mer enn 20 % men mindre enn 60 % etter 28 dager etter OECD-prøvinger basert 
på oksygensvinn eller utvikling av karbondioksid.
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Vurdering og kontroll av kriterium 2.1

Vedkommende organ skal motta rapporter som inneholder opplysninger om preparatets og alle hovedbestanddelens 
giftighet i vann, utarbeidet på grunnlag av eksisterende materiale fra registreringer eller nye prøvinger, som gjør det 
mulig å godtgjøre at kravene fastsatt i tabell 1 er oppfylt.

Preparatets giftighet i vann skal fastsettes i henhold til OECD 201, 202 og 203 eller tilsvarende metoder.

Den enkelte hovedbestanddelens giftighet i vann skal fastsettes i henhold til OECD 201 og 202 eller tilsvarende 
metoder.

K r i t e r i u m  2 . 2 .  K r a v  t i l  h v e r  e n k e l t  b e s t a n d d e l

Opplysninger om giftighet i vann skal oppgis for hver enkelt bestanddel som bevisst er tilsatt produktet. Ett eller flere 
stoffer med en viss grad av giftighet i vann er tillatt brukt i smøremiddelet i en kumulativ massekonsentrasjon i henhold 
til tabell 2.

Tabell 2

Krav til de ulike produktundergruppene med hensyn til giftighet i vann — Krav til opplysninger for hver 
enkelt bestanddel

Kriterium 2.2 Kumulativ massekonsentrasjon av stoffer i

Giftighet i vann Hydraulikk væsker Smørefett

Sagkjedeoljer, 
formslippmidler 

for betong 
og andre 

smøremidler 
som forbrukes i 

prosessen

Totaktsoljer

10 mg/l < akutt giftighet(*) ≤ 100 mg/l 
eller 1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l ≤ 20 ≤ 25 ≤ 5 ≤ 25

1 mg/l < akutt giftighet(*) ≤ 10 mg/l or 
0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l ≤ 5 ≤ 1 ≤ 0,5 ≤ 1

Akutt giftighet(*) < 1 mg/l eller NOEC 
≤ 0,1 mg/l ≤ 1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1

(*) EC50/LC50/IC50

Vurdering og kontroll av kriterium 2.2

Vedkommende organ skal motta rapporter som inneholder opplysninger om giftighet i vann for hver enkelt bestanddel, 
utarbeidet på grunnlag av eksisterende materiale fra registreringer eller nye prøvinger, som gjør det mulig å påvise 
samsvar med kravene fastsatt i tabell 2.

De enkelte bestanddelenes giftighet i vann skal fastsettes i henhold til OECD 201 og 202 eller tilsvarende metoder.

Vurdering og kontroll av kriterium 2.1 og 2.2

Når det gjelder tungt løselige bestanddeler (< 10 mg/l) kan giftigheten i vann bestemmes ved hjelp av WAF-metoden 
(«Water Accommodated Fraction»). Det fastsatte belastningsnivået, iblant kalt LL50 og forbundet med dødelig 
belastning, kan brukes direkte i klassifiseringskriteriene. En WAF skal tilberedes etter anbefalingene i en av følgende 
retningslinjer: ECETOCs tekniske rapport nr. 20 (1986), vedlegg III til OECD 1992 301, ISOs veiledningsdokument 
ISO 10634 eller ASTM D6081-98 («Standard Practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation 
and Results Interpretation») eller tilsvarende metoder.

Det er ikke nødvendig å gjennomføre en undersøkelse av akutt giftighet i vann for alger og dafnier (OECD 201 og 
202):

dersom stoffet med liten sannsynlighet vil passere biologiske membraner [MM > 800 eller molekyldiameter > – 
1,5 nm (> 15 Å)],

eller dersom stoffet er svært uløselig i vann (vannløselighet < 10 μg/l),– 

ettersom slike stoffer ikke anses som giftige for alger og dafnier i vann.
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Det er heller ikke nødvendig å gjennomføre en undersøkelse av giftighet i vann for dafnier (OECD 202) når det foreligger 
en langtidsundersøkelse av giftighet for dafnier som er gjennomført etter metoden OECD 211 eller tilsvarende.

Stoffenes vannløselighet skal fastsettes ved behov i samsvar med OECD 105 (eller tilsvarende prøvinger).

Dersom det finnes opplysninger om kronisk giftighet (resultater av OECD 210- og 211-prøvinger eller tilsvarende 
metoder), kan disse brukes i stedet for opplysninger om akutt giftighet. Mangel på opplysninger om kronisk giftighet 
skal angis skriftlig og underskrives av søkeren.

3. Biologisk nedbrytbarhet og bioakkumuleringspotensial

Produktet skal ikke inneholde stoffer som er både:

ikke biologisk nedbrytbare– 

 og

(mulig) bioakkumulerende.– 

Produktet kan imidlertid inneholde ett eller flere stoffer med en viss grad av nedbrytbarhet og mulig eller faktisk 
bioakkumulering opptil en kumulativ massekonsentrasjon som angitt i tabell 3.

Tabell 3

Krav til biologisk nedbrytbarhet og bioakkumuleringspotensial

Kumulativ massekonsentrasjon av stoffet

Biologisk nedbryting Hydraulikk væsker Smørefett

Sagkjedeoljer, 
formslippmidler 

for betong 
og andre 

smøremidler 
som forbrukes i 

prosessen

Totaktsoljer

Ikke biologisk nedbrytbart(*) ≤ 5 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 10

Iboende aerobt biologisk nedbrytbart ≤ 5 ≤ 20 ≤ 5 ≤ 20

Fullstendig aerobt biologisk 
nedbrytbart ≥ 90 ≥ 75 ≥ 90 ≥ 75

(*) Merk: Stoffer som er både ikke biologisk nedbrytbare og bioakkumulerende, er ikke tillatt.

Vurdering og kontroll av kriterium 3

Samsvar skal godtgjøres ved at følgende opplysninger framlegges:

rapporter med opplysninger om den biologiske nedbrytbarheten for hvert enkelt stoff, dersom det ikke framgår – 
tydelig av sikkerhetsdatabladene for hver enkelt bestanddel,

rapporter med opplysninger om bioakkumuleringspotensialet til hver enkelt bestanddel :– 

for stoffer som ikke er biologisk nedbrytbare, og– 

for giftige og svært giftige stoffer som er lett biologisk nedbrytbare (for klassifiseringsformål).– 

Biologisk nedbrytbarhet skal fastsettes separat for hver enkelt bestanddel som inngår i produktet, med prøvingsmetodene 
angitt nedenfor (eller tilsvarende prøvinger).

Et stoff anses som fullstendig biologisk nedbrytbart (aerobt) dersom

1. det i en 28-dagers undersøkelse av biologisk nedbrytbarhet i henhold til OECD 301 A-F eller tilsvarende 
prøvingsmetoder oppnås følgende nivåer for biologisk nedbrytbarhet:

OECD 301-prøvinger basert på løst organisk karbon ≥ 70 %,– 

OECD 301-prøvinger basert på oksygensvinn eller utvikling av karbondioksid ≥ 60 % av den teoretiske – 
grenseverdien.
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2. forholdet BOD5/ThOD eller BOD5/COD er større enn 0,5.

Ved OECD-prøvinger kommer ikke nødvendigvis prinsippet om en 10-dagersgrense til anvendelse. Dersom stoffet 
når grenseverdien for nedbrytbarhet innen 28 dager, men ikke innen 10-dagersgrensen, antas nedbrytingshastigheten 
å være langsommere.

Et stoff anses for å være iboende biologisk nedbrytbart dersom det viser:

en biologisk nedbryting på mer enn 70 % i henhold til OECD 302 C-prøvingen av iboende biologisk nedbrytbarhet – 
eller en tilsvarende prøvingsmetode, eller

en biologisk nedbryting på mer enn 20 % men mindre enn 60 % etter 28 dager i henhold til OECD 301-prøvinger – 
basert på oksygensvinn eller utvikling av karbondioksid, eller

en biologisk nedbryting på mer enn 60 % i ISO 14593 («CO– 2 headspace test»).

Et stoff som i hovedsak er beregnet på å gjøre smøremiddelet tykkere, skal anses for å være iboende aerobt biologisk 
nedbrytbart dersom det viser en biologisk nedbryting høyere enn 20 % ved OECD 302 C-prøving for iboende biologisk 
nedbrytbarhet eller tilsvarende prøvingsmetoder. Alle krav med hensyn til giftighet i vann får da anvendelse også på 
nedbrytingsprodukter dersom det er vitenskapelig bevist at de er derivater av fortykningsmiddelet etter eksponering 
for vannmiljøet.

Et stoff er ikke biologisk nedbrytbart dersom det ikke oppfyller kriteriene for fullstendig og iboende biologisk 
nedbrytbarhet.

Et stoff bioakkumuleres ikke dersom MM er > 800 eller molekyldiameteren er > 1,5 nm (> 15 Å).

Et stoff med MM < 800 eller molekyldiameter < 1,5 nm (< 15 Å) bioakkumuleres ikke dersom

fordelingskoeffisienten oktanol-vann (log K– ow) er < 3 eller > 7, eller

den målte BCF er ≤ 100. Da de fleste stoffer som brukes i smøremidler, er svært vannavstøtende, bør BCF-verdien – 
baseres på lipidinnholdet (i vektprosent), og det er viktig at eksponeringstiden er tilstrekkelig lang.

Prøvingsmetoder

God biologisk nedbrytbarhet skal fastsettes ved hjelp av OECD 301 A-F-serien eller tilsvarende ISO- og ASTM-
metoder, eller ved hjelp av BOD5/(ThOD eller COD)-forholdet. BOD5/(ThOD eller COD)-forholdet kan brukes bare 
dersom det ikke finnes opplysninger fra OECD 301 eller andre tilsvarende prøvingsmetoder. BOD5 skal vurderes i 
samsvar med C.5 (kommisjonsdirektiv 92/69/EØF(1)) eller tilsvarende metoder, og COD i samsvar med C.6 (direktiv 
92/69/EØF) eller tilsvarende metoder. Iboende biologisk nedbrytbarhet skal fastsettes ved hjelp av OECD 302 C eller 
tilsvarende prøvingsmetoder.

Søkeren kan også bruke prøvingsresultater for stoffer med samme struktur for å bestemme et stoffs biologiske 
nedbrytbarhet. Denne metoden for å vurdere et stoffs biologiske nedbrytbarhet kan godtas dersom det bare er en 
funksjonell gruppe eller et fragment som skiller referansestoffet fra stoffet som er anvendt i produktet. Dersom 
referansestoffet er lett eller iboende biologisk nedbrytbart og den funksjonelle gruppen har en positiv virkning på 
den aerobe biologiske nedbrytingen, kan det anvendte stoffet også anses for å være lett eller iboende biologisk 
nedbrytbart. Funksjonelle grupper eller fragmenter som har positiv virkning på den biologiske nedbrytingen, er 
alifatisk og aromatisk alkohol [-OH], alifatisk og aromatisk syre [-C(=O)-OH], aldehyd [-CHO], ester [-C(=O)-O-C] 
og amid [-C(=O)–N eller -C(=S)–N]. Det skal framlegges passende og pålitelig dokumentasjon om undersøkelsen av 
referansestoffet. Ved sammenligning med andre fragmenter enn ovennevnte, skal det framlegges passende og pålitelig 
dokumentasjon som viser at den funksjonelle gruppen har en positiv virkning på den biologiske nedbrytingen av stoffer 
med lignende struktur.

Fordelingskoeffisienten oktanol/vann (log Kow) skal vurderes i samsvar med OECD 107, 117 eller utkastet til 123 eller 
en annen tilsvarende prøvingsmetode. Bioakkumuleringsfaktoren (BCF) skal vurderes i samsvar med prøvingsmetoden 
OECD 305.

Log Kow-verdiene kan bare anvendes på organiske kjemikalier. For å vurdere bioakkumuleringspotensialet til uorganiske 
forbindelser, enkelte overflateaktive stoffer og enkelte metallorganiske stoffer, må det foretas BCF-målinger.

(1) EFT L 383 av 29.12.1992, s. 113.
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Dersom prøvingen ikke kan gjennomføres (for eksempel fordi stoffet har høy overflateaktivitet eller ikke løser seg i 
vann eller oktanol), skal det framlegges en beregnet verdi for log Kow samt en beskrivelse av beregningsmetoden.

Følgende metoder kan brukes til beregning av log Kow: CLOGP for en log Kow mellom 0 og 9, LOGKOW (KOWWIN) 
for en log Kow mellom – 4 og 8, AUTOLOGP for en log Kow større enn 5, som fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1488/94(1), som støttes av et teknisk veiledningsdokument (TGD).

4. Utelukking av bestemte stoffer

Stoffer på Fellesskapets liste over prioriterte stoffer med hensyn til vannpolitikk og på listen over kjemikalier som 
krever prioriterte tiltak, som ble utarbeidet innenfor rammen av OSPAR-konvensjonen, begge i de versjoner som gjaldt 
i desember 2004, skal ikke bevisst tilsettes som bestanddeler i et produkt som kan bli tildelt fellesskapsmiljømerket.

Organiske halogenforbindelser og nitrittforbindelser skal ikke bevisst tilsettes som bestanddeler i et produkt som kan 
bli tildelt fellesskapsmiljømerket.

Metaller eller metallforbindelser skal ikke bevisst tilsettes som bestanddeler i et produkt som kan bli tildelt 
fellesskapsmiljømerket, med unntak av natrium, kalium, magnesium og kalsium. I fortykningsmidler kan dessuten 
litium- og/eller aluminiumforbindelser brukes i de konsentrasjoner som er angitt i andre kriterier i dette vedlegg.

Vurdering og kontroll av kriterium 4

Samsvar med disse kriteriene skal angis skriftlig og underskrives av søkeren.

5. Fornybare råstoffer

Det ferdige produktet skal ha et karboninnhold som kommer fra fornybare råstoffer, på:

≥ 50 % (m/m) for hydraulikkoljer,– 

≥ 45 % (m/m) for smørefett,– 

≥ 70 % (m/m) for sagkjedeoljer, formslippmidler for betong og andre smøremidler som forbrukes i prosessen,– 

≥ 50 % (m/m) for totaktsoljer.– 

Med karboninnhold som kommer fra fornybare råstoffer, menes andelen av bestanddel A i vektprosent × [antall 
karbonatomer i bestanddel A, som kommer fra (vegetabilske) oljer eller (animalske) fettstoffer, dividert med det totale 
antallet karbonatomer i bestanddel A] pluss andelen i vektprosent av bestanddel B × [antall karbonatomer i bestanddel B, 
som kommer fra (vegetabilske) oljer eller (animalske) fettstoffer, dividert med det totale antallet karbonatomer i 
bestanddel B] pluss andelen i vektprosent av bestanddel C × [antall karbonatomer i bestanddel C], osv.

Vurdering og kontroll av kriterium 5

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

6. Teknisk ytelse

Hydraulikkvæsker skal minst oppfylle kriteriene for teknisk ytelse fastsatt i ISO 15380, tabell 2-5.

Smørefett skal være egnet for formålet.

Sagkjedeoljer skal minst oppfylle kriteriene for teknisk ytelse fastsatt i RAL UZ 48 for miljømerket «Blå engel».

Formslippmidler for betong og andre smøremidler som forbrukes i prosessen, skal være egnet for formålet.

Totaktsoljer til bruk til sjøs og på innlands vannveier skal minst oppfylle kriteriene for teknisk ytelse fastsatt i «NMMA 
Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» (NMMA TC-W3).

(1) EFT L 161 av 29.6.1994, s. 3.
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Totaktsoljer til bruk på land skal minst oppfylle kriteriene for kategori EGD for teknisk ytelse fastsatt i standarden 
ISO 13738:2000.

Vurdering og kontroll av kriterium 6

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, samt relevant 
dokumentasjon.

7. Opplysninger på miljømerket

Følgende opplysninger skal angis i felt 2 av miljømerket: «mindre skadelig for bruk i vann og jord, og lavere CO2-
utslipp».

Vurdering og kontroll av kriterium 7

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en prøve på produktemballasjen som viser merket, samt en erklæring 
om at dette kriteriet er oppfylt.

______________________


