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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 5. juni 2014 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

[meddelt under nummer K(2014) 3677] 

(2014/350/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3)  I kommisjonsvedtak 2009/567/EF(2) er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

tekstilprodukter som gjelder fram til 30. juni 2014. 

4)  For bedre å gjenspeile den aktuelle teknologiske situasjonen på markedet for denne produktgruppen og ta høyde for den 

innovasjonen som har funnet sted, bør produktgruppens omfang endres, og det bør fastsettes reviderte miljøkriterier. 

5)  Formålet med kriteriene er særlig å identifisere produkter som har redusert miljøvirkning gjennom hele sin livssyklus, 

og å oppnå konkrete forbedringer for å sikre at produktene stammer fra mer bærekraftig landbruk og skogbruk, 

framstilles med mer effektiv bruk av ressurser og energi, med renere og mindre forurensende prosesser og med færre 

farlige stoffer samt at de er utformet og spesifisert for å holde høy kvalitet og være holdbare. Det er fastsatt kriterier for 

tildeling av EU-miljømerket til tekstiler for aspektene nevnt ovenfor, og de produktene som har forbedret prestasjon 

med hensyn til disse aspektene, bør fremmes. Det bør derfor fastsettes kriterier for EU-miljømerket for produktgruppen 

«tekstiler». 

6)  De reviderte kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i fire år fra den datoen denne 

beslutning treffes, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

7)  Vedtak 2009/567/EF bør derfor erstattes av denne beslutning. 

8)  Produsenter hvis produkter er tildelt miljømerket for tekstilprodukter på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedtak 

2009/567/EF, skal gis en overgangsperiode så de får tilstrekkelig med tid til å tilpasse sine produkter til de endrede 

kriteriene og kravene. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 13.6.2014, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 74. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/567/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukter 

(EUT L 197 av 29.7.2009, s. 70). 

2019/EØS/77/70 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «tekstilprodukter» omfatter følgende produkter: 

a)  Tekstilklær og -tilbehør: klær og tilbehør som består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer i vevd, ikke-vevd eller strikket 

form. 

b)  Boligtekstiler: tekstilprodukter til innendørs bruk som består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer i vevd, ikke-vevd eller 

strikket form. 

c)  Fibrer, garn, stoff og strikkede stykker: beregnet på bruk i tekstilklær og -tilbehør og boligtekstiler, herunder møbelstoff og 

madrasstrekk før påføring av bakstykker og behandlinger knyttet til sluttproduktet. 

d)  Deler som ikke er laget av fibrer: glidelåser, knapper og annet tilbehør som inngår i produktet. Membraner, overtrekk og 

laminater. 

e)  Rengjøringsprodukter: produkter av vevd eller ikke-vevd stoff beregnet på våt eller tørr rengjøring av overflater og tørking 

av kjøkkenutstyr. 

2.  Følgende produkter omfattes ikke av produktgruppen «tekstilprodukter»: 

a)  Engangsprodukter. 

b)  Gulvbelegg omfattet av kommisjonsvedtak 2009/967/EF(1). 

c)  Stoffer som inngår i strukturer beregnet på utendørs bruk. 

3.  Klær, stoffer og fibrer som inneholder følgende, omfattes ikke av produktgruppen: 

a)  Elektriske apparater eller innretninger som utgjør en integrert del av en elektrisk krets. 

b)  Innretninger eller impregnerte stoffer beregnet på å registrere eller reagere på endringer i omgivelsene. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

a)  «tekstilfibrer» naturfibrer, kunstfibrer og kunstige cellulosefibrer, 

b)  «naturfibrer» bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø, lin og andre bastfibrer, ull og andre keratinfibrer, 

c)  «kunstfibrer» akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen, 

d)  «kunstige cellulosefibrer» lyocell, modal og viskose. 

Artikkel 3 

For «tekstilklær og -tilbehør» og «boligtekstiler» skal fyllmateriale, fôr, vatteringer, membraner og overtrekk produsert av 

fibrer som omfattes av denne beslutnings virkeområde, tas med i beregningen av prosentandelen tekstilfibrer. 

Artikkel 4 

Fyllmateriale som ikke er produsert av tekstilfibrer, skal være i samsvar med begrensningene i kriterium 10 i vedlegget som 

gjelder for hjelpestoffer, overflateaktive stoffer, biocider og formaldehyd. 

Artikkel 5 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for et produkt som tilhører produktgruppen 

«tekstilprodukter», som definert i artikkel 1 i denne beslutning, samt de tilhørende kravene til vurdering og kontroll, er fastsatt i 

vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2009/967/EF av 30. november 2009 m fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstile 

gulvbelegg (EUT L 332 av 17.12.2009, s. 1). 
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Artikkel 6 

Kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering som er fastsatt i vedlegget, skal gjelde i fire år fra den datoen denne beslutning 

treffes. 

Artikkel 7 

For administrative formål tildeles produktgruppen «tekstilprodukter» kodenummeret «016». 

Artikkel 8 

Vedtak 2009/567/EF oppheves. 

Artikkel 9 

1.  Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkter i produktgruppen «tekstilprodukter» som inngis innen to måneder 

fra den datoen denne beslutning treffes, kan enten baseres på kriteriene i beslutning 2009/567/EF eller kriteriene i denne 

beslutning. Søknadene skal vurderes ut fra de kriteriene de er basert på. 

2.  EU-miljømerkelisensene som tildeles i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2009/567/EF, kan brukes i tolv måneder 

fra den datoen denne beslutning treffes. 

Artikkel 10 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 5. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter og undergruppene av disse er som følger: 

Tekstilfibrer 

1.  Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

2.  Lin og andre bastfibrer 

3.  Ull og andre keratinfibrer 

4.  Akryl 

5.  Elastan 

6.  Polyamid 

7.  Polyester 

8.  Polypropylen 

9.  Kunstige cellulosefibrer (lyocell, modal og viskose) 

Komponenter og tilbehør 

10.  Fyllmateriale 

11.  Overtrekk, laminater og membraner 

12.  Tilbehør 

Kjemikalier og prosesser 

13.  Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL) 

14.  Erstatning av farlige stoffer som brukes ved farging, trykking og etterbehandling 

15.  Energieffektivitet ved vasking, tørking og herding 

16.  Behandling av utslipp til luft og vann 

Bruksegnethet 

17.  Dimensjonsendring under vasking og tørking 

18.  Fargebestandighet ved vasking 

19.  Fargebestandighet overfor svette (syre og base) 

20.  Fargebestandighet overfor våtgnidning 

21.  Fargebestandighet overfor tørrgnidning 

22.  Fargebestandighet overfor lys 

23.  Rengjøringsprodukters vaskebestandighet 

24.  Stoffets bestandighet mot nupping og slitasje 

25.  Behandlingens holdbarhet 

Foretaks samfunnsansvar 

26. Grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen 

27.  Begrensninger med hensyn til sandblåsing av denim 

Støtteopplysninger 

28.  Opplysninger på miljømerket  
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Vedlegg 1 inneholder i tillegg listen over stoffer underlagt begrensninger (RSL) som det vises til i kriterium 13. Listen 

inneholder begrensningene som gjelder for farlige stoffer som kan brukes til framstilling av tekstilprodukter, og som kan 

forekomme i sluttproduktet. 

Kriteriene for tildeling av miljømerket tar utgangspunkt i de produktene med best miljøprestasjon på markedet for tekstiler. 

Bruk av kjemikalier og utslipp av forurensende stoffer er en del av produksjonsprosessen, men et produkt som er utstyrt med 

EU-miljømerket, gir forbrukeren en garanti for at bruken av slike stoffer er begrenset så mye som teknisk mulig, uten at det går 

ut over bruksegnetheten. 

Kriteriene utelukker i den grad det er mulig en rekke stoffer som er identifisert som farlige eller potensielt farlige for 

menneskers helse og for miljøet, og som kan brukes til framstilling av tekstiler, eller begrenser konsentrasjonen av dem til et 

minimum som er nødvendig for å oppnå særlige funksjoner og egenskaper. Bare dersom et stoff er nødvendig for å oppfylle 

forbrukernes forventninger eller obligatoriske krav til produktet (f.eks. flammehemmende egenskaper), og dersom det ikke 

finnes anvendte og utprøvde tilgjengelige alternativer, kan det gis unntak for bruk av slike stoffer i et miljømerket produkt. 

Unntakene vurderes på grunnlag av føre-var-prinsippet og vitenskapelig og teknisk dokumentasjon, særlig dersom det finnes 

tryggere produkter på markedet. 

For å gi forbrukerne et høyt nivå av sikkerhet stilles det krav om prøving av produktene med tanke på farlige stoffer som er 

underlagt begrensninger. Det stilles også strenge krav til produksjonsprosessene for tekstiler for å begrense forurensning av 

vann og luft og for å minimere eksponeringen av arbeidstakerne. Kontrollen av om kriteriene er overholdt er formulert på en 

slik måte at det gir forbrukerne et høyt nivå av sikkerhet, gjenspeiler søkernes praktiske mulighet til å innhente opplysninger fra 

forsyningskjeden og utelukker muligheten for at søkerne kan utnytte systemet på en utilbørlig måte. 

Vurder ing og kont ro l l  

For å dokumentere at kriteriene er overholdt skal søkeren framlegge følgende opplysninger om produktet/produktene og 

dets/deres forsyningskjede: 

Tabell 1 

Oversikt over krav til vurdering og kontroll 

Kriterier Kontrollkilde 

a)  Kriterier for tekstilfibrer: Fullstendig redegjørelse av 

produktet/produktenes materialsammensetning med 

identifisering av tekstilfibrer, komponenter og tilbehør og 

dokumentasjon på at de overholder kriteriene. 

Produsenter av fibrer og komponenter, deres råstoff- og kjemi-

kalieleverandører og prøvingslaboratorier som arbeider i 

samsvar med de angitte prøvingsmetodene. 

b)  Kjemikalier og prosesser: De stoffene, produksjons-

oppskriftene og teknologiene som brukes til å framstille 

produktet og gi det særlige egenskaper og funksjoner i 

forbindelse med spinning, forbehandling, farging, trykking 

og etterbehandling, og til behandling av utslipp til luft og 

av spillvann. 

Produksjonssteder, deres kjemikalieleverandører og prøvings-

laboratorier som arbeider i samsvar med de angitte 

prøvingsmetodene. Ved behov skal produktene analyseres 

årlig i lisensperioden, og resultatene skal sendes til rette 

vedkommende organ for kontroll. 

c)  Bruksegnethet: Produktet/produktenes prestasjon som 

definert ved bruk av særlige prøvingsprosedyrene for 

fargebestandighet under særlige forhold, bestandighet mot 

nupping og slitasje og holdbarheten til egenskaper som 

avstøtende evne, lettstelthet og flammehemmende evne. 

Prøvingslaboratorier som arbeider i samsvar med angitte 

prøvingsmetoder. 

d)  Foretaks samfunnsansvar: Samsvar med de definerte ILO-

standardene hos de leverandørene som søkerne anvender 

til klipping/sying/ferdiggjøring. 

Uavhengige kontrollører eller dokumentasjon basert på 

revisjon av produksjonsstedene der klipping/sying/ferdig-

gjøring utføres. 

Hvert kriterium inneholder utførlige krav til kontroll som krever at søkeren innhenter erklæringer, dokumenter, analyser, 

prøvingsrapporter og annen dokumentasjon om produktet/produktene og dets/deres forsyningskjede. 
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Lisensens gyldighet er basert på kontroll i forbindelse med søknaden og, dersom det er angitt i kriterium 13, produktprøving 

som skal framlegges for vedkommende organer for kontroll. Dersom leverandører av og produksjonssteder for lisensprodukter 

endres, skal dette meldes til vedkommende organer sammen med opplysninger som gjør det mulig å kontrollere at 

lisensvilkårene fortsatt er oppfylt. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne prøvinger utført av laboratorier som er akkreditert i samsvar med  

ISO 17025, og kontroller utført av organer som er akkreditert i henhold til standarden EN 45011 eller en tilsvarende 

internasjonal standard. 

Den funksjonelle enheten som bør anvendes som referanse for inn- og utgående mengder, er 1 kg tekstilprodukt under normale 

forhold (65 % RH ± 4 % og 20 °C ± 2 °C. Disse forholdene er fastsatt i ISO 139 Tekstiler – Standardklimaer til kondisjonering 

og prøving). 

Dersom søkeren bruker et sertifiseringssystem til å sikre uavhengige kontroller, skal det valgte systemet og de tilhørende 

systemene for akkreditering av kontrollører oppfylle de generelle kravene i EN 45011 og ISO 17065. Ved behov kan 

vedkommende organer kreve underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller og besøk på stedet. 

Det anbefales at vedkommende organer tar hensyn til gjennomføringen av anerkjente miljøstyringsordninger, f.eks. EMAS,  

ISO 14001 og ISO 50001, når de vurderer søknader og kontrollerer om kriteriene er overholdt. (Merk: Det er ikke påkrevd å 

gjennomføre slike styringsordninger). 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Søkerne skal dokumentere at de produktene de ønsker å miljømerke, overholder relevante kriterier for materialsammensetning, 

kjemisk sammensetning, produksjonssteder og bruksegnethet. 

1. KRITERIER FOR TEKSTILFIBRER 

I dette avsnitt er det fastsatt særlige kriterier for følgende fibertyper: 

a)  Naturfibrer: Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø, lin og andre bastfibrer, ull og andre keratinfibrer. 

b)  Kunstfibrer: Akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen. 

c)  Kunstige cellulosefibrer: Lyocell, modal og viskose. 

Kriteriene for en viss type fiber trenger ikke overholdes dersom fiberen utgjør mindre enn 5 % av produktets samlede vekt, eller 

dersom den utgjør en vattering eller et fôr. Med unntak av polyamid og polyester trenger disse kriteriene ikke overholdes 

a)  av hele produktet dersom det inneholder fibrer som inneholder gjenvunnet materiale som utgjør minst 70 vektprosent av 

alle fibrene i produktet, 

b)  av individuelle fibrer som inngår i det miljømerkede produktet, som inneholder minst 70 vektprosent gjenvunnet materiale. 

I denne sammenheng defineres fibrer som inneholder gjenvunnet materiale, som fibrer som stammer fra avfall før forbruks-

leddet (herunder avfall fra polymer- og fiberproduksjon og avskjær fra tekstil- og klesprodusenter) og forbrukeravfall (tekstiler 

og alle typer fibrer og tekstilprodukter samt annet avfall enn tekstiler, herunder drikkeflasker av PET og fiskegarn). 

Innholdet av gjenvunnet materiale skal, med unntak av PET-flasker som brukes til framstilling av polyester, oppfylle kravene i 

kriterium 13 Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL). Dette skal omfatte årlig, vilkårlig analytisk prøving av de angitte 

stoffgruppene. 

Vurder ing og kont ro l l  av innhold  av gjenvunnet  mater ia le :  Innholdet av gjenvunnet materiale skal kunne spores 

tilbake til ombearbeidingen av utgangsmaterialet. Dette skal kontrolleres ved uavhengig sertifisering av sporbarhetskjeden 

utført av en tredjepart eller ved dokumentasjon fra leverandørene av utgangsmaterialet og fra ombearbeidingsanleggene. 

Dersom det kreves i kriterium 13, skal produsenter av fibrer og leverandører av utgangsmateriale framlegge erklæringer og 

resultater av laboratorieundersøkelser.  
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Kriterium 1. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø (herunder kapok) 

Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø (heretter kalt bomull) skal ha et minsteinnhold av enten økologisk bomull  

(se kriterium 1 a)) eller bomull dyrket med integrert bekjempelse av skadegjørere (IPM) (se kriterium 1 b)). I tillegg gjelder 

følgende: 

— All konvensjonell bomull og IPM-bomull som brukes, skal overholde pesticidbegrensningene i kriterium 1 c). 

— For produksjonsstandard 1 a) (økologisk produksjon) skal all konvensjonell bomull og IPM-bomull stamme fra ikke-

genmodifiserte sorter. 

— All økologisk bomull og IPM-bomull skal være fullt ut sporbar i samsvar med kriterium 1 d). 

— Klær til barn under 3 år skal inneholde minst 95 % økologisk bomull. 

Produkter som overholder de særlige terskelverdiene for innhold av økologisk bomull eller IPM-bomull, kan være merket med 

en tilleggstekst som angir innholdet, ved siden av miljømerket. Kriterium 28 inneholder en veiledning om dette. 

1a) Standard for økologisk produksjon 

Med unntak av produktene oppført nedenfor, skal minst 10 % av bomullen dyrkes i samsvar med kravene fastsatt i 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), National Organic Programme (NOP) i USA eller tilsvarende juridiske forpliktelser 

fastsatt av EUs handelspartnere. Innholdet av økologisk bomull kan omfatte økologisk dyrket bomull og økologisk 

bomull dyrket i en omleggingsperiode. 

Bomullsinnholdet i følgende produkter skal være minst 95 % økologisk bomull: T-skjorter, overdeler for damer, 

fritidsskjorter, jeans, pyjamaser og nattøy, undertøy og sokker. 

Vurder ing og kont ro l l :  Et uavhengig kontrollorgan bør sertifisere at innholdet av økologisk bomull er produsert i 

samsvar med kravene til produksjon og inspeksjon fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, National Organic Programme 

(NOP) i USA eller krav fastsatt av andre handelspartnere. Kontrollen skal utføres årlig for hver opprinnelsesstat. 

Ikke-genmodifiserte bomullssorter skal kontrolleres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1830/2003(2). 

1b) Produksjon av bomull i samsvar med prinsippene for integrert bekjempelse av skadegjørere (IPM) 

Minst 20 % av bomullen skal dyrkes i samsvar med IPM-prinsippene som definert i IPM-programmet til FNs 

organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), eller i samsvar med systemer for integrert dyrking (Integrated Crop 

Management – ICM) som omfatter IPM-prinsipper, og skal overholde pesticidbegrensningene i kriterium 1 c). 

For følgende produkter skal andelen bomull som skal dyrkes i samsvar med IPM-prinsippene som definert over, være på 

minst 60 %: T-skjorter, overdeler for damer, fritidsskjorter, jeans, pyjamaser og nattøy, undertøy og sokker. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge dokumentasjon som viser at bomullen er dyrket av gårdbrukere som 

har deltatt i formelle opplæringsprogrammer i regi av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) eller statlige 

IPM- og ICM-programmer, og/eller som har vært gjenstand for en revisjon innenfor rammen av IPM-ordninger sertifisert 

av en tredjepart. Kontrollen skal enten skje årlig for hver opprinnelsesstat, eller på grunnlag av sertifisering av alle IPM-

bomullsballer som er kjøpt inn for å framstille produktet. 

Det skal ikke kreves overholdelse av pesticidbegrensningene for ordninger som forbyr bruk av stoffene oppført i 

kriterium 1 c), og dersom det enten gjennomføres prøvinger eller innhentes erklæringer om at slike stoffer ikke brukes, 

fra gårdbrukere og/eller produsentgrupper av gårdbrukere som kontrolleres ved besøk på stedet utført av kontrollorganer 

som er akkreditert av nasjonale myndigheter eller anerkjente sertifiseringsordninger for økologisk produksjon eller IPM-

produksjon.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer 

og om sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, og om endring av direktiv 2001/18/EF 

(EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24). 
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Ikke-genmodifisert IPM-bomull som brukes i kombinasjon med økologisk bomull, skal kontrolleres i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1830/2003. IPM-ordninger som utelukker bruk av genmodifisert bomull, skal godkjennes som 

samsvarsbevis for IPM-bomull. 

1c)  Pesticidbegrensninger for konvensjonell bomull og IPM-bomull 

All bomull som brukes i miljømerkede tekstilprodukter, unntatt økologisk bomull og bomull fra IPM-ordninger som er 

unntatt kravene i 1 b), skal dyrkes uten bruk av følgende stoffer: 

Alaklor, aldikarb, aldrin, kamfeklor, captafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, klorbenzilat, cypermetrin, DDT, dieldrin, 

dinoseb og salter av dette, endosulfan, endrin, glyfosulfat, heptaklor, heksaklorbenzen, heksaklorsykloheksan (sum av 

isomerer), metamidofos, metyl-o-dematon, parationmetyl, monokrotofos, neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid, 

tiametoksam), paration, fosfamidon, pentaklorfenol, tiofanex, triafanex, triazofos. 

Bomull skal ikke inneholde mer enn til sammen 0,5 ppm av stoffene nevnt ovenfor. 

Vurder ing og kont ro l l :  Det skal foretas prøving av bomullen med tanke på de oppførte stoffene. Det skal 

framlegges en prøvingsrapport på grunnlag av følgende prøvingsmetoder, etter hva som er relevant: 

— US EPA 8081 B (organiske klorholdige pesticider, med ultralyd- eller Soxhlet-ekstraksjon og apolare løsemidler 

(isooktan eller heksan)). 

— US EPA 8151 A (klorholdige ugressmidler, ved bruk av metanol). 

— US EPA 8141 B (organiske fosforforbindelser). 

— US EPA 8270 D (delvis flyktige organiske forbindelser). 

Det skal utføres prøvinger på stikkprøver av råbomull fra hver opprinnelsesstat og før den våtbehandles. For hver 

opprinnelsesstat skal prøving utføres på følgende grunnlag: 

i)  Dersom det brukes bare ett parti bomull per år, skal det tas en prøve fra en tilfeldig utvalgt ball. 

ii)  Dersom det brukes to eller flere partier bomull per år, skal det tas sammensatte prøver fra 5 % av ballene. 

Det er ikke nødvendig å foreta prøving av bomull dersom den er blitt sertifisert i henhold til en IPM-ordning som forbyr 

bruk av de oppførte stoffene. 

1d) Krav til sporbarhet for økologisk bomull og IPM-bomull 

All bomull som dyrkes i samsvar med standardene for økologisk produksjon og IPM-produksjon, og som brukes til 

produksjon av et miljømerket tekstilprodukt, skal kunne spores fra det tidspunktet produksjonsstandarden kontrolleres og 

minst fram til produksjon av det ublekede stoffet. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal vise at kravet til minsteinnhold av bomull er oppfylt, enten for den årlige 

mengden bomull som kjøpes inn, eller for bomullsblandingen som brukes til å framstille sluttproduktet/sluttproduktene 

og for hver produktlinje. 

i)  På årsbasis: Det skal framlegges en oversikt over transaksjoner og/eller fakturaer som dokumenterer mengden 

bomull som er kjøpt inn på årsbasis fra gårdbrukere eller produsentgrupper, og/eller den samlede vekten av 

sertifiserte baller, fram til produksjon av det ublekede stoffet. 

ii)  På sluttproduktbasis: Det skal framlegges dokumentasjon fra leddet for spinning og/eller stoffproduksjon. All 

dokumentasjon skal vise til kontrollorganet eller sertifisøren for de forskjellige bomullstypene. 
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Kriterium 2. Lin og andre bastfibrer (herunder hamp, jute og rami) 

2a) Lin og andre bastfibrer skal røytes under omgivelsesforhold og uten tilførsel av termisk energi. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om røytemetoden som er brukt, fra gårdbrukerne 

og/eller skakeanleggene som leverer fibrene. 

2b) Dersom vannrøyting er brukt, skal spillvann fra røytedammer behandles slik at kjemisk oksygenforbruk (KOF) eller 

totalt organisk karbon (TOK) reduseres med minst 75 % for hampfibrer og minst 95 % for lin og andre bastfibrer. 

Vurder ing og kont ro l l :  Dersom vannrøyting er brukt, skal søkeren framlegge en prøvingsrapport som viser at 

kriteriet er overholdt, på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 6060 (KOF). 

Kriterium 3. Ull og andre keratinfibrer (herunder ull fra sau og lam og hår fra kamel, alpakka og geit) 

3a) De samlede grenseverdiene angitt i tabell 2, skal ikke overskrides for konsentrasjoner av ektoparasittmidler i råull før 

vasking. 

Disse kravene 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 uavhengig kontroll basert på besøk på stedet, av at de 

ovennevnte stoffene ikke har vært brukt på de aktuelle markene eller dyrene. 

Tabell 2 

Samlede konsentrasjonsgrenser for ektoparasittmidler i ull 

Grupper av ektoparasittmidler Samlet grenseverdi 

γ-heksaklorsykloheksan (lindan), α-heksaklorsykloheksan, β-heksaklor-

sykloheksan, δ-heksaklorsykloheksan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p’-

DDT, p,p’-DDD 

0,5 ppm 

Cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, cyhalotrin, flumetrin 0,5 ppm 

Diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, diklorfention, klorpyrifos, 

fenklorfos 

2 ppm 

Diflubenzuron, triflumuron, disyklanil 2 ppm 

Ullvaskerier som bruker vannsystemer med lukket omløpssystem uten utslipp av spillvann, der ovennevnte ektopara-

sittmidler som kan forekomme i restmengder fra vaskingen og slam, brytes ned ved avfallsforbrenning, er unntatt fra 

kravet om prøving av ullen, men skal oppfylle minst to av tiltakene i 3 c). 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal enten framlegge dokumentasjonen nevnt ovenfor, eller utarbeide prøvings-

rapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: IWTO Draft Test Method 59. Prøvingen skal utføres på salgspartier 

av råull, etter opprinnelsesstat (dersom blandet) og før en eventuell våtbehandling. Minst én sammensatt prøve fra flere 

partier fra hver opprinnelsesstat skal prøves per produksjonsparti. En sammensatt prøve bør bestå av 

i)  ullfibrer fra minst ti tilfeldig utvalgte partier fra gårdbrukere i salgspartiet, eller 

ii)  én sammensatt prøve per gårdbruker som leverer partiene, dersom produksjonspartiet inneholder færre enn ti 

salgspartier. 

Alternativt kan det framlegges prøvesertifikater for restmengder for alle salgspartier i et produksjonsparti.  
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Dersom et unntak får anvendelse, skal søkeren framlegge dokumentasjon om ullvaskeriets oppbygging og rapporter fra 

laboratorieundersøkelser som viser nedbrytingen av ektoparasittmidler som kan forekomme i restmengder fra vaskingen 

og slam. 

3b) Ved ullvasking skal KOF i spillvannet minimeres ved at urenheter fjernes og fett gjenvinnes i størst mulig grad, etterfulgt 

av en behandling som er i samsvar med verdien angitt i tabell 3, enten i eller utenfor anlegget. Følgende KOF-

grenseverdier får anvendelse på vasking av grov og fin urenset ull. Fin ull defineres som merinoull med en diameter på 

≤ 23,5 mikrometer. 

Tabell 3 

KOF-verdier for endelig utslipp av spillvann fra ullvasking 

Ulltype Endelig utslipp til miljøet (g KOF / kg urenset ull) 

Grov ull 25 g/kg 

Fin ull 45 g/kg 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge relevante data og prøvingsrapporter for dette kriteriet på grunnlag 

av følgende prøvingsmetode: ISO 6060. Opplysningene skal dokumentere at ullvaskeriet oppfyller kravene, eller dersom 

spillvannet behandles utenfor anlegget, at renseanlegget oppfyller kravene. Samsvar med dette kriteriet vurderes på 

grunnlag av månedsgjennomsnittet for de siste seks månedene før søknaden inngis. 

3c) Ullvaskeriene skal gjennomføre minst ett av følgende tiltak for å gjenvinne oksidert fett, fiber, ullfett eller slam fra 

ullvaskeriet som brukes til de miljømerkede ullproduktene: 

i)  Gjenvinning med henblikk på salg som kjemisk utgangsmateriale. 

ii)  Produksjon av kompost eller flytende gjødsel. 

iii)  Produksjon av produkter som byggematerialer. 

iv)  Behandling og energiutnytting via anaerob nedbryting eller avfallsforbrenning. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge en rapport og dokumentasjon på overføring av avfall med angivelse 

av type og andel avfall som er gjenvunnet, og hvilken metode som er brukt. 

Kriterium 4. Akryl 

4a) Utslipp til luft av akrylnitril (under polymerisering og fram til løsningen er klar til spinning) skal være mindre enn 

1,0 g/kg framstilt fiber, uttrykt som et årsgjennomsnitt. 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 

dette kriteriet er overholdt, sammen med en samsvarserklæring fra fiberprodusenten(e). 

4b) Utslipp til luft av N,N-dimetylacetamid (127-19-5) på arbeidsplassen under polymerisering og spinning skal ikke 

overskride en veiledende grenseverdi for eksponering i arbeidet (IOELV) på 10,0 ppm. 

Vurder ing og kont ro l l :  Utslippsverdiene skal måles i de trinnene i prosessen der stoffene brukes, og skal uttrykkes 

som en åttetimers gjennomsnittsverdi (gjennomsnittsverdi per skift). Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter og 

overvåkingsdata fra fiberprodusenten(e) som viser at dette kriteriet er overholdt. 

Kriterium 5. Elastan 

5a) Organiske tinnforbindelser skal ikke brukes til framstilling av fibrene. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring fra fiberprodusenten(e) om at dette ikke er brukt.  
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5b) Utslipp til luft på arbeidsplassen av følgende stoffer under polymerisering og spinning skal ikke overskride følgende 

veiledende grenseverdier for eksponering i arbeidet (IOELV): 

i)  Difenylmetan-4,4’-diisocyanat (101-68-8) 0,005 ppm. 

ii)  Toluen-2,4-diisocyanat (584-84-9) 0,005 ppm. 

iii)  N,N-dimetylacetamid (127-19-5) 10,0 ppm. 

Vurder ing og kont rol l :  Utslippsverdiene skal måles i de trinnene i prosessen der stoffene brukes, og skal uttrykkes 

som en åttetimers gjennomsnittsverdi (gjennomsnittsverdi per skift). Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter og 

overvåkingsdata fra fiberprodusenten(e) som viser at dette kriteriet er overholdt. 

Kriterium 6. Polyamid (eller nylon) 

Polyamidprodukter skal være i samsvar med minst én av produksjonsstandardene angitt i underkriterium 6 a) og b). 

Produkter som overholder terskelverdien for minsteinnhold av gjenvunnet materiale, kan være merket med en tilleggstekst som 

angir innholdet, ved siden av miljømerket. Kriterium 28 inneholder en veiledning om dette. 

6a) Produksjonsstandard 1: Minsteinnhold av gjenvunnet materiale. 

Fibrer skal framstilles ved bruk av minst 20 % nylon som er gjenvunnet fra avfall fra før forbruksleddet og/eller 

forbrukeravfall. 

Vurder ing og kontro ll :  Innholdet av gjenvunnet materiale skal kunne spores tilbake til ombearbeidingen av 

utgangsmaterialet. Dette skal kontrolleres ved uavhengig sertifisering av sporbarhetskjeden eller ved dokumentasjon fra 

leverandører og ombearbeidingsanlegg. 

6b) Produksjonsstandard 2: N2O-utslipp fra monomerproduksjon. 

Utslipp til luft av N2O under produksjon av nylonmonomerer skal ikke overstige 9,0 g N2O/kg kaprolaktam (for nylon 6) 

eller adipinsyre (for nylon 6,6), uttrykt som et årsgjennomsnitt. 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal framlegge dokumentasjon eller prøvingsrapporter basert på overvåkingsdata 

som viser at dette kriteriet er overholdt, sammen med en samsvarserklæring fra fiberprodusenten(e) eller deres 

leverandører av utgangsmateriale. 

Kriterium 7. Polyester 

Tekstilprodukter som primært er beregnet på salg til forbrukere, skal overholde underkriterium a) og b). Tekstilprodukter som 

primært er beregnet på salg til kunder i handelssektoren eller offentlig sektor, skal overholde underkriterium a) og enten b)  

eller c). 

Produkter som overholder terskelverdien for minsteinnhold av gjenvunnet materiale, kan være merket med en tilleggstekst som 

angir innholdet, ved siden av miljømerket. Kriterium 28 inneholder en veiledning om dette. 

7a) Innholdet av antimon i polyesterfibrene skal ikke overstige 260 ppm. Polyesterfibrer som framstilles av gjenvunne PET-

flasker, er unntatt fra dette kravet. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at dette ikke er brukt, eller en prøvings-

rapport på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: Direkte mengdebestemmelse ved atomabsorpsjonsspektrofotometri 

eller massespektrometri med induktivt koplet plasma (ICP). Prøvingen skal utføres på en sammensatt prøve av råfibrer 

før en eventuell våtbehandling. Det skal framlegges en erklæring for fibrer framstilt av gjenvunne PET-flasker. 

7b) Fibrer skal framstilles ved bruk av et minsteinnhold av PET som er gjenvunnet fra avfall før forbruksleddet og/eller 

forbrukeravfall. Stapelfibrer skal ha et minsteinnhold på 50 %, og filamentfibrer skal ha et minsteinnhold på 20 %. 

Mikrofibrer er unntatt fra dette kravet, og skal isteden overholde underkriterium c).  
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Vurder ing og kont ro l l :  Innholdet av gjenvunnet materiale skal kunne spores tilbake til ombearbeidingen av 

utgangsmaterialet. Dette skal kontrolleres ved uavhengig sertifisering av sporbarhetskjeden eller ved dokumentasjon fra 

leverandører og ombearbeidingsanlegg. 

7c) Utslipp av VOC under produksjon av polyester skal ikke overstige 1,2 g/kg for PET-spon og 10,3 g/kg for filamentfiber, 

uttrykt som et årsgjennomsnitt som omfatter både punktkilder og diffuse utslipp. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge overvåkingsdata og/eller prøvingsrapporter som viser samsvar med 

EN 12619, eller med standarder med en tilsvarende prøvingsmetode. Det skal framlegges månedsgjennomsnitt for samlet 

utslipp av organiske forbindelser fra produksjonsstedene for miljømerkede produkter for minst de siste seks månedene 

før søknaden inngis 

Kriterium 8. Polypropylen 

Blybaserte pigmenter skal ikke brukes. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er brukt. 

Kriterium 9. Kunstige cellulosefibrer (herunder viskose, modal og lyocell) 

Underkriterier for produksjon av papirmasse 

9a) Minst 25 % av fibrene i papirmassen skal være framstilt av trær som er dyrket i samsvar med prinsippene for bærekraftig 

skogforvaltning, som definert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Den resterende fiberandelen skal 

stamme fra papirmasse fra lovlig skogbruk og lovlige beplantninger. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal fra fiberprodusenten(e) innhente gyldige sporbarhetssertifikater sertifisert av 

uavhengige organer som viser at trefibrene er dyrket i samsvar med prinsippene for bærekraftig skogforvaltning og/eller 

stammer fra lovlige kilder. FSC, PEFC eller lignende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering. 

Fiberprodusenten skal dokumentere at ordningen for tilbørlig aktsomhet, som angitt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 995/2010(1), er fulgt for å sikre at tømmeret er avvirket på lovlig måte. Gyldige lisenser i 

henhold til EUs handlingsplan for rettshåndheving, god forvaltningspraksis og handel i skogsektoren (FLEGT) eller FNs 

konvensjon om handel med truede arter (CITES) og/eller sertifisering fra tredjepart skal godtas som dokumentasjon på 

lovlige kilder. 

9b) Papirmasse framstilt av bomull-linters skal minst oppfylle kravene i kriterium 1 a) eller b) for bomull. 

Vurder ing og kont ro l l :  Som angitt i de tilsvarende kriteriene. 

9c) Papirmasse som brukes til framstilling av fibrer, skal blekes uten bruk av elementær klor. Den samlede mengden klor og 

organisk bundet klor i de ferdige fibrene (OX) skal ikke overstige 150 ppm eller 0,170 kg/ADT papirmasse i spillvannet 

fra framstillingen av papirmassen (AOX). 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som viser at enten OX- eller AOX-kravet er 

oppfylt, ved bruk av egnet prøvingsmetode: OX: ISO 11480 (kontrollert forbrenning og mikrocoulometri). 

AOX: ISO 9562 

9d) Minst 50 % av papirmassen som brukes til framstilling av fibrer, skal kjøpes inn fra dissolvingmassefabrikker som 

gjenvinner brukt prosesslut enten ved å 

i)  produsere elektrisk kraft og damp på stedet eller 

ii)  framstille kjemiske biprodukter. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer 

tømmer og treprodukter i omsetning (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23). 
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Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en liste over leverandører av papirmasse som leverer råstoffet som 

brukes til produksjon av fibrene, og andelen papirmasse disse leverer. Det skal framlegges dokumentasjon på at en 

tilstrekkelig andel leverandører har egnet utstyr for produksjon av energi og/eller systemer for gjenvinning og 

framstilling av biprodukter installert på de aktuelle produksjonsstedene. 

Underkriterier for produksjon av fibrer 

9e) Når det gjelder viskose- og modalfibrer, skal svovelinnholdet i utslipp til luft fra fiberproduksjonsprosessene ikke 

overstige grenseverdiene i tabell 4, uttrykt som et årsgjennomsnitt. 

Tabell 4 

Utslippsverdier for svovel i viskose- og modalfibrer 

Fibertype Grenseverdi (g S/kg) 

Stapelfibrer 30 g/kg 

Filamentfibrer  

— Partivis vasking 

— Integrert vasking 

40 g/kg 

170 g/kg 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 

dette kriteriet er overholdt, sammen med en samsvarserklæring. 

2. KRITERIER FOR KOMPONENTER OG TILBEHØR 

Kriteriene i dette avsnittet gjelder for komponenter og tilbehør som inngår i et sluttprodukt. 

Kriterium 10. Fyllmateriale 

10a) Fyllmateriale som består av tekstilfibrer, skal overholde kriteriene for tekstilfibrer (1–9) der det er relevant. 

10b) Fyllmateriale skal oppfylle kravene med tanke på biocider og formaldehyd angitt på listen over stoffer underlagt 

begrensninger som gjelder for tekstiler (se tillegg 1). 

10c) Vaskemidler og andre kjemikalier som brukes til vasking av fyllmateriale (dun, fjær, natur- eller kunstfibrer), skal 

oppfylle kravene som gjelder for kjemiske hjelpestoffer, vaskemidler, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere angitt på 

listen over stoffer underlagt begrensninger (se tillegg 1). 

Vurder ing og kont ro l l :  Som angitt i de tilsvarende kriteriene. 

Kriterium 11. Overtrekk, laminater og membraner 

11a) Komponenter av polyuretan skal oppfylle kravene i kriterium 5 a) for tekstilfibrer når det gjelder organisk tinn, og 5 b) 

når det gjelder eksponering for aromatiske diisocyanater og DMAC på arbeidsplassen. 

11b) Komponenter av polyester skal oppfylle kravene i kriterium 7 a) og 7 c) for tekstilfibrer når det gjelder innhold av 

antimon og utslipp av VOC under polymerisering. 

11c) Polymerer skal overholde begrensningen i bokstav g) punkt v) på listen over stoffer underlagt begrensninger i tillegg 1 til 

denne beslutning. 

Vurder ing og kont ro l l :  Som angitt i de tilsvarende kriteriene og/eller i tillegg 1 til denne beslutning. 
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Kriterium 12. Tilbehør 

Metall- og plastkomponenter, f.eks. glidelåser, knapper og festeanordninger, skal oppfylle kravene som gjelder for tilbehør på 

listen over stoffer underlagt begrensninger (se tillegg 1). 

Vurder ing og kont ro l l :  Som angitt i de tilsvarende kriteriene. 

3. KRITERIER FOR KJEMIKALIER OG PROSESSER 

Kriteriene i dette avsnitt gjelder, dersom angitt, for følgende produksjonsledd: 

i)  Spinning 

ii)  Stofframstilling 

iii)  Forbehandling 

iv)  Farging 

v)  Trykking 

vi)  Etterbehandling 

vii)  Klipping/sying/ferdiggjøring 

Dersom ikke annet er angitt, skal disse kriteriene, herunder kravene om stikkprøvekontroll, også gjelde for fibrer som 

inneholder gjenvunnet materiale. 

Kriterium 13. Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL) 

13a) Allmenne krav 

Sluttproduktet og produksjonsoppskriftene som brukes til å framstille sluttproduktet, skal ikke inneholde de farlige 

stoffene som er oppført på listen over stoffer underlagt begrensninger (RSL-listen) ved eller over de angitte konsentra-

sjonsgrensene eller i henhold til de angitte begrensningene. Tillegg 1 inneholder RSL-listen. Begrensningene på RSL-

listen skal gis prioritet foran unntakene angitt i kriterium 14 i tabell 6. 

RSL-listen skal formidles til leverandører og aktører som har ansvar for produksjonsleddene spinning, farging, trykking 

og etterbehandling. Kravene til kontroll og prøving er angitt på RSL-listen for hvert produksjonsledd og for slutt-

produktet. 

Dersom det kreves laboratorieundersøkelse, skal dette utføres for hver produktlinje basert på stikkprøvekontroll. 

Prøvingen skal utføres årlig i lisensperioden for å dokumentere fortsatt samsvar med RSL-listen. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med RSL-listen sammen med 

dokumentasjon om stoffene og produksjonsoppskriftene som er brukt til framstilling av sluttproduktet. Kravene er angitt 

på RSL-listen og omfatter erklæringer fra de ansvarlige for tilknyttede produksjonsledd, erklæringer fra kjemi-

kalieleverandører og prøvingsresultater fra laboratorieanalyser av prøver av sluttproduktet. Erklæringer fra produk-

sjonsledd skal understøttes av sikkerhetsdatablader (SDS) for produksjonsoppskrifter og ved behov erklæringer fra 

kjemikalieleverandører. Sikkerhetsdatabladene skal være utarbeidet i samsvar med retningslinjene i avsnitt 2, 3, 9, 10, 11 

og 12 i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) (Retningslinjer for utarbeiding av 

sikkerhetsdatablader). Ufullstendige sikkerhetsdatablader skal suppleres med erklæringer fra kjemikalieleverandørene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Laboratorieanalyser av sluttproduktet skal utføres på en måte som er representativ for produktlinjene som omfattes av 

lisensen, som angitt på RSL-listen og i samsvar med de angitte prøvingsmetodene. Ved behov skal prøvingen utføres i 

forbindelse med søknaden, og deretter en gang i året for hver produktlinje på grunnlag av en stikkprøve; resultatene skal 

deretter meldes til rette vedkommende organ. Prøvingsdata som er innhentet for å sikre samsvar med bransjens RSL-

lister og andre ordninger, skal godtas dersom prøvingsmetodene er likeverdige og er utført på et representativt utvalg av 

sluttproduktet. 

Dersom resultatet av en prøving er mislykket i en lisensperiode, skal den aktuelle produktlinjen gjennomgå ny prøving. 

Dersom den nye prøvingen også er mislykket, skal lisensen for den aktuelle produktlinjen oppheves midlertidig. Det vil 

da kreves utbedringstiltak for å gjøre lisensen gyldig igjen. 

13b) Stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

Sluttproduktet, herunder komponenter eller tilbehør, skal ikke, med mindre det omfattes av særlige unntak, inneholde 

stoffer som 

i)  overholder kriteriene i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

ii)  er blitt identifisert etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der det 

fastsettes at det skal utarbeides en kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring. 

Dette gjelder for stoffer som brukes til å gi sluttproduktet en bestemt funksjon, og for stoffer som med hensikt er brukt i 

produksjonsoppskriftene. 

Ingen unntak skal gis for stoffer som oppfyller ett av disse to vilkårene, og som forekommer i et tekstilprodukt eller i en 

homogen del av et sammensatt tekstilprodukt, i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent. 

Vurder ing og kont ro ll :  Stoffer og oppskrifter som brukes i hvert produksjonsledd, skal kontrolleres mot den siste 

versjonen av kandidatlisten som er offentliggjort av ECHA. Søkeren skal framlegge samsvarserklæringer for hvert enkelt 

produksjonsledd sammen med dokumentasjon på kontrollen. 

Dersom et unntak er gitt, skal søkeren vise at bruken av stoffet er i samsvar med konsentrasjonsgrensene og vilkårene for 

unntak angitt på RSL-listen. 

Kriterium 14. Erstatning av farlige stoffer som brukes ved farging, trykking og etterbehandling 

Stoffer som påføres stoffer og strikkede stykker ved farging, trykking og etterbehandling, som blir værende igjen på slutt-

produktet, og som, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) eller rådsdirektiv 67/548/EF(2), 

overholder kriteriene for klassifisering i henhold til fareklassene eller risikosetningene oppført i tabell 5, skal ikke brukes, med 

mindre de omfattes av særlige unntak. Disse begrensningene får også anvendelse på funksjonelle stoffer som tilsettes i 

kunstfibrer under framstillingen av disse. 

14a) Begrensninger med hensyn til fareklasser 

De fareklassene som omfattes av begrensninger, er oppført i tabell 5. De siste klassifiseringsreglene som er vedtatt av 

Den europeiske union, skal gis prioritet foran fareklassene og risikosetningene som er oppført på listen. Søkerne skal 

derfor sikre at alle klassifiseringer er basert på de siste klassifiseringsreglene. 

Disse kravene gjelder ikke for stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding (f.eks. som ikke 

lenger er biotilgjengelige, eller som endres kjemisk), slik at den angitte faren ikke lenger foreligger. Dette skal omfatte 

polymerer som er blitt endret for å tilføre en funksjon, og monomerer eller tilsetningsstoffer som blir kovalent bundet til 

polymerer. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 
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Tabell 5 

Fareklasser underlagt begrensninger og risikosetninger og CLP-kategori for disse 

Akutt giftighet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

H300 Dødelig ved svelging (R28) H301 Giftig ved svelging (R25) 

H310 Dødelig ved hudkontakt (R27) H311 Giftig ved hudkontakt (R24) 

H330 Dødelig ved innånding (R23/26) H331 Giftig ved innånding (R23) 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i 

luftveiene (R65) 

EUH070 Giftig ved øyekontakt (R39/41) 

Giftvirkning på bestemte organer 

Kategori 1 Kategori 2 

H370 Forårsaker organskader (R39/23, R39/24, R39/25, 

R39/26, R39/27, R39/28) 

H371 Kan forårsake organskader (R68/20, R68/21, R68/22) 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt 

eksponering (R48/25, R48/24, R48/23) 

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller 

gjentatt eksponering (R48/20, R48/21, R48/22) 

Åndedretts- og hudsensibilisering 

Kategori 1A Kategori 1B 

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon (R43) H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon (R43) 

H334: Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller puste-

vansker ved innånding (R42) 

H334: Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller puste-

vansker ved innånding (R42) 

Kreftframkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonstoksisk 

Kategori 1A og 1B Kategori 2 

H340 Kan forårsake genetiske skader (R46) H341 Mistenkes å kunne forårsake genetiske skader (R68) 

H350 Kan forårsake kreft (R45) H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (R40) 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding (R49)  

H360F Kan skade forplantningsevnen (R60) H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen 

(R62) 

H360D Kan gi fosterskader (R61) H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader (R63) 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi foster-

skader (R60, R60/61) 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. 

Mistenkes for å kunne gi fosterskader (R62/63) 
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Akutt giftighet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å 

kunne gi fosterskader (R60/63) 

H362 Kan skade barn som ammes (R64) 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade 

forplantningsevnen (R61/62) 

 

Farlig for vannmiljøet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 og 4 

H400 Meget giftig for liv i vann (R50) H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

(R52/53) 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

(R50/53) 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i 

vann (R53) 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann (R51/53)  

Farlig for ozonlaget 

EUH059 Farlig for ozonlaget (R59)  

14b) Unntak som får anvendelse på grupper av tekstilstoffer 

I samsvar med artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 66/2010 er stoffgruppene i tabell 6 særlig unntatt fra kravene fastsatt i 

kriterium 14 a), og i samsvar med vilkårene for unntak beskrevet i tabell 6. For hver stoffgruppe angis alle vilkår for 

unntak for de angitte fareklassene. Disse unntakene får også anvendelse på stoffer som tilsettes i kunstfibrer og kunstige 

cellulosefibrer under framstillingen av disse. 

Tabell 6 

Unntatte fareklasser etter stoffgruppe 

Stoffer som gir sluttproduktet en funksjon 

Stoffgruppe Unntatte fareklasser Vilkår for unntak 

i) Fargestoff til farging 

og trykking uten 

pigmenter 

H301, H311, H331, 

H317, H334 

Fargerier og trykkerier skal bruke støvfrie fargepreparater eller 

automatisk dosering og fordeling av fargestoffer for å minimere 

eksponeringen av arbeidstakerne. 

H411, H412, H413 Ved farging der det brukes reaktive fargestoffer, direktfargestoffer, 

kypefargestoffer eller svovelfargestoffer i disse klassene, skal minst 

ett av følgende vilkår være oppfylt: 

— Bruk av fargestoffer med høy affinitet. 

— Frekvensen av defekte varer skal være lavere enn 3,0 %. 

— Bruk av fargeavstemmingsutstyr. 

— Bruk av standardiserte framgangsmåter for farging. 

— Bruk av fargefjerning ved rensing av spillvann i samsvar med 

kriterium 16 a). 

Bruk av fargeløsninger og/eller digitaltrykk omfattes ikke av disse 

vilkårene. 
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Stoffer som gir sluttproduktet en funksjon 

Stoffgruppe Unntatte fareklasser Vilkår for unntak 

ii)  Flammehemmere H317 (1B), H373, 

H411, H412, H413 

— Produktet skal være beregnet på bruksområder der det skal 

oppfylle kravene til brannvern fastsatt i ISO- eller EN-

standarder eller medlemsstatenes eller offentlig sektors 

standarder og regler for offentlig innkjøp. 

— Produktet skal oppfylle kravene til behandlingens holdbarhet (se 

kriterium 25). 

H351 er unntatt med 

hensyn til bruk av 

synergisten 

antimontrioksid som 

baksidebelegg på 

boligtekstiler. 

— Produktet skal være beregnet på bruksområder der det skal 

oppfylle kravene til brannvern fastsatt i ISO- eller EN-

standarder eller medlemsstatenes eller offentlig sektors 

standarder og regler for offentlig innkjøp. 

— Utslipp til luft på arbeidsplassen der flammehemmeren påføres 

tekstilproduktet, skal overholde en grenseverdi for eksponering i 

arbeidet på 0,50 mg/m3 over åtte timer. 

iii)  Optiske hvitgjø-

ringsmidler 

H411, H412, H413 Optiske hvitgjøringsmidler kan bare brukes i følgende tilfeller: 

— Ved trykking med hvit farge. 

— For å gi uniformer og arbeidstøy et hvitere utseende. 

— Som tilsetningsstoffer ved produksjon av polyamid og polyester 

som inneholder gjenvunnet materiale. 

iv)  Vann-, smuss- og 

flekkavstøtende 

midler 

H413 — Det avstøtende middelet og nedbrytingsproduktene av dette skal 

ha god og/eller iboende biologisk nedbryting og skal ikke være 

bioakkumulerende i vannmiljøet, herunder i vannsedimenter. 

— Produktet skal oppfylle kravene til behandlingens holdbarhet  

(se kriterium 25). 

Andre reststoffer som kan forekomme i sluttproduktet 

v)  Hjelpestoffer, 

herunder 

bærestoffer, 

egaliseringsmidler, 

dispergeringsmidler, 

overflateaktive 

stoffer, 

fortykningsmidler, 

bindemidler 

H301, H311, H331, 

H371, H373, H317 

(1B), H334, H411, 

H412, H413, EUH070 

Oppskriftene skal utarbeides ved bruk av automatiske doserings-

systemer, og prosessene skal følge standardiserte framgangsmåter. 

Sluttproduktet skal ikke inneholde stoffer i klassene H311, H331, 

H317 (1B) i konsentrasjoner over 1,0 vektprosent. 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal innhente samsvarserklæringer fra alle produksjonssteder der farging, trykking 

og etterbehandling utføres, og ved behov, fra deres kjemikalieleverandører. I disse erklæringene skal det angis at 

følgende stoffer, når de brukes i produksjonsoppskrifter, og eventuelle andre funksjonelle stoffer som kan bli værende 

igjen på sluttproduktet, ikke overholder kriteriene for klassifisering i henhold til en eller flere av fareklassene og 

risikosetningene oppført i tabell 5: 

— Biocider. 

— Fargestoffer og pigmenter.  
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— Hjelpebærestoffer, egaliseringsstoffer og dispergeringsmidler. 

— Optiske hvitgjøringsmidler. 

— Fortykningsmidler, bindemidler og myknere til trykking. 

— Tverrbindingsmidler (fra etterbehandling for å gjøre produktet lettstelt, og fra trykking). 

— Flammehemmere og synergister. 

— Vann-, smuss- og flekkavstøtende midler. 

— Bløtgjøringsmidler. 

Dersom stoffer omfattes av et unntak i tabell 6, skal erklæringen særlig identifisere de stoffene som omfattes av unntaket, 

og inneholde underlagsdokumentasjon på at vilkårene for unntaket er oppfylt. 

Hjelpestoffene i unntak v) krever kontroll på grunnlag av laboratorieundersøkelse av sluttproduktet dersom produk-

sjonsoppskriftene inneholder stoffer som tilhører de angitte fareklassene. 

Følgende tekniske opplysninger skal framlegges som dokumentasjon på erklæringen om klassifisering eller ikke-

klassifisering av hvert stoff: 

i)  For stoffer som ikke er registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, eller som ennå ikke har en harmonisert 

CLP-klassifisering: Opplysninger som oppfyller kravene i vedlegg VII til nevnte forordning. 

ii)  For stoffer som er registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikke oppfyller kravene til CLP-

klassifisering: Opplysninger som bygger på registreringsdokumentasjonen i REACH, som bekrefter at stoffet ikke er 

klassifisert. 

iii)  For stoffer som har en harmonisert klassifisering, eller som er selvklassifisert: Sikkerhetsdatablader dersom det er 

tilgjengelig. Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelig, eller dersom stoffet er selvklassifisert, skal det gis 

opplysninger som er relevante for stoffenes fareklassifisering i samsvar med vedlegg II i forordning (EF)  

nr. 1907/2006. 

iv)  For blandinger: Sikkerhetsdatablader dersom det er tilgjengelig. Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelig, 

skal beregningen av blandingens klassifisering framlegges i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF)  

nr. 1272/2008, sammen med opplysninger som er relevante for blandingenes fareklassifisering i samsvar med 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Sikkerhetsdatabladene skal være utarbeidet i samsvar med retningslinjene i avsnitt 2, 3, 9, 10, 11 og 12 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 (Retningslinjer for utarbeiding av sikkerhetsdatablader). Ufullstendige sikkerhets-

datablader skal suppleres med erklæringer fra kjemikalieleverandørene. 

Kriterium 15. Energieffektivitet ved vasking, tørking og herding 

Søkeren skal dokumentere at den energien som brukes i forbindelse med vasking, tørking og herding ved farging, trykking og 

etterbehandling av miljømerkede produkter, måles og referansemåles som en del av et system for energistyring eller styring av 

karbondioksidutslipp. 

Videre skal søkeren dokumentere at produksjonsstedene har iverksatt et minsteantall beste tilgjengelige teknikker (BAT) med 

hensyn til energieffektivitet, som angitt i tabell 7 og oppført i vedlegg 3 til denne beslutning.  
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Tabell 7 

Energieffektivitetsteknikker ved vasking, skylling og tørking 

Områder for beste tilgjengelige teknikker 

(BAT) 

Produksjonsvolum 

< 10 tonn/dag > 10 tonn/dag 

1.  Generell energistyring To teknikker Tre teknikker 

2.  Vasking og skylling En teknikk To teknikker 

3.  Tørking og herding ved hjelp av 

spennrammer 

En teknikk To teknikker 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal utarbeide rapporter fra energistyringssystemer for alle produksjonssteder der farging, 

trykking og etterbehandling utføres. Standarden ISO 50001 eller lignende systemer for energistyring eller styring av karbondi-

oksidutslipp skal godtas som dokumentasjon for energistyringssystemet. 

Den dokumentasjonen som kreves for å vise gjennomføring av beste tilgjengelige teknikker, skal minst inneholde bilder av 

stedet, tekniske beskrivelser av hver teknikk og vurderinger av oppnådd energiøkonomisering. 

Kriterium 16. Behandling av utslipp til luft og vann 

16a) Utslipp av spillvann fra våtbehandling 

Utslipp av spillvann til miljøet skal ikke overstige 20 g KOF/kg bearbeidede tekstiler. Dette kravet får anvendelse på 

veving, farging, trykking og etterbehandling i forbindelse med framstillingen av produktet/produktene. Målingen i 

forbindelse med dette kravet skal gjøres nedstrøms for renseanlegget på stedet og/eller nedstrøms for det eksterne 

renseanlegget som tar imot spillvann fra disse bearbeidingsanleggene. 

Dersom spillvannet renses på stedet og slippes ut direkte til overflatevann, skal det også oppfylle følgende krav: 

i)  En pH-verdi på mellom 6,0 og 9,0 (med mindre pH-verdien for resipientvannet ligger utenfor dette området). 

ii)  En temperatur på under 35 oC (med mindre temperaturen i resipientvannet er høyere enn denne verdien). 

Dersom fargefjerning kreves i henhold til et vilkår for unntak i kriterium 14, skal følgende spektrale absorpsjons-

koeffisienter overholdes: 

i)  436 nm (gul sektor) 7 m-1. 

ii)  525 nm (rød sektor) 5 m-1. 

iii)  620 nm (blå sektor) 3 m-1. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter ved bruk av ISO 

6060 og ISO 7887, alt etter hva som er relevant, som viser at dette kriteriet er overholdt, på grunnlag av måneds-

gjennomsnitt for de siste seks månedene før søknaden inngis, sammen med en samsvarserklæring. Det skal framgå av 

opplysningene at produksjonsstedet eller, dersom spillvannet renses eksternt, den driftsansvarlige for renseanlegget 

oppfyller kravene. 

16b) Utslipp til luft ved trykking og etterbehandling 

De samlede utslippene av organiske forbindelser, som definert i rådsdirektiv 1999/13/EF(1), fra produksjonssteder der det 

utføres trykking og etterbehandling av tekstiler som brukes til framstilling av det eller de miljømerkede produktene, skal 

ikke overstige 100,0 mg C/Nm3.  

  

(1) Rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske 

løsemidler i visse virksomheter og anlegg (EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1). 
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Dersom det ved overtrekking og tørking av tekstiler er mulig å gjenvinne og ombruke løsemidler, er utslipps-

grenseverdien 150,0 mg C/Nm3. 

Etterbehandling omfatter varmeherding, termosolprosesser, overtrekking og impregnering av tekstiler, herunder deres 

respektive anlegg for tørking (spennrammer). 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal dokumentere samsvar med EN 12619 eller andre tilsvarende standarder. Det 

skal framlegges månedsgjennomsnitt for samlet utslipp av organiske forbindelser fra produksjonsstedene for de siste seks 

månedene før søknaden inngis. Dersom løsemidler gjenvinnes og ombrukes, skal det framlegges overvåkingsdata som 

dokumenterer bruken av disse systemene. 

4. KRITERIER FOR BRUKSEGNETHET 

Kriteriene i dette avsnitt får anvendelse på halvfabrikater av stoff og strikkevare, og på sluttproduktet. 

Kriterium 17. Dimensjonsendring under vasking og tørking 

Dimensjonsendringene etter vasking og tørking ved temperaturer og forhold som tilsvarer enten husholdningsvask eller 

industrivask, skal ikke overstige verdiene angitt i tabell 8. 

Tabell 8 

Toleranser for dimensjonsendringer under vasking og tørking 

Tekstilprodukt eller materialtype Dimensjonsendring under vasking og tørking 

Strikkede stoffer ± 4,0 % 

Grovstrikkede stoffer ± 6,0 % 

Interlock ± 5,0 % 

Vevde stoffer  

— Bomull og bomullsblandinger 

— Ullblandinger 

— Kunstfibrer 

± 3,0 % 

± 2,0 % 

± 2,0 % 

Sokker og strømpevarer ± 8,0 % 

Baderomstekstiler, herunder frottéstoffer og stoffer av fin 

ribbestrikk 

± 8,0 % 

Vevde møbeltrekk som kan tas av og vaskes – gardin- og 

møbelstoff 

± 2,0 % 

— Madrasstrekk ± 3,0 % 

Ikke-vevde stoffer  

— Madrasstrekk 

— Alle andre stoffer 

± 5,0 % 

± 6,0 % 

Dette kriteriet gjelder ikke for 

a)  fibrer eller garn, 

b)  produkter som er tydelig merket med «bare tørrensing» eller tilsvarende, 

c)  møbelstoffer som ikke kan tas av og vaskes.  
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Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av de standardene som er relevante for 

produktet. 

For husholdningsvask skal EN ISO 6330 kombinert med EN ISO 5077 brukes slik: Tre vaskesykluser ved de temperaturene 

som er angitt på produktet, med tørking i tørketrommel etter hver vask. 

For kommersiell vask i industrivaskerier skal ISO 15797 kombinert med EN ISO 5077 brukes ved minst 75 °C eller som angitt 

i standarden for kombinasjonen av fiber og blekemiddel. Produktet skal tørkes i henhold til produktmerkingen. 

For madrasstrekk som kan tas av og vaskes, kan EN ISO 6330 kombinert med EN 25077 brukes som alternativ. Standard skal 

være vask ved 3A (60 °C) og tørking C (liggende), med mindre produktmerkingen angir noe annet. 

Kriterium 18. Fargebestandighet ved vasking 

Fargebestandigheten ved vasking skal minst være på nivå 3–4 (for fargeendring og fargesmitte). 

Dette kriteriet gjelder ikke for produkter som er merket med «bare tørrensing» eller tilsvarende (i den grad det er vanlig at slike 

produkter er merket på denne måten), for hvite produkter, for produkter som verken er farget eller har trykk, eller for 

møbelstoff som ikke kan vaskes. 

Vurder ing og kont ro ll :  For husholdningsvask skal søkeren framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende 

prøvingsmetode: ISO 105 C06 (én vask med perboratpulver ved den temperaturen som er angitt på produktet). 

For kommersiell vask i industrivaskerier skal ISO 15797 kombinert med ISO 105 C06 brukes ved minst 75 °C eller som angitt i 

standarden for kombinasjonen av fiber og blekemiddel. 

Kriterium 19. Fargebestandighet overfor svette (syre og base) 

Fargebestandigheten overfor svette (syre og base) skal minst være på nivå 3–4 (for fargeendring og fargesmitte). Nivå 3 er 

likevel tillatt for stoffer som både er mørkt farget (standarddybde > 1/1) og framstilt av gjenvunnet ull. Dette kriteriet gjelder 

ikke for hvite produkter, for produkter som verken er farget eller har trykk, for møbelstoffer, gardiner eller lignende 

boligtekstiler. 

Vurder ing og kontro ll :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 105 E04 

(syre og base, sammenligning med flerfiberstoffer). 

Kriterium 20. Fargebestandighet overfor våtgnidning 

Fargebestandigheten overfor våtgniding skal minst være på nivå 2–3. Nivå 2 er likevel tillatt for indigofarget denim. 

Dette kriteriet gjelder ikke for hvite produkter eller for produkter som verken er farget eller har trykk. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 105 X12. 

Kriterium 21. Fargebestandighet overfor tørrgnidning 

Fargebestandigheten overfor tørrgnidning skal minst være på nivå 4. Nivå 3–4 er likevel tillatt for indigofarget denim. 

Dette kriteriet gjelder ikke for hvite produkter, for produkter som verken er farget eller har trykk, for gardiner eller lignende 

boligtekstiler. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 105 X12.  
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Kriterium 22. Fargebestandighet overfor lys 

For stoffer til møbler, gardiner eller forheng skal fargebestandigheten overfor lys minst være på nivå 5. For alle andre produkter 

skal fargebestandigheten overfor lys minst være på nivå 4. 

Nivå 4 er likevel tillatt for stoffer til møbler, gardiner eller forheng som er både lett farget (standarddybde < 1/12) og inneholder 

mer enn 20 % ull eller andre keratinfibrer, eller mer enn 20 % lin eller andre bastfibrer. 

Dette kravet gjelder ikke for madrasstrekk, madrassvern eller undertøy. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 105 B02. 

Kriterium 23. Rengjøringsprodukters absorpsjonsevne og vaskebestandighet 

Rengjøringsprodukter skal være vaskebestandige og absorberende i samsvar med de relevante prøvingsparametrene angitt i 

tabell 9 og 10. Prøvingen av absorpsjonsevne skal ikke gjelde for produkter av enkelttvunnet garn. 

Tabell 9 

Verdier og parametrer for rengjøringsprodukters vaskebestandighet 

Rengjøringsprodukter av tekstil eller materialtype Antall vasker Temperatur 
Prøvingsreferanse EN 

ISO 6630 

Vevde og ikke-vevde produkter til våtrengjøring 80 40 °C Framgangsmåte 4N 

Mikrofiberprodukter til støvtørking 200 40 °C Framgangsmåte 4N 

Produkter framstilt av gjenvunne tekstilfibrer 20 30 °C Framgangsmåte 3G 

Mopper til gulvvask 200 60 °C Framgangsmåte 6N 

Kluter til gulvvask 5 30 °C Framgangsmåte 3G 

Tabell 10  

Verdier og parametrer for rengjøringsprodukters absorpsjonsevne 

Rengjøringsprodukter av tekstil eller materialtype Absorpsjonstid for væske 

Produkter framstilt av gjenvunne tekstilfibrer ≤ 10 sekunder 

Mikrofiberprodukter til rengjøring av overflater og gulv ≤ 10 sekunder 

Vevde og ikke-vevde produkter til våtrengjøring ≤ 10 sekunder 

Produkter til gulvvask ≤ 10 sekunder 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode, etter hva som 

er relevant: EN ISO 6330 og EN ISO 9073-6. Prøving i samsvar med EN ISO 6330 skal utføres ved bruk av en vaskemaskin av 

type A for alle produkter og materialer.  
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Kriterium 24. Stoffets bestandighet mot nupping og slitasje 

Ikke-vevde stoffer og strikkede klær, tilbehør og tepper av ull, ullblandinger og polyester (herunder fleece) skal ha en 

bestandighet mot nupping på minst nivå 3. 

Vevde bomullsstoffer som brukes til klær, skal ha en bestandighet mot nupping på minst nivå 3. Strømpebukser og leggings av 

polyamid skal ha en bestandighet på minst nivå 2. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge rapporter fra prøvinger som er utført etter hva som er relevant for 

substratet. 

— Strikkede og ikke-vevde produkter: ISO 12945-1: Nuppeboksmetode 

— Vevde stoffer: ISO 12945-2: Martindale-metode 

Kriterium 25. Behandlingens holdbarhet 

Etterbehandlinger, behandlinger og tilsetningsstoffer som gjør tekstilproduktet vann-, olje- og flekkavstøtende, flammehem-

mende og lettstelt (også kalt krøllfritt eller varig press) når det er i bruk, skal være holdbare i samsvar med verdiene og 

parametrene fastsatt i underkriterium 25 a), b) og c). 

Når det gjelder vann-, olje- og flekkavstøtende midler, skal forbrukerne opplyses om hvordan de kan bevare funksjonaliteten til 

etterbehandlingsmidlene som er påført produktet. 

Tekstilfibrer, stoffer og membraner som gir sluttproduktet iboende funksjonelle egenskaper, omfattes ikke av disse kravene. 

Vurder ing og kont ro l l :  For produkter med iboende egenskaper skal søkerne framlegge prøvingsrapporter som viser 

sammenlignbar eller bedre prestasjon sammenlignet med alternativer som kan påføres som etterbehandlingsmidler. 

25a) Vann-, olje- og flekkavstøtende funksjoner 

Vannavstøtende midler skal bevare en funksjonalitet på 80 av 90 etter 20 husholdningsvask- og tørketrommelsykluser 

ved 40 °C, eller etter 10 industrivask- og tørkesykluser ved minst 75 °C. 

Oljeavstøtende midler skal bevare en funksjonalitet på 3,5 av 4,0 etter 20 husholdningsvask- og tørketrommelsykluser 

ved 40 °C, eller etter 10 industrivask- og tørkesykluser ved minst 75 °C. 

Flekkavstøtende midler skal bevare en funksjonalitet på 3,0 av 5,0 etter 20 husholdningsvask- og tørketrommelsykluser 

ved 40 °C, eller etter 10 industrivask- og tørkesykluser ved minst 75 °C. 

Temperaturene for industrivask kan reduseres til 60 °C for klær med teipede sømmer. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge rapporter fra prøvinger utført i samsvar med følgende standarder, 

etter hva som er relevant for produktet: 

For alle produkter, husholdningsvasksykluser ISO 6330 eller industrivasksykluser ISO 15797 kombinert med 

— vannavstøtende midler: ISO 4920 

— oljeavstøtende midler: ISO 14419 

— flekkavstøtende midler: ISO 22958 

25b) Flammehemmende funksjoner 

Produkter som kan vaskes, skal bevare sin funksjon etter 50 industrivask- og tørketrommelsykluser ved minst 75 °C. 

Produkter som ikke kan vaskes, skal bevare sin funksjon etter en bløtleggingsprøving. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge rapporter fra prøvinger utført i samsvar med følgende standarder, 

etter hva som er relevant for produktet: 

For husholdningsvasksykluser ISO 6330 eller industrivasksykluser EN ISO 10528, begge kombinert med EN ISO 12138. 

Dersom tekstilet ikke kan tas av, BS 5651 eller tilsvarende.  
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25c) Lettstelt (også kalt krøllfritt eller varig press) 

Produkter av naturfibrer skal oppnå en glatthetsgrad på SA-3, og produkter av en blanding av natur- og kunstfibrer skal 

oppnå en glatthetsgrad på SA-4 etter ti husholdningsvask- og tørketrommelsykluser ved 40 °C. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge rapporter fra prøvinger som er utført i samsvar med prø-

vingsmetoden i ISO 7768 for å vurdere glattheten til stoffene etter vask. 

5. KRITERIER FOR FORETAKS SAMFUNNSANSVAR 

Kriteriene i dette avsnittet gjelder for produksjonsleddene klipping/sying/ferdiggjøring av tekstilprodukter. 

Kriterium 26. Grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen 

Søkerne skal sikre at de grunnleggende prinsippene og rettighetene på arbeidsplassen som er beskrevet i Den internasjonale 

arbeidsorganisasjons (ILO) kjernekonvensjoner for arbeidslivet, FNs Global Compact-initiativ og OECDs retningslinjer for 

multinasjonale foretak, overholdes på alle produksjonssteder der det utføres klipping/sying/ferdiggjøring for å framstille de 

lisensierte produktene. Med henblikk på kontroll skal det vises til følgende av ILOs kjernekonvensjoner for arbeidslivet: 

029 Tvangsarbeid 

087 Foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten 

098 Retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger 

100 Lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi 

105 Avskaffelse av tvangsarbeid 

111 Diskriminering i sysselsetting og yrke 

155 Sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet 

138 Minstealder for adgang til sysselsetting 

182 Forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid 

Disse standardene skal formidles til produksjonsstedene der det utføres klipping/sying/ferdiggjøring for å framstille slutt-

produktet. 

Vurder ing og kontro ll :  Søkeren skal dokumentere at overholdelse kontrolleres av en tredjepart ved bruk av uavhengig 

kontroll eller underlagsdokumenter, herunder besøk på stedet av revisorer i forbindelse med kontrollprosessen for miljømerking 

av produksjonssteder der det utføres klipping/sying/ferdiggjøring i forsyningskjeden for deres lisensierte produkter. Dette skal 

skje i forbindelse med søknaden og deretter i lisensperioden dersom nye produksjonssteder legges til. 

Kriterium 27. Begrensninger med hensyn til sandblåsing av denim 

Bruk av manuell og mekanisk sandblåsing for å gi denim et slitt utseende skal ikke være tillatt. 

Vurder ing og kontro ll : Søkeren skal framlegge opplysninger om alle produksjonssteder som brukes til å produsere 

miljømerkede denimprodukter, sammen med underlagsdokumentasjon og fotografier som viser de alternative metodene som er 

brukt for å gi denim et slitt utseende.  
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Kriterium 28. Opplysninger på miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt kan inneholde følgende formuleringer: 

— Mer bærekraftig fiberproduksjon (eller en tekst fra tabell 11 nedenfor). 

— Mindre forurensende produksjonsprosesser. 

— Begrenset bruk av farlige stoffer. 

— Undersøkt med tanke på holdbarhet. 

Tabell 11 

Tekst som kan forekomme ved siden av miljømerket, avhengig av produktinnhold 

Fibrer som er brukt Produktspesifikasjon Tekst som kan påføres 

Bomullsfibrer Inneholder over 50 % økologisk bomull Framstilt av xx % økologisk bomull 

Inneholder over 95 % økologisk bomull Framstilt av økologisk bomull 

Inneholder over 70 % IPM-bomull Bomull dyrket med redusert mengde 

pesticider 

Kunstige cellulosefibrer Over 25 % sertifisert bærekraftig masse Framstilt av xx % tre fra bærekraftige skoger 

Over 95 % sertifisert bærekraftig masse Framstilt av tre fra bærekraftige skoger 

Polyamid Inneholder over 20 % gjenvunnet materiale Framstilt av xx % gjenvunnet nylon 

Inneholder over 95 % gjenvunnet materiale Framstilt av gjenvunnet nylon 

Polyester Inneholder over 50 % gjenvunnet materiale Framstilt av xx % gjenvunnet polyester 

Inneholder over 95 % gjenvunnet materiale Framstilt av gjenvunnet polyester 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøve på produktemballasjen som viser merket, samt en erklæring om 

at dette kriteriet er overholdt. 

 _____   



Nr. 77/1150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Tillegg 1 

LISTE OVER STOFFER UNDERLAGT BEGRENSNINGER FOR EU-MILJØMERKEDE TEKSTILPRODUKTER 

Listen over stoffer underlagt begrensninger (RSL-listen) med hensyn til EU-miljømerket, inneholder opplysninger om begrens-

ninger som gjelder for følgende produksjonsledd i forsyningskjeden for tekstilprodukter: 

a)  Spinning av fibrer og garn. 

b)  Bleking og forbehandling. 

c)  Fargerier. 

d)  Trykking. 

e)  Etterbehandling. 

f)  Alle produksjonsledd. 

g)  Sluttproduktet. 

En rekke begrensninger under bokstav g) gjelder også for sluttproduktet, som kan være underlagt krav om analytisk prøving. 

a) Begrensninger som gjelder for spinning og veving av fibrer og garn 

Stoffgruppe Begrensningens omfang Grenseverdier Krav til kontroll 

i) Bindemiddel-

preparater som 

anvendes på fibrer 

og garn. 

Anvendelsesområde: 

Spinning. 

Minst 95 % (målt i 

tørrvekt) av kompo-

nentene i de preparatene 

som brukes, skal være 

lett biologisk nedbryt-

bare. 

I alle tilfeller skal 

beregningen baseres på 

summen av de enkelte 

komponentene. 

Lett biologisk nedbrytbart: 

70 % nedbryting av oppløst organisk 

karbon innen 28 dager 

eller 

60 % av teoretisk høyeste oksygen-

svinn eller danning av karbondioksid 

innen 28 dager. 

Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren, 

underbygd av prøvingsresultater i 

henhold til OECD eller ISO. 

Prøvingsmetode: 

OECD 301 A, ISO 7827 

OECD 301 B, ISO 9439 

OECD 301 C, 

(2) OECD 301 D, 

ISO 10708 

OECD 301 E, 

OECD 301 F, ISO 9408, 

ii)  Tilsetningsstoffer til 

spinneløsninger, 

tilsetningsstoffer og 

hjelpestoffer til 

spinning (herunder 

kardeoljer, 

etterbehand-

lingsmidler og 

smøremidler). 

Anvendelsesområde: 

Første spinning. 

Minst 90 % (målt i 

tørrvekt) av kompo-

nentene i de preparatene 

som brukes, skal være 

lett biologisk nedbryt-

bare, iboende biologisk 

nedbrytbare eller kunne 

fjernes i renseanlegg. 

I alle tilfeller skal 

beregningen baseres på 

summen av de enkelte 

komponentene. 

Lett biologisk nedbrytbart: 

Se definisjonen under bokstav a) punkt 

ii).  

Iboende biologisk nedbrytbar: 

70 % nedbryting av oppløst organisk 

karbon innen 28 dager 

eller 

60 % av teoretisk høyeste oksygen-

svinn eller danning av karbondioksid 

innen 28 dager. 

Eliminerbarhet: 

80 % nedbryting av oppløst organisk 

karbon innen 28 dager. 

Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren, 

underbygd av prøvingsresultater i 

henhold til OECD eller ISO. 

Prøvingsmetode: 

Se bokstav a) punkt ii) for prøving av 

lett biologisk nedbrytbarhet. Godkjent 

prøving av iboende biologisk nedbryt-

barhet: 

ISO 14593 

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, 

ISO 9888 

OECD 302 C, 

Prøving av eliminerbarhet: OECD 

303A/B ISO 11733 
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b) Begrensninger som gjelder for bleking 

Stoffgruppe Begrensningens omfang Grenseverdier Krav til kontroll 

Bleking av garn, stoffer 

og sluttprodukter. 

Anvendelsesområde: 

Alle fibertyper. 

Klorholdige midler skal ikke brukes til 

bleking av garn, stoffer, strikkede stykker 

eller sluttprodukter, bortsett fra kunstige 

cellulosefibrer. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring om at dette ikke er brukt, for hvert 

produksjonsledd. 

c) Begrensninger som gjelder for fargerier 

Stoffgruppe Begrensningens omfang Grenseverdier Krav til kontroll 

i) Halogenerte 

bærestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Polyester, blandinger 

av polyester og ull, 

akryl og polyamid 

dersom det brukes 

dispersjonsfarge-

stoffer. 

Halogenerte fargeakseleratorer (bærestoffer) 

skal ikke brukes til farging av kunstfibrer og 

-stoffer eller blandinger av polyester og ull. 

Eksempler på bærestoffer er blant annet 1,2-

diklorbenzen, 1,2,4-triklorbenzen, klorfen-

oksyetanol. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 

ii)  Azofargestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Anvendelse av 

farger oppført i 

tillegg 2 på fibrer, 

strikkevarer og 

stoffer av akryl, 

bomull, polyamid og 

ull. 

Azofargestoffer som kan spaltes til 

aromatiske aminer som er kjent for å være 

kreftframkallende, skal ikke brukes. 

Tillegg 2 inneholder en liste over 

aromatiske aminer som er underlagt 

begrensninger, og en veiledende liste over 

azofargestoffer som kan spaltes til slike 

aromatiske aminer. Nevnte liste bør brukes 

som en veiledende liste over fargestoffer 

som ikke bør brukes. Grenseverdien for 

aromatiske aminer skal anvendes på 

sluttproduktet. 

30 mg/kg per 

amin(1). 

Kontroll: 

Prøvingen av sluttproduktet skal skje som 

angitt. 

Prøvingsmetode: 

EN 14362-1 og -3. 

iii)  CMR-fargestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske fargestoffer skal ikke 

brukes. 

Tillegg 2 inneholder en liste over CMR-

fargestoffer som ikke skal brukes. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 

iv)  Mulig sensibilise-

rende fargestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Polyester, akryl, 

polyamid. 

Elastiske eller 

tøyelige plagg eller 

undertøy som 

kommer i kontakt 

med huden. 

Mulig sensibiliserende fargestoffer skal ikke 

brukes. 

Tillegg 2 inneholder en liste over sen-

sibiliserende fargestoffer som ikke skal 

brukes. 

Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 
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Stoffgruppe Begrensningens omfang Grenseverdier Krav til kontroll 

v)  Krombeisfarge-

stoffer. 

Anvendelsesområde: 

Ull, polyamid. 

Krombeisfargestoffer skal ikke brukes. Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 

vi)  Metallkompleks-

fargestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Polyamid, ull, 

cellulosefibrer. 

Metallkompleksfargestoffer basert på 

kobber, krom og nikkel skal bare være tillatt 

til farging av 

— ullfibrer 

— polyamidfibrer 

— blandinger av ull og/eller polyamid og 

kunstige cellulosefibrer. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 

(1) Det bør treffes tiltak for å unngå falskt positive resultater med tanke på forekomst av 4-aminoazobenzen. 

d) Begrensninger som gjelder for trykkeprosesser 

Trykking 

i) Fargestoffer og 

pigmenter. 

For fargestoffer og pigmenter som brukes til 

trykking av miljømerkede tekstiler, skal 

begrensningene som gjelder for fargerier 

(bokstav c) i dette tillegg), overholdes. 

Se begrens-

ningene som 

gjelder for 

fargerier 

(bokstav c)). 

Kontroll: 

Som angitt for fargerier. 

ii)  Trykkpastaer. 

Anvendelsesområde: 

Dersom trykk 

brukes. 

Trykkpastaer som brukes, skal ikke inneholde 

mer enn 5 % flyktige organiske forbindelser. 

Disse kan omfatte 

— alifatiske hydrokarboner (C10–C20), 

— monomerer, f.eks. akrylater, vinylacetater, 

styren, 

— monomerer, f.eks. akrylnitril, akrylamid, 

butadien, 

— alkoholer, estere, polyoler, 

— formaldehyd, 

— fosforsyreestere, 

— benzen som urenhet fra høyere hydro-

karboner, 

— ammoniakk (f.eks. nedbryting av urea, 

biuretreaksjon). 

< 5,0 vekt-

prosent 

innhold av 

flyktige 

organiske 

forbindelser. 

Kontroll: 

Erklæring fra søkeren om at trykk ikke er 

brukt 

eller 

erklæring fra trykkeriet underbygd av 

sikkerhetsdatablader og/eller beregninger 

for trykkpastaen. 

iii)  Plastisol-

bindemidler. 

Anvendelsesområde: 

Dersom trykk 

brukes. 

Plastisol-tilsetningsstoffer i bindemidler til 

trykking, herunder PVC og ftalater underlagt 

begrensninger, skal ikke brukes. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra søkeren om at trykk ikke er 

brukt 

eller 

erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sik-

kerhetsdatablader for tilsetningsstoffer. 
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e) Begrensninger som gjelder for etterbehandlingsprosesser 

Funksjonelle etterbehandlingsmidler, behandlinger og tilsetningsstoffer 

i) Etterbehandlings-

midler i form av 

biocider som brukes 

til å gi slutt-

produktene 

biocidegenskaper. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Biocider skal ikke tilsettes i fibrer, stoffer eller 

sluttproduktet for å gi disse biocidegenskaper. 

Vanlige eksempler er blant annet triclosan, 

nanosølv, organiske sinkforbindelser, 

organiske tinnforbindelser, diklorfenyl(ester)-

forbindelser, benzimidazolderivater og 

isotiazolinoner. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra søkeren om at dette ikke er 

brukt. 

ii)  Behandling mot 

filting og krymping. 

Anvendelsesområde: 

Når slik behandling 

brukes. 

Halogenerte stoffer eller preparater skal bare 

brukes på kardede ullfibrer og løs, renset ull. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra ullbearbeidingsvirk-

somhetene om at dette ikke er brukt. 

iii)  Vann-, flekk- og 

oljeavstøtende 

midler. 

Anvendelsesområde: 

Når slike midler 

brukes for å oppnå 

nevnte funksjon. 

Fluorerte vann-, flekk- og oljeavstøtende 

midler skal ikke brukes. Dette omfatter per- 

og polyfluorerte midler. 

Ikke-fluorerte midler skal være lett biologisk 

nedbrytbare og ikke være bioakkumulerende i 

vannmiljøet, herunder i vannsedimenter. De 

skal dessuten overholde kriterium 25 a) om 

bruksegnethet. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra etterbehandlingsvirk-

somhetene om at dette ikke er brukt, 

underbygd av sikkerhetsdatablader for de 

avstøtende midlene som er brukt. 

Prøvingsmetode: 

Ikke relevant. 

iv)  Flammehemmere. 

Anvendelsesområde: 

Når dette brukes og 

som angitt for 

synergister. 

Følgende flammehemmere skal ikke brukes: 

HBCDD – heksabromsyklododekan 

PeBDE – pentabromdifenyleter 

OcBDE – oktabromdifenyleter 

DecaBDE – dekabromdifenyleter 

PBB – polybromerte bifenyler 

TEPA – tris-aziridinyl-fosfinoksid 

TRIS – tris(2,3-dibrompropylfosfat) 

TCEP – tris(2-kloretyl)fosfat 

Parafin, C10-C13, klorert (SCCP) 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring om at dette ikke er brukt, 

underbygd av sikkerhetsdatablader. 

Synergisten antimontrioksid (H351) er unntatt 

når den brukes som synergist for bak-

sidebelegg på boligtekstiler bare under forut-

setning av at produktet må være flammehem-

mende og at grenseverdiene for eksponering i 

arbeidet ikke overskrides. 

Grenseverdi 

for gjennom-

snittlig 

eksponering 

per 

åttetimers-

skift på 

0,50 mg/m3. 

Kontroll: 

Etterbehandlingsvirksomheten skal 

framlegge overvåkingsdata dersom antimo-

ntrioksid brukes. 
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f) Begrensninger som gjelder for alle produksjonsledd 

Stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

i) Stoffer som er 

oppført på ECHAs 

kandidatliste. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring som i samsvar med artikkel 59 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er 

vurdert til å overholde kriteriene i artikkel 57 i 

nevnte forordning og er oppført på 

kandidatlisten med henblikk på en eventuell 

oppføring i vedlegg XIV til REACH 

(«kandidatlisten») som gjelder på søknads-

tidspunktet, skal ikke forekomme i slutt-

produktet, verken for å gi sluttproduktet en 

funksjon eller fordi de med hensikt er brukt i 

produksjonsleddene, med mindre unntak er 

gitt. 

Gjeldende kandidatliste finnes på 

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-

table. 

Det skal ikke gis unntak fra forbudet i dette 

kriteriet for stoffer som er identifisert som 

stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekym-

ring, og som er oppført på listen fastsatt i 

artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

og som forekommer i en vare eller i en 

homogen del av den i konsentrasjoner over 

0,10 %. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Samsvarserklæring for hvert produksjons-

ledd og fra kjemikalieleverandørene. 

Overflateaktive stoffer, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere 

ii)  Alle overflateaktive 

stoffer, bløtgjø-

ringsmidler og 

kompleksdannere. 

Anvendelsesområde: 

Alle våtprosesser. 

Minst 95 vektprosent av bløtgjøringsmidler, 

kompleksdannere og overflateaktive stoffer 

skal være 

— lett biologisk nedbrytbare ved aerobe 

forhold eller 

— iboende biologisk nedbrytbare og/eller 

— mulige å fjerne i renseanlegg. 

Den nyeste versjonen av databasen for 

vaskemiddelbestanddeler bør brukes som 

referanse for biologisk nedbrytbarhet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/docu

ments/did_list/didlist_part_a_en.pdf. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren, 

underbygd av sikkerhetsdatablader og/eller 

prøvingsresultater i henhold til OECD eller 

ISO. 

Prøvingsmetode: 

Se punktet om bindemiddelpreparater og 

tilsetningsstoffer til spinning (tillegg 1 

bokstav a) punkt i) og ii)). 

iii)  Ikke-ioniske og 

kationiske over-

flateaktive stoffer. 

Anvendelsesområde: 

Alle våtprosesser. 

Alle ikke-ioniske og kationiske over-

flateaktive stoffer må også være lett biologisk 

nedbrytbare under anaerobe forhold. 

Databasen for vaskemiddelbestanddeler bør 

brukes som referanse for biologisk nedbryt-

barhet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/docu

ments/did_list/didlist_part_a_en.pdf. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Sikkerhetsdatablad og/eller erklæring fra 

kjemikalieleverandøren, underbygd av 

prøvingsresultater i henhold til OECD eller 

ISO. 

Prøvingsmetode: 

EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 OECD 

311. 
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Stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

Hjelpestoffer 

iv)  Hjelpestoffer som 

brukes i stoff-

blandinger og 

sammensetninger. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Følgende stoffer skal ikke brukes i stoff-

blandinger eller sammensetninger som brukes 

til tekstiler, og som omfattes av grenseverdier 

for forekomst av stoffer i sluttproduktet: 

Nonylfenol, isomerblandinger 25154-52-3. 

4-nonylfenol 104-40-5. 

4-nonylfenol, forgrenet 84852-15-3. 

Oktylfenol 27193-28-8. 

4-oktylfenol 1806-26-4. 

4-tert-oktylfenol 140-66-9. 

Alkylfenoletoksylater (APEO) og derivater av 

disse: 

Polyoksyetylert oktylfenol 9002-93-1. 

Polyoksyetylert nonylfenol 9016-45-9. 

Polyoksyetylert p-nonylfenol 26027-38-3. 

Totalt 25 

mg/kg. 

Kontroll: 

Prøvingen av sluttproduktet skal utføres 

som angitt for alkylfenoler. 

Prøvingsmetode: 

Løsemiddelekstraksjon etterfulgt av LC-

MS. 

 Følgende stoffer skal ikke brukes i tekstil-

preparater eller -sammensetninger: 

Bis(hydrogenert 

talgalkyl)dimetylammoniumklorid 

(DTDMAC). 

Distearyldimetylammoniumklorid 

(DSDMAC). 

Di(herdet talg)dimetylammoniumklorid 

(DHTDMAC). 

Etylendiamintetraacetat (EDTA). 

Dietylentriaminpentaacetat (DTPA). 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol. 

1-metyl-2-pyrrolidon. 

Nitrilotri-eddiksyre (NTA). 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om 

at dette ikke er brukt, underbygd av sik-

kerhetsdatablader for alle produksjonsledd. 
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g) Begrensninger som gjelder for sluttproduktet 

i) Kandidatliste over 

stoffer som gir grunn 

til svært alvorlig 

bekymring, som er 

unntatt. 

Anvendelsesområde: 

Elastan, akryl. 

N,N-dimetylacetamid (127-19-5). 

Følgende grenseverdier gjelder for sluttprodukter 

som inneholder elastan og akryl: 

 Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Løsemiddelekstraksjon, GC-MS 

eller LC-MS. 

— Produkter beregnet på spedbarn og barn 

under 3 år. 

0,001 

vektprosent. 

— Produkter som er i direkte kontakt med 

huden. 

0,005 

vektprosent. 

— Plagg som er i begrenset kontakt med huden, 

og boligtekstiler. 

0,005 

vektprosent. 

ii)  Formaldehydrester. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. For 

plagg som er 

etterbehandlet for å 

gjøre dem lettstelte 

(også kalt krøllfritt 

eller permanent 

press), gjelder 

særlige vilkår. 

Følgende grenseverdier gjelder for rester av 

formaldehyd fra etterbehandling for å gjøre 

produktene lettstelte: 

 Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt for 

produkter som er etterbehandlet for å 

gjøre dem lettstelte. 

En erklæring om at dette ikke er 

brukt kreves for alle andre produkter. 

Prøvingsmetode: 

EN ISO 14184-1. 

— Produkter beregnet på spedbarn og barn 

under 3 år. 

16 ppm. 

— Alle produkter som er i direkte kontakt med 

huden. 

16 ppm. 

— Plagg som er i begrenset kontakt med huden, 

og boligtekstiler. 

75 ppm. 

iii)  Biocider som brukes 

til å beskytte 

tekstiler under 

transport og lagring. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Bare biocider som er godkjent i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(1) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 528/2012(2), kan brukes. Søkerne bør bruke 

den nyeste versjonen av godkjenningslisten: 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_

and_ia.htm. 

Følgende spesifikke biocider er underlagt 

begrensninger: 

— Klorfenoler (salter og estere av dette). 

— Polyklorerte bifenyler (PCB). 

— Organiske tinnforbindelser, herunder TBT, 

TPhT, DBT og DOT. 

— Dimetylfumarat (DMFu). 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring om at dette ikke er brukt 

før transport og lagring, underbygd 

av sikkerhetsdatablader. 
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iv)  Ekstraherbare 

metaller. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter med 

forskjellige 

grenseverdier for 

spedbarn og barn 

under 3 år. 

Følgende grenseverdier gjelder for produkter 

beregnet på spedbarn og barn under 3 år: 

mg/kg Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Ekstraksjon – EN ISO 105-E04-2013 

(løsning med sur svette). 

Deteksjon – ICP-MS eller ICP-OES. 

Antimon (Sb) 30,0 

Arsen (As) 0,2 

Kadmium (Cd) 0,1 

Krom (Cr)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfarge-

stoffer. 

1,0 

— Alle andre tekstiler. 0,5 

Kobolt (Co) 1,0 

Kobber (Cu) 25,0 

Bly (Pb) 0,2 

Nikkel (Ni)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfarge-

stoffer. 

1,0 

— Alle andre tekstiler. 0,5 

Kvikksølv (Hg) 0,02 

Følgende grenseverdier gjelder for alle andre 

produkter, herunder boligtekstiler: 

mg/kg Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Ekstraksjon – DIN EN ISO 105-

E04-2013 (løsning med sur svette). 

Deteksjon – ICP-MS eller ICP-OES. 

Antimon (Sb) 30,0 

Arsen (As) 1,0 

Kadmium (Cd) 0,1 

Krom (Cr)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfarge-

stoffer. 

2,0 

— Alle andre tekstiler. 1,0 

Kobolt (Co)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfarge-

stoffer. 

4,0 

— Alle andre tekstiler. 1,0 

Kobber (Cu)  

Bly (Pb) 50,0 

Nikkel (Ni) 1,0 

Kvikksølv (Hg) 1,0 

0,02 
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v)   Overtrekk, 

laminater og 

membraner. 

Anvendelsesområde: 

Når dette inngår i 

tekstilstrukturen. 

Polymerer skal ikke inneholde følgende ftalater: 

DEHP (bis(2-etylheksyl)ftalat). 

BBP (butylbenzylftalat). 

DBP (dibutylftalat). 

DMEP (bis(2-metoksyetyl)ftalat). 

DIBP (diisobutylftalat). 

DIHP (di-C6-8-forgrenede alkylftalater). 

DHNUP (di-C7-11-forgrenede alkylftalater). 

DHP (di-n-heksylftalat). 

Totalt 0,10 

vektprosent. 

Kontroll: 

Erklæring fra polymerprodusenten 

om at dette ikke er brukt, underbygd 

av sikkerhetsdatablader for myk-

nerne som er brukt i sammen-

setningen. Dersom opplysningene 

ikke er tilgjengelig, kan det stilles 

krav om prøving. 

Prøvingsmetode: 

EN ISO 14389. 

Fluorpolymermembraner og -laminater kan 

brukes til yttertøy og teknisk yttertøy. De skal 

ikke framstilles ved bruk av PFOA eller noen av 

dets høyere homologer som definert av OECD. 

 Kontroll: 

Samsvarserklæring fra membran- 

eller laminatprodusenten med hen-

syn til polymerproduksjonen. 

vi)   Tilbehør som 

knapper, nagler og 

glidelåser. 

Anvendelsesområde: 

Når dette inngår i 

plaggets struktur. 

For tilbehør av metall:  Kontroll: 

Prøving av metallkomponentenes 

sammensetning. 

Prøvingsmetoder: 

For nikkelmigrasjon: 

EN 12472-2005 

EN 1811-1998+A1-2008. 

For andre metaller: 

Deteksjon – GC-ICP-MS. 

En migrasjonsgrense skal gjelde for nikkel-

holdige metallegeringer som er i direkte og 

langvarig kontakt med huden. 

Nikkel 0,5 

μg/cm2/uke. 

Ytterligere prøving skal utføres med tanke på 

forekomst av følgende metaller, som følgende 

grenseverdier skal gjelde for: 

 

Bly (Pb) 90 mg/kg. 

Kadmium (Cd)  

— Produkter beregnet på spedbarn og barn 

under 3 år 

50 mg/kg. 

— Alle andre produkter, herunder boligtekstiler 100 mg/kg. 

Krom (Cr) ved forkromming 60 mg/kg. 

Kvikksølv (Hg) 60 mg/kg. 

Følgende ftalater skal ikke brukes i tilbehør av 

plast: 

— DEHP (bis(2-etylheksyl)ftalat). 

— BBP (butylbenzylftalat). 

— DBP (dibutylftalat). 

— DMEP (bis(2-metoksyetyl)ftalat). 

— DIBP (diisobutylftalat). 

— DIHP (di-C6-8-forgrenede alkylftalater). 

— DHNUP (di-C7-11-forgrenede alkylftalater). 

— DHP (di-n-heksylftalat). 

Følgende ftalater skal ikke brukes i barneklær 

dersom det er fare for at tilbehøret kan puttes i 

munnen, f.eks. lukkestykker på glidelåser: 

— DINP (di-isononylftalat). 

— DIDP (di-isodecylftalat). 

— DNOP (di-n-oktylftalat). 

Ikke relevant. Kontroll: 

Det skal framlegges sikkerhets-

datablader for plastsammen-

setningen. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT 

L 167 av 27.6.2012, s. 1). 
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Tillegg 2 

BEGRENSNINGER FOR FARGESTOFFER 

a) Kreftframkallende aromatiske aminer 

Aromatisk amin CAS-nummer 

4-aminobifenyl 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 

4-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 

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

p-kresidin 120-71-8 

4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) 101-14-4 

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 95-68-1 

2,6-xylidin 87-62-7 

b) Veiledende liste over fargestoffer som kan spaltes til kreftframkallende aromatiske aminer 

Dispersjonsfargestoffer 

Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 

Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 
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Dispersjonsfargestoffer 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 

Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 

Basiske fargestoffer 

Basic Brown 4 Basic Red 114 

Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Basic Red 76 Basic Yellow 103 

Basic Red 111  

Sure fargestoffer 

CI Acid Black 29 CI Acid Red 24 CI Acid Red 128 

CI Acid Black 94 CI Acid Red 26 CI Acid Red 115 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 128 

CI Acid Black 132 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 135 

CI Acid Black 209 CI Acid Red 35 CI Acid Red 148 

CI Acid Black 232 CI Acid Red 48 CI Acid Red 150 

CI Acid Brown 415 CI Acid Red 73 CI Acid Red 158 

CI Acid Orange 17 CI Acid Red 85 CI Acid Red 167 

CI Acid Orange 24 CI Acid Red 104 CI Acid Red 170 

CI Acid Orange 45 CI Acid Red 114 CI Acid Red 264 

CI Acid Red 4 CI Acid Red 115 CI Acid Red 265 

CI Acid Red 5 CI Acid Red 116 CI Acid Red 420 

CI Acid Red 8 CI Acid Red 119:1 CI Acid Violet 12 

Direktfargestoffer 

Direct Black 4 Basic Brown 4 Direct Red 13 

Direct Black 29 Direct Brown 6 Direct Red 17 

Direct Black 38 Direct Brown 25 Direct Red 21 

Direct Black 154 Direct Brown 27 Direct Red 24 

Direct Blue 1 Direct Brown 31 Direct Red 26 

Direct Blue 2 Direct Brown 33 Direct Red 22 

Direct Blue 3 Direct Brown 51 Direct Red 28 

Direct Blue 6 Direct Brown 59 Direct Red 37 

Direct Blue 8 Direct Brown 74 Direct Red 39 

Direct Blue 9 Direct Brown 79 Direct Red 44 
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Dispersjonsfargestoffer 

Direct Blue 10 Direct Brown 95 Direct Red 46 

Direct Blue 14 Direct Brown 101 Direct Red 62 

Direct Blue 15 Direct Brown 154 Direct Red 67 

Direct Blue 21 Direct Brown 222 Direct Red 72 

Direct Blue 22 Direct Brown 223 Direct Red 126 

Direct Blue 25 Direct Green 1 Direct Red 168 

Direct Blue 35 Direct Green 6 Direct Red 216 

Direct Blue 76 Direct Green 8 Direct Red 264 

Direct Blue 116 Direct Green 8,1 Direct Violet 1 

Direct Blue 151 Direct Green 85 Direct Violet 4 

Direct Blue 160 Direct Orange 1 Direct Violet 12 

Direct Blue 173 Direct Orange 6 Direct Violet 13 

Direct Blue 192 Direct Orange 7 Direct Violet 14 

Direct Blue 201 Direct Orange 8 Direct Violet 21 

Direct Blue 215 Direct Orange 10 Direct Violet 22 

Direct Blue 295 Direct Orange 108 Direct Yellow 1 

Direct Blue 306 Direct Red 1 Direct Yellow 24 

Direct Brown 1 Direct Red 2 Direct Yellow 48 

Direct Brown 1:2 Direct Red 7  

Direct Brown 2 Direct Red 10  

c) Kreftframkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske (CMR) eller potensielt sensibiliserende fargestoffer 

Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske fargestoffer 

C.I. Acid Red 26 C. I. Direct Black 38 C.I. Disperse Blue 1 

C.I. Basic Red 9 C. I. Direct Blue 6 C.I. Disperse Orange 11 

C.I. Basic Violet 14 C. I. Direct Red 28 C. I. Disperse Yellow 3 

Potensielt sensibiliserende dispersjonsfargestoffer 

C.I. Disperse Blue 1 C.I. Disperse Blue 124 C.I. Disperse Red 11 

C.I. Disperse Blue 3 C.I. Disperse Brown 1 C.I. Disperse Red 17 

C.I. Disperse Blue 7 C.I. Disperse Orange 1 C.I. Disperse Yellow 1 

C.I. Disperse Blue 26 C.I. Disperse Orange 3 C.I. Disperse Yellow 3 

C.I. Disperse Blue 35 C.I. Disperse Orange 37 C.I. Disperse Yellow 9 

C.I. Disperse Blue 102 C.I. Disperse Orange 76 C.I. Disperse Yellow 39 

C.I. Disperse Blue 106 C.I. Disperse Red 1 C.I. Disperse Yellow 49 
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Tillegg 3 

BESTE TILGJENGELIG TEKNIKK FOR ENERGIEFFEKTIVITET I FORBINDELSE MED VASKING, TØRKING OG HERDING 

Område Beste tilgjengelige teknikker (BAT) 

1.  Generell energistyring 1.1  Delmåling 

1.2  Systemer for prosessovervåking og automatisk kontroll for regulering av 

strømning, fyllevolumer, temperaturer og tidsinnstilling 

1.3  Isolering av rør, ventiler og flenser 

1.4  Frekvensstyrte elektriske motorer og pumper 

1.5  Lukket utforming av maskiner for å redusere damptap 

1.6  Ombruk/gjenvinning av vann og væske i satsvise metoder 

1.7  Varmegjenvinning, f.eks. skyllevann, dampkondensat, avtrekksluft fra 

prosesser, forbrenningsgasser 

2.  Vasking og skylling 2.1  Bruk av kjølevann som prosessvann 

2.2  Erstatning av overløpsvasking med drenerings-/innløpsvasking 

2.3  Bruk av «smarte» skylleteknologier med regulering av vannstrøm og 

motstrøm 

2.4  Installering av varmevekslere 

3.  Tørking og herding ved hjelp av spenn-

rammer 

3.1  Optimalisering av luftstrøm 

3.2  Isolering av lokaler 

3.3  Installering av effektive brennersystemer 

3.4  Installering av varmegjenvinningssystemer 

Merk:  

De nye beste tilgjengelige teknikkene som myndighetene i EU-medlemsstatene viser til og anbefaler etter datoen for offentliggjøring av 

Europakommisjonens BREF-dokument om tekstilprodukter (2003), skal anses som et supplement til dem som angitt over. 

 


