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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 medvirker til en vesentlig 
bedring av de viktigste miljøaspektene. 

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

3) Miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering 
og kontroll bør gjelde i fire år fra den datoen det ble gitt 
underretning om dette vedtak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 17.12.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 28.

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

4) 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

Tekstile gulvbelegg skal defineres som gulvbelegg som 
vanligvis består av vevd, strikket eller tuftet stoff, som ofte 
fastgjøres med stifter, klemmer eller lim. Løse matter og 
småtepper er ikke omfattet. Den omfatter ikke veggkledninger 
eller kledninger til utendørs bruk.

Denne produktgruppen omfatter ikke tekstiler behandlet 
med biocidprodukter, unntatt når det aktive stoffet i disse 
biocidproduktene inngår i vedlegg IA til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF(2), og når biocidproduktet er godkjent 
for den aktuelle bruken i samsvar med vedlegg V til direktiv  
98/8/EF.

Artikkel 2

For å få tildelt fellesskapsmiljømerket i henhold til forordning 
(EF) nr. 1980/2000 skal det tekstile gulvbelegget høre inn 
under produktgruppen «tekstile gulvbelegg» som definert i 
artikkel 1 i dette vedtak, og oppfylle de miljøkriteriene som er 
fastsatt i vedlegget.

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. november 2009

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstile gulvbelegg

[meddelt under nummer K(2009) 9523]

 (2009/967/EF)(*)

2015/EØS/49/59
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Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «tekstile gulvbelegg» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll 
skal gjelde i fire år fra den datoen det ble gitt underretning om dette vedtak.

Artikkel 4

For administrative formål skal produktgruppen «tekstile gulvbelegg» tildeles kodenummer «34».

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

ALLMENT

Formålet med kriteriene

Disse kriteriene har særlig som formål å:

– minske innvirkningen på habitater og tilhørende ressurser,

– minske energiforbruket,

– minske utslippene av giftige eller andre forurensende stoffer i miljøet,

– minske bruk av farlige stoffer i materialer og i ferdige produkter,

– fremme sikkerhet og fravær av helserisiko i de umiddelbare omgivelsene,

– opplyse forbrukeren om hvordan produktene kan brukes på best mulig måte med tanke på miljøet.

Kriteriene er fastsatt på nivåer som fremmer merking av belegg som er produsert med lav miljøvirkning.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium.

Denne produktgruppen omfatter gruppen tepper, definert som «gulvbelegg som vanligvis består av vevd, strikket eller 
tuftet stoff, som ofte fastgjøres med stifter, klemmer eller lim».

Den omfatter ikke veggkledninger eller kledninger til utendørs bruk. Løse matter og småtepper er ikke omfattet.

Definisjonen av produktgruppen tekstile gulvbelegg følger standarden DIN ISO 2424.

Den europeiske industrien for tekstile gulvbelegg fastsetter sitt tekniske standpunkt i Det europeiske standardiseringsorgan 
CEN/TC 134.

Den funksjonelle enheten som inn- og utgående mengder skal måles mot, er 1 m2 av det ferdige produktet.

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

Når det er mulig, skal prøvingen utføres av behørig akkrediterte laboratorier eller laboratorier som oppfyller de 
alminnelige kravene i standarden EN ISO 17025.

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

KrITErIEr FOr TEKSTILE GULVBELEGG

1. RÅSTOFFER

Allmenne krav til materialet

Det materialet som brukes til framstilling av produktet, skal ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger som på 
søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende risikosetninger (eller kombinasjoner av dem):

R23 (giftig ved innånding)

R24 (giftig ved hudkontakt)

R25 (giftig ved svelging)

R26 (meget giftig ved innånding)
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R27 (meget giftig ved hudkontakt)

R28 (meget giftig ved svelging)

R39 (fare for svært alvorlig varig helseskade)

R40 (mulig fare for kreft)

R42 (kan forårsake sensibilisering ved innånding)

R43 (kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt)

R45 (kan forårsake kreft)

R46 (kan forårsake arvelige skader)

R48 (fare for alvorlig helseskade ved vedvarende eksponering)

R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

R50 (meget giftig for vannorganismer)

R51 (giftig for vannorganismer)

R52 (skadelig for vannorganismer)

R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulig fare for fosterskade)

R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(1) (direktivet om farlige stoffer) med senere endringer, og idet det tas 
hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(2) (direktivet om farlige stoffblandinger). 

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 
av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og 
oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(3). I så fall 
kan råstoffene ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen 
av følgende faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, 
H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, 
H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge klassifiseringen og sammensetningen av materialet med henblikk 
på kjemisk analyse, samt en erklæring om samsvar med ovennevnte kriterier.

1.1. Tekstilfibrer — kjemiske stoffer

Dersom det dreier seg om resirkulerte fibrer, får kriteriene definert i dette avsnitt, ikke anvendelse. Når det gjelder 
forekomst av farlige stoffer, får kravene beskrevet i kriterium 1 (Allmenne krav til materialet), anvendelse.

I dette avsnitt er det fastsatt særlige kriterier for fibrer av ull, polyamid, polyester og polypropylen.

Behandling av ull

a) Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 0,5 ppm:

Stoff CAS-nr.

γ-heksaklorsykloheksan (lindan) 319-84-6

α-heksaklorsykloheksan 319-85-7

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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Stoff CAS-nr.

β-heksaklorsykloheksan 58-89-9

δ-heksaklorsykloheksan 319-86-8

aldrin 309-00-2

dieldrin 60-57-1

endrin 72-20-8

p,p′-DDT 50-29-3

p,p′-DDD 72-54-8

b) Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 2 ppm:

Stoff CAS-nr.

Propetamfos 31218-83-4

Diazinon 333-41-5

Diklofention 97-17-6

Fenklorfos 299-84-3

Klorpyrifos 2921-88-2

Klorfenvinfos 470-90-6

Etion 563-12-2

Pirimifos-metyl 29232-93-7

c) Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 0,5 ppm:

Stoff CAS-nr.

Cyhalotrin 68085-85-8

Cybermetrin 52315-07-8

Deltametrin 52918-63-5

Fenvalerat 51630-58-1

Flumetrin 69770-45-2

d) Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 2 ppm:

Stoff CAS-nr.

Diflubenzuron 35367-38-5

Triflumuron 64628-44-0

Disyklanil 112636-83-6

Disse kravene (som angitt i bokstav a), b), c) og d) og hver for seg), skal ikke gjelde dersom det kan dokumenteres 
hvilke gårdbrukere som har produsert minst 75 % av den aktuelle ullen eller de aktuelle keratinfibrene, sammen 
med en erklæring fra disse gårdbrukerne om at de ovennevnte stoffene ikke har vært benyttet på de aktuelle feltene 
eller dyrene.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal enten framlegge den dokumentasjonen som er angitt ovenfor, eller en 
prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: IWTO Draft Test Method 59. Dersom de anvendte 
tekstilmaterialene er tildelt EU-miljømerke for tekstilprodukter, er kravene oppfylt. Søkeren skal bare framlegge 
relevant dokumentasjon.
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Polyamidfibrer

Det årlige gjennomsnittet av N2O-utslipp til luft ved monomerframstilling skal ikke overstige 10 g/kg ferdige 
polyamid-6-fibrer eller 50 g/kg produserte polyamid-6,6-fibrer.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser 
at dette kriteriet er overholdt, sammen med en samsvarserklæring. Dersom de anvendte tekstilmaterialene er tildelt 
EU-miljømerke for tekstilprodukter, er kravene oppfylt. Søkeren skal bare framlegge relevant dokumentasjon.

Polyester

a) Innholdet av antimon i polyesterfibrene skal ikke overstige 260 ppm. Dersom det ikke er benyttet antimon, 
kan søkeren angi «inneholder ikke antimon» (eller tilsvarende tekst) ved siden av miljømerket.

b) Det årlige gjennomsnittet av VOC-utslipp under polymerisering og fiberframstilling av polyester, målt ved de 
trinnene i prosessen der de forekommer, herunder også diffuse utslipp, skal ikke overstige 1,2 g/kg framstilt 
polyesterharpiks. (Med VOC forstås organiske forbindelser som ved 293,15 K har et damptrykk på minst 
0,01 kPa, eller som har en tilsvarende flyktighet under de bruksvilkårene som gjelder).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Når det gjelder a), skal søkeren enten framlegge en erklæring om at stoffet ikke er 
benyttet, eller en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: direkte mengdebestemmelse ved 
atomabsorpsjonsspektrofotometri. Prøvingen skal utføres på råfiber før eventuell våtbehandling. Når det gjelder 
b), skal søkeren framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at dette kriteriet er 
overholdt, sammen med en samsvarserklæring. Dersom de anvendte tekstilmaterialene er tildelt EU-miljømerke 
for tekstilprodukter, er kravene oppfylt. Søkeren skal bare framlegge relevant dokumentasjon.

Polypropylen

a) Det skal ikke benyttes blybaserte pigmenter.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

b) NOx- og SO2-utslipp fra produksjonen av polypropylen (monomerproduksjon, polymerisering og 
granulering) skal ikke overstige følgende grenser:

NOx: 12 kg/tonn polypropylen

SO2: 11 kg/tonn polypropylen

Vurder ing  og  kont ro l l :  Fiberprodusenten skal måle eller beregne de mengdene av NOx og SO2 som er 
sluppet ut under polypropylenproduksjonen, og framlegge en erklæring om at kriteriet er overholdt. Søkeren 
skal bare framlegge relevant dokumentasjon.

1.2. Baksidematerialer

Når det gjelder forekomst av farlige stoffer, får kravene beskrevet i kriterium 1 (Allmenne krav til materialet), 
anvendelse.

Skumgummi (naturlig og syntetisk lateks og polyuretan)

Merk: Følgende kriterier må oppfylles bare dersom lateksskummet utgjør mer enn 5 % av teppets samlede vekt.

a) Ekstraherbare tungmetaller: Konsentrasjonen av følgende metaller skal ikke overstige følgende verdier:

Stoff Terskelverdi
(ppm)

antimon 0,5

arsen 0,5
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Stoff Terskelverdi
(ppm)

bly 0,5

kadmium 0,1

krom 1,0

kobolt 0,5

kobber 2,0

nikkel 1,0

kvikksølv 0,02

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende 
prøvingsmetode: En malt prøve ekstraheres i henhold til DIN 38414-S4, L/S = 10. Filtrering med 0,45 μm 
membranfilter. Analyse ved atomemisjonsspektroskopi med induktivt koplet plasma (ICP-AES) eller med 
hydrid- eller kalddampteknikk.

b) Flyktige organiske forbindelser(1) (VOC): Konsentrasjonen av VOC skal ikke overstige 0,5 mg/m3.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: 
Kammerprøving med DIN ISO 16000-6 for luftprøvetaking og analyse.

c) Metallkompleksfargestoffer: Metallkompleksfargestoffer basert på kobber, bly, krom eller nikkel, skal ikke 
benyttes.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

d) Klorfenoler: Klorfenoler (salter og estere) skal ikke finnes i konsentrasjoner over 0,1 ppm, bortsett fra mono- 
og diklorerte fenoler (salter og estere), som ikke skal overstige 1 ppm.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende 
prøvingsmetode: Maling av en prøve på 5 g, ekstraksjon av klorfenol eller natriumsalt. Analyse ved 
gasskromatografi (GC), påvisning med massespektrometer eller ECD.

e) Butadien: Konsentrasjonen av butadien skal ikke overstige 1 ppm.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende 
prøvingsmetode: Maling og veiing av prøven. Prøvetaking med «headspace»-prøvetaker. Analyse ved 
gasskromatografi (GC), påvisning med flammeionisasjonsdetektor.

f) Nitrosaminer: Konsentrasjonen av N-nitrosaminer skal ikke overstige 0,001 mg/m3, målt med kammerprøving.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende 
prøvingsmetode: Kammerprøving ifølge Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
ZH 1/120,23 (eller tilsvarende) for luftprøvetaking og analyse.

Skumgummi (bare for polyuretan)

a) Organisk tinn: Tinn i organisk form (tinn bundet til et karbonatom) skal ikke benyttes.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

b) Ekspansjonsmidler: KFK, HKFK, HFK eller metylenklorid skal ikke benyttes som ekspansjonsmidler eller 
som hjelpe-ekspansjonsmidler.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse ekspansjonsmidlene ikke er 
benyttet.

(1) Med VOC forstås organiske forbindelser som ved 293,15 K har et damptrykk på minst 0,01 kPa, eller som har en tilsvarende 
flyktighet under de bruksvilkårene som gjelder.
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Vulkanisert skum

Vulkanisert skum skal ikke benyttes til baksidebelegg.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

Formaldehyd

Konsentrasjonen av formaldehyd skal ikke overstige 30 ppm, målt i henhold til EN ISO 14184-1, eller 0,01 mg/
m3, målt med kammerprøving.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: 
EN ISO 14184-1. En prøve på 1 g varmes opp med 100 g vann til 40 °C i 1 time. Formaldehyd i ekstraktet 
analyseres fotometrisk med acetylaceton.

Alternativt kan kammerprøving av utslipp benyttes: ENV 13419-1, med EN ISO 16000-3 eller VDI 3484-1 for 
luftprøvetaking og analyse.

2. PRODUKSJON AV ALLE MATERIALER

Når det gjelder forekomst av farlige stoffer, får kravene beskrevet i kriterium 1 (Allmenne krav til materialet), 
anvendelse.

Søkeren skal også oppfylle følgende særlige krav:

Flammehemmende midler

Bare flammehemmende midler som er kjemisk bundet i polymerfibrene eller til fiberoverflaten (reaktive 
flammehemmende midler), kan benyttes i produktene. Dersom de flammehemmende midlene som benyttes, 
har noen av R-setningene oppført nedenfor, bør disse flammehemmende midlene ved bruk endre sin kjemiske 
struktur, slik at de ikke lenger klassifiseres i henhold til noen av disse R-setningene. (Mindre enn 0,1 % av det 
flammehemmende middelet på behandlet garn eller stoff kan fremdeles finnes i den form middelet hadde før 
bruk):

R40 (mulig fare for kreft)

R45 (kan forårsake kreft)

R46 (kan forårsake arvelige skader)

R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

R50 (meget giftig for vannorganismer)

R51 (giftig for vannorganismer)

R52 (skadelig for vannorganismer)

R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulig fare for fosterskade)

R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt  kan klassifisering vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan råstoffene 
ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen av følgende 
faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, 
H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Dette gjelder ikke flammehemmende midler som bare blandes fysisk med polymerfiberen eller et tekstilovertrekk 
(flammehemmende tilsetningsstoffer).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at flammehemmende tilsetningsstoffer 
ikke er benyttet, opplysning om hvilke reaktive flammehemmende midler som eventuelt er benyttet, samt 
dokumentasjon (for eksempel med sikkerhetsdatablader) og/eller erklæringer som angir at disse flammehemmende 
midlene oppfyller dette kriteriet.
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Myknere

Dersom det benyttes en form for mykner under produksjonsprosessen, er det bare ftalater som på søknadstidspunktet 
er blitt gjenstand for risikovurdering og ikke er klassifisert med følgende setninger (eller kombinasjoner av dem), 
som kan benyttes:

R50 (meget giftig for vannorganismer)

R51 (giftig for vannorganismer)

R52 (skadelig for vannorganismer)

R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan råstoffene 
ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen av følgende 
faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, 
H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df.

DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylftalat), DIDP (di-isodecylftalat) er heller ikke tillatt i produktet.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet. Høyst 
0,1 vektprosent ftalat skal være til stede som urenheter i tekstile gulvbelegg, som definert i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/84/EF(1).

2.1 Kjemikalier anvendt som hjelpestoffer ved behandling av tekstilfibrer

Alkylfenoletoksylater (APEO), lineære alkylbenzensulfonater (LAS), bis(hydrogenisert talgalkyl)
dimetylammoniumklorid (DTDMAC), distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), di(herdet talg)
dimetylammoniumklorid (DHTDMAC), etylendiamintetraacetat (EDTA), og dietylentriaminpentaacetat (DTPA) 
skal ikke benyttes og skal ikke inngå som en bestanddel i anvendte stoffblandinger eller sammensetninger.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene ikke er benyttet.

2.2. Fargestoffer og pigmenter

Azofargestoffer

Det skal ikke brukes azofargestoffer som kan spaltes til noen av følgende aromatiske aminer:

4-aminodifenyl (92-67-1)

Benzidin (92-87-5)

4-klor-o-toluidin (95-69-2)

2-naftylamin (91-59-8)

o-aminoazotoluen (97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

p-kloranilin (106-47-8)

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

4,4′-diaminodifenylmetan (101-77-9)

3,3′-diklorbenzidin (91-94-1)

3,3′-dimetoksybenzidin (119-90-4)

3,3′-dimetylbenzidin (119-93-7)

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 40.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/394 27.8.2015

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan (838-88-0)

p-kresidin (120-71-8)

4,4′-oksydianilin (101-80-4)

4,4′-tiodianilin (139-65-1)

o-toluidin (95-53-4)

2,4-diaminotoluen (95-80-7)

2,4,5-trimetylanilin (137-17-7)

4-aminoazobenzen (60-09-3)

o-anisidin (90-04-0)

2,4-xylidin

2,6-xylidin

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffene ikke er benyttet. Om 
denne erklæringen skal kontrolleres, skal følgende standard benyttes = EN 14362-1 og 2. (Merk: Det er mulig å 
få falskt positive resultater for 4-aminoazobenzen, og derfor bør resultatene bekreftes.)

Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske fargestoffer

a) Følgende fargestoffer skal ikke benyttes:

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Acid Red 26

C.I. Basic Violet 14

C.I. Disperse Orange 11

C. I. Direct Black 38

C. I. Direct Blue 6

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at slike fargestoffer ikke er benyttet.

b) Det er ikke tillatt å benytte fargestoffer eller fargepreparater som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer 
som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende risikosetninger (eller kombinasjoner av 
dem):

R40 (mulig fare for kreft)

R45 (kan forårsake kreft)

R46 (kan forårsake arvelige skader)

R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan gi fosterskader)

R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulig fare for fosterskade)

R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan råstoffene 
ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen av 
følgende faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, 
H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at slike fargestoffer ikke er benyttet.
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Mulig sensibiliserende fargestoffer

Følgende fargestoffer skal ikke benyttes:

C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Orange 76

(tidligere kalt Orange 37)

C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Yellow 49

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffene ikke er benyttet.

Tungmetaller

Fargestoffer og pigmenter som inneholder bly (Pb), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller krom (krom i alt) eller 
Cr(VI) som bestanddeler i fargekomponenten, skal ikke benyttes for å farge materialene:

Grenseverdien for den totale mengden tungmetaller i et vegg-til-vegg-teppe er 100 mg/kg.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffene ikke er benyttet, 
sammen med dokumentasjon som viser at den fastsatte grensen ikke er overskredet.

Dersom de anvendte produktene er GUT-merket, oppfyller de dette kravet og relevant dokumentasjon skal 
framlegges.

2.3. Utslipp i vann

Ull - KOF

KOF i spillvann fra ullrensing som slippes ut i avløpsledningene, skal ikke overstige 60 g/kg uvasket ull, og 
spillvannet skal behandles utenfor anlegget slik at KOF-innholdet reduseres ytterligere med minst 75 %, uttrykt 
som et årsgjennomsnitt.

KOF i spillvann fra ullrensing som behandles i anlegget og slippes ut i overflatevann, skal ikke overstige 45 g/
kg urenset ull. pH-verdien for spillvann som slippes ut i overflatevann skal være mellom 6 og 9 (med mindre pH-
verdien for resipientvannet ligger utenfor dette området), og temperaturen skal være under 40 °C (med mindre 
temperaturen i resipientvannet er høyere enn dette). Ullrensingsanlegget skal gi en detaljert beskrivelse av sin 
rensing av spillvannet og overvåke KOF-nivåene kontinuerlig.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge relevante data og prøvingsrapporter angående dette kriteriet 
som bygger på følgende prøvingsmetode: ISO 6060.
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Utslipp av spillvann fra våtbehandling 

a) Spillvann fra våtbehandlingsanlegg (bortsett fra ullrensingsanlegg) som slippes ut etter rensing (i eller utenfor 
anlegget), skal ha et KOF-tall som er under 20 g/kg, uttrykt som årsgjennomsnitt.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter som 
bygger på ISO 6060, og som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

b) Dersom spillvannet renses i anlegget og slippes rett ut i overflatevann, skal det dessuten ha en pH-verdi 
mellom 6 og 9 (med mindre pH-verdien for resipientvannet ligger utenfor dette området), og temperaturen 
skal være under 40 °C (med mindre temperaturen i resipientvannet er høyere enn dette).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge dokumentasjon og prøvingsrapporter som viser at 
dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring. Dersom de anvendte produktene er tildelt EUs 
miljømerke for tekstilprodukter, oppfyller de dette kravet og relevant dokumentasjon skal framlegges.

Vaskemidler, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere

På hvert våtbehandlingsanlegg skal minst 95 vektprosent av de vaskemidlene, bløtgjøringsmidlene og 
kompleksdannerne som benyttes, være tilstrekkelig nedbrytbare eller kunne fjernes i renseanlegg. På hvert 
våtbehandlingsanlegg skal de benyttede vaskemidlene (som inneholder overflateaktive stoffer), oppfylle følgende 
kriterier: Overflateaktive stoffer skal oppfylle kriteriene for fullstendig aerob biologisk nedbryting. Minst 
95 vektprosent av de andre stoffene skal være tilstrekkelig nedbrytbare eller kunne fjernes i renseanlegg.

Vurder ing  og  kont ro l l :  med «tilstrekkelig nedbrytbar» menes:

– dersom det ved prøving med én av metodene OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, 
OECD 302 B eller ISO 9888, vises en nedbrytingsprosent på minst 70 % innen 28 dager, eller

– dersom det ved prøving med én av metodene OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, 
OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO 14593, vises en nedbrytingsprosent 
på minst 60 % innen 28 dager, eller

– dersom det ved prøving med én av metodene OECD 303 eller ISO 11733, vises en nedbrytingsprosent på 
minst 80 % innen 28 dager, eller

– eller dersom det kan dokumenteres tilsvarende tall for biologisk nedbryting, for stoffer som ikke kan prøves 
med de nevnte prøvingsmetodene.

Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon og relevante sikkerhetsdatablader, prøvingsrapporter og/eller 
erklæringer som angir prøvingsmetoder og resultater i samsvar ned opplysningene ovenfor, og som viser at alle 
vaskemidler, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere som benyttes, oppfyller dette kriteriet.

Metallkompleksfargestoffer

a) Ved farging av cellulose der det benyttes metallkompleksfargestoffer som bestanddel i fargestoffet, skal 
mindre enn 20 % av hvert metallkompleksfargestoff som er tilført prosessen, slippes ut i spillvann som skal 
renses (i eller utenfor produksjonsanlegget).

Ved alle andre fargingsprosesser der det benyttes metallkompleksfargestoffer som bestanddel i fargestoffet, 
skal mindre enn 7 % av hvert metallkompleksfargestoff som er tilført prosessen, slippes ut i spillvann som 
skal renses (i eller utenfor produksjonsanlegget).

b) Utslipp i vann etter rensing skal ikke overstige: Cu 75 mg/kg (fibrer, garn eller stoff), Cr 50 mg/kg, Ni 75 mg/
kg.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at stoffet ikke er benyttet, eller 
dokumentasjon og prøvingsrapporter som bygger på følgende prøvingsmetode: ISO 8288 for Cu og Ni, og 
EN 1233 for Cr.

2.4. Energiforbruk

Energiforbruket skal beregnes som den prosessenergien som er brukt i produksjon av gulvbeleggene.
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Prosessenergien, beregnet som angitt i det tekniske tillegget, skal overstige følgende verdier 
(P = verdibedømmelsespunkt)

Produktgruppe Grenseverdi
(P)

Syntetiske tepper 8

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal beregne produksjonsprosessens energiforbruk i samsvar med 
anvisningene i det tekniske tillegget. Søkeren skal framlegge de tilhørende resultatene og underlagsdokumentasjon.

3. BRUKSFASE

3.1. Utslipp av farlige stoffer

Følgende utslippsverdier skal ikke overskrides:

Stoff Grense
(etter 3 dager)

Summen av alle organiske forbindelser i 
retensjonsområdet
C6 – C16 (TVOC)

0,25 mg/m3 luft

Summen av alle organiske forbindelser i 
retensjonsområdet
> C16 – C22 (TSVOC)

0,03 mg/m3 luft

Summen av VOC uten LCI(*) 0,05 mg/m3 luft

(*) LCI = Lowest Concentration of Interest (laveste konsentrasjon av interesse).

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal oversende et prøvesertifikat i samsvar med utslippsprøving prEN 15052 
eller DIN ISO 16000-9.

4. BRUKSEGENSKAPER

Produktet skal være egnet til bruk. Egnetheten kan påvises ved hjelp av data fra relevant ISO- eller CEN-
prøvingsmetode eller tilsvarende metoder, for eksempel nasjonale prøvingsmetoder.

Vurder ing  og  kont ro l l :  Det skal framlegges nærmere opplysninger om prøvingsmetodene og resultatene 
av disse samt en erklæring om at produktet er egnet til bruk, som bygger på alle andre opplysninger om den 
beste bruken av produktet for sluttbrukeren. I henhold til rådsdirektiv 89/106/EEC(1) antas et produkt å være 
egnet til bruk dersom det er i samsvar med en harmonisert standard, en europeisk teknisk godkjenning eller en 
ikke-harmonisert teknisk spesifikasjon anerkjent på fellesskapsplan. EFs samsvarsmerke «CE» på byggevarer 
er en samsvarattestering som er lett å kjenne igjen for produsentene, og kan anses som tilstrekkelig i denne 
sammenheng. Dessuten kan standard CEN/TS 14472-2 brukes til å vise samsvar at dette kriteriet er overholdt

5. FORBRUKEROPPLYSNING

Produktet skal selges med en bruksanvisning som inneholder alminnelige og tekniske råd om riktig bruk av 
produktet og om vedlikehold. Følgende opplysninger skal finnes på produktets emballasje og/eller i den 
medfølgende dokumentasjonen:

a) en opplysning om at produktet er tildelt EU-miljømerket sammen med en kortfattet forklaring av hva dette 
betyr, i tillegg til de generelle opplysningene i logoens rubrikk 2,

b) anbefalinger for bruk og vedlikehold av produktet. Disse opplysningene bør framheve alle relevante 
instruksjoner som særlig omhandler vedlikehold og bruk av produkter. Når det er aktuelt, bør produktets 
egenskaper under vanskelige klimatiske eller andre bruksforhold nevnes, for eksempel frostbestandighet/
vannabsorpsjon, bestandighet mot flekker, bestandighet mot kjemikalier, nødvendig forberedelse av 
underlaget som skal dekkes, rengjøringsanvisninger, anbefalt rengjøringsmiddel og rengjøringshyppighet, 
Om mulig, bør opplysningene eventuelt også omfatte en teknisk angivelse av produktets forventede levetid, 
uttrykt enten som et gjennomsnitt eller som en verdiskala,

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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c) en angivelse av hvordan resirkulering og disponering skjer (forklaring for å opplyse forbrukerne om 
produktets høye ytelse),

d) opplysninger om EU-miljømerket og om de tilknyttede produktgruppene, sammen med følgende tekst (eller 
tilsvarende): «For flere opplysninger, se EU-miljømerkets nettsted: http://www.ecolabel.eu».

Vurder ing  og  kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøve av emballasjen og/eller vedlagte tekster i henhold 
til ISO 6347: Tekstile gulvbelegg – forbrukeropplysning.

6. OPPLYSNINGER PÅ MILJØMERKET

Miljømerkets rubrikk 2 skal inneholde følgende tekst:

– begrenset bruk av farlige og giftige stoffer,

– energisparende produksjonsprosess,

– begrensede utslipp av forurensende stoffer til vann,

– lavere helserisiko i de umiddelbare omgivelsene.

___________



27.8.2015 Nr. 49/399EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Teknisk tillegg for tekstile gulvbelegg 

BEREGNING AV ENERGIFORBRUK

Energiforbruket beregnet som et årsgjennomsnitt av energiforbruket i løpet av produksjonsprosessen (unntatt 
oppvarming av lokalene), fra råstoff til ferdig framstilt gulvbelegg.

For syntetiske (ikke-fornybare) råstoffer, skal beregningen begynne ved framstillingen av produktet. Beregningen skal 
ikke omfatte energiinnholdet i råstoffet (dvs. råmaterialets energiinnhold).

Energiberegningen skal omfatte minst 95 % av den energien som trengs for å produsere råstoffene. Den energien som 
trengs for å framstille klebemidler, skal ikke tas med i beregningene.

Den valgte enheten for beregningene er MJ/m2.

Energiinnholdet for de forskjellige brenslene er angitt.

Med elektrisitetsforbruk menes den elektriske kraften som er kjøpt av en ekstern leverandør.

Dersom produsenten har et energioverskudd som selges som elektrisk kraft, damp eller varme, kan den solgte mengden 
trekkes fra brenselforbruket. Bare det brenselet som faktisk benyttes til produksjon av gulvbelegg, skal tas med i 
beregningene.

 

Miljøparametrer

A = Andel fornybare råstoffer og resirkulerte ikke-fornybare råstoffer (%)(*)

B = Andel fornybare brensler (%)

C = Elektrisitetsforbruk (MJ/m2)

D = Brenselforbruk (MJ/m2)

(*) Bruk av «fornybare råstoffer» og/eller «resirkulerte ikke-fornybare råstoffer» er frivillig.

P = 
A

 + 
B

 + (4 – 0,055 × C) + (4 – 0,022 × D)
25 25

Energiinnholdet for de forskjellige brenslene er angitt i tabellen nedenfor.

Tabell for beregning av brenselforbruk

Produksjonsperiode — år:

Dager:

Fra:

Til:

Brensel Mengde Enheter Omregningsfaktor Energi 
(MJ)

Halm (15 % W) kg 14,5

Pellets (7 % W) kg 17,5

Treavfall (20 % W) kg 14,7

Flis (45 % W) kg 9,4

Torv kg 20

Naturgass kg 54,1
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Brensel Mengde Enheter Omregningsfaktor Energi 
(MJ)

Naturgass Nm3 38,8

Butan kg 49,3

Parafin kg 46,5

Bensin kg 52,7

Diesel kg 44,6

Gassolje kg 45,2

Tung brennolje kg 42,7

Svakt flyktig kull kg 30,6

Antrasitt kg 29,7

Trekull kg 33,7

Industrikoks kg 27,9

Elektrisk kraft (fra nettet) kWh 3,6

Energi i alt (MJ)


