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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 24. oktober 2014 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter 

[meddelt under nummer K(2014) 7735] 

(2014/763/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) Forordning (EF) nr. 66/2010 fastsetter at det skal utarbeides særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produkt-

gruppe. 

3) 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. 

4) Ettersom forbruket av råvarer kan bidra vesentlig til absorberende hygieneprodukters samlede miljøvirkning, er det 

hensiktsmessig å fastsette kriterier for tildeling av EU-miljømerket for denne produktgruppen. Kriteriene bør særlig 

fremme bærekraftig anskaffelse av råvarer, begrenset bruk av farlige stoffer samt produkter av høy kvalitet og med høy 

ytelse som er egnet for formålet og utformet for å minimere avfallsproduksjonen. 

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

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» skal omfatte barnebleier, hygienebind, tamponger og ammeinnlegg, 

som kastes etter bruk og består av en blanding av naturlige fibrer og polymerer med et fiberinnhold på under 90  vektprosent 

(unntatt tamponger). 

2. Produktgruppen skal ikke omfatte inkontinensprodukter eller andre produkttyper som omfattes av råds-

direktiv 93/42/EØF(2). 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

1) «cellulosemasse» et fibermateriale som i hovedsak består av cellulose, og som utvinnes ved å behandle lignocellulose-

materiale med en eller flere vandige løsninger med løsende virkning og/eller blekende kjemikalier, 

2) «optisk hvitgjøringsmiddel» og «fluorescerende blekemiddel» alle tilsetningsstoffer som brukes bare for å gjøre materialet 

hvitere eller bleke det, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 6.11.2014, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2015 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. 78. 

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

(2) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

2019/EØS/77/74 
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3) «plastmaterialer», også kalt «plast», syntetiske polymerer som kan være tilsatt tilsetningsstoffer eller andre stoffer, som kan 

formes og brukes som strukturell hovedbestanddel i ferdige materialer og gjenstander, 

4) «syntetiske polymerer» makromolekylære stoffer, unntatt cellulosemasse, som med hensikt framstilles enten ved en poly-

merisasjonsprosess eller en kjemisk modifisering av naturlige eller syntetiske makromolekyler eller ved mikrobiell gjæring, 

5) «superabsorberende polymerer» syntetiske polymerer som er utformet for å absorbere og holde på store mengder væske i 

forhold til sin egen vekt. 

Artikkel 3 

For å bli tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal produktet tilhøre produktgruppen «absorberende 

hygieneprodukter» som definert i artikkel 1 i denne beslutning, og oppfylle kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll angitt i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde i 

fire år fra den datoen denne beslutningen treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» kodenummeret «047». 

Artikkel 6 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

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

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller andre bevis for at kriteriene er 

oppfylt, kan disse komme fra søkeren selv eller dennes leverandør, eller fra begge. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis godkjenne prøvinger som er akkreditert i henhold til ISO 17025, og kontroller utført av 

organer som er akkreditert i henhold til standarden EN 45011 eller en tilsvarende internasjonal standard. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 

godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Vedkommende organer kan om nødvendig kreve underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

Det er en forutsetning at produktet oppfyller alle lovfestede krav i den eller de statene der produktet er beregnet på å 

bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet oppfyller dette kravet.  

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter: 

1. Produktbeskrivelse 

2. Fluffmasse 

3. Kunstige cellulosefibrer (herunder viskose, modal, lyocell, kupro, triacetat) 

4. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

5. Plastmaterialer og superabsorberende polymerer 

6. Andre materialer og bestanddeler 

7. Stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

8. Materialeffektivitet i framstillingen 

9. Veiledning om sluttbehandling av produktet 

10. Produktets bruksegnethet og kvalitet 

11. Sosiale aspekter 

12. Opplysninger på EU-miljømerket 

Kriteriene for EU-miljømerket skal ta utgangspunkt i de produktene som har best miljøprestasjon på markedet for 

absorberende hygieneprodukter. 

Kriterium 1. Produktbeskrivelse 

Det skal gis en beskrivelse av produktet og emballasjen (produktnavn, klassifisering, funksjoner) sammen med opplysninger 

om følgende egenskaper: 

— Produktets og emballasjens samlede vekt. 

— De bestanddelene, materialene og tilsetningsstoffene som er brukt i produktet, med angivelse av deres vekt og, når det er 

relevant, deres CAS-numre. 

Opplysninger om produktets vekt skal også angis på emballasjen. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en produktprøve og en rapport som omfatter en teknisk beskrivelse og vekten på produktet og på de 

enkelte bestanddelene, materialene og tilsetningsstoffene som er brukt.  
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Kriterium 2. Fluffmasse 

2.1 Opprinnelse 

Alle fibrer skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning 

(FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer sporbarhet. 

Minst 25 % av fibrene skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifise-

ringsordning (FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer bærekraftig skogforvaltning. 

Den resterende andelen av fibrer skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at den stammer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert/godkjent i henhold til 

sertifiseringsordningen. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal fra papirmasseprodusenten(e) innhente gyldige sertifikater for produktkjeden sertifi sert av uavhengige 

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

lovlige og kontrollerte kilder. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført  av 

tredjepart. 

2.2 Bleking 

Papirmassen som brukes i produktet, skal ikke være bleket med klorgass. Den samlede mengden AOX-utslipp fra framstillingen 

av papirmasse skal ikke overstige 0,170 kg/ADT. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra papirmasseprodusenten om at klorgass ikke er brukt og en prøvingsrapport som viser at 

grenseverdien for AOX-utslipp er overholdt. ISO 9562 eller den tilsvarende EPA 1650C skal godkjennes som prøvingsmetoder, 

ledsaget av utførlige beregninger som viser at dette kravet er oppfylt, sammen med tilhørende underlagsdokumentasjon. 

Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten. AOX skal måles bare i prosesser der det brukes 

klorforbindelser til å bleke papirmassen. 

Det skal tas målinger av prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller etter behandling ved 

et offentlig renseanlegg. 

Måleperioden skal være 12 måneders produksjon. Målingene skal utføres månedlig på representative sammensatte prøver 

(sammensatte døgnprøver). 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd anlegg eller en endring i prosessen på produksjonsanlegget, skal målingene 

utføres ukentlig i til sammen åtte sammenhengende uker med stabil produksjon ved anlegget. Målingene skal være repre-

sentative for den aktuelle perioden. 

2.3 Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer 

Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer, herunder fluorescerende blekemidler, skal ikke med hensikt tilsettes papir -

massen. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at kravene er oppfylt. 

2.4 Utslipp av kjemisk oksygenforbrukende stoff (KOF) og fosfor (P) til vann og av svovelforbindelser (S) og NOx til luft fra 

produksjonen 

Utslipp til luft og vann fra produksjonen av papirmasse skal uttrykkes i poeng (PKOF, PP, PS, PNOx). Poengene beregnes ved å 

dividere de faktiske utslippene med referanseverdiene i tabell 1. 

— Ingen av enkeltpoengene PKOF, PP, PS eller PNOx skal overstige 1,5. 

— Det samlede antall poeng (Ptotal = PKOF + PP + PS+ PNOx) skal ikke overstige 4,0. 
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For hver anvendt papirmasse «i» skal tilhørende målte utslipp (uttrykt i kg/lufttørket tonn – ADT), veies i forhold til den 

relative andelen av anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og summeres. Referanseverdiene for 

hver anvendt papirmassetype og for papirproduksjonen er angitt i tabell 1. Til slutt divideres samlet utslipp med samlet 

referanseverdi som angitt i følgende formel for KOF: 

𝑃𝐾𝑂𝐹 =
𝐾𝑂𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖 × 𝐾𝑂𝐹𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖]𝑛
𝑖=1

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖 × 𝐾𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓,𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖]𝑛
𝑖=1

 

Tabell 1 

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse 

Type papirmasse Referanseverdier (kg/ADT 

KOFref Pref Sref NOxref 

Bleket kjemisk papirmasse (unntatt sulfitt) 18,0 0,045(*) 0,6 1,6 

Bleket kjemisk papirmasse (med sulfitt) 25,0 0,045 0,6 1,6 

CTMP 15,0 0,01 0,2 0,3 

(*) Beregningen tar hensyn til nettoutslipp av P. Naturlig forekommende P i råstoffer av tre og i vann kan trekkes fra det samlede utslippet av 

P. Det godtas reduksjoner opp til 0,010 kg/ADT. 

Ved kraftvarmeproduksjon på det samme anlegget skal utslippene av S og NOx fra produksjonen av elektrisk kraft trekkes 

fra den samlede mengden. Følgende ligning skal benyttes til å beregne hvor stor andel av utslippene som skyldes produk-

sjon av varme: [MWh(varme) — MWh(varme)solgt]/[MWh(varme) + 2 × MWh(elektrisk kraft)] 

der 

— MWh(elektrisk kraft) er den elektriske kraften som produseres i kraftvarmeverket, 

— MWh(varme) er den nyttbare varmen som produseres i en kraftvarmeprosess, 

— MWh(varme)solgt er den nyttbare varmen som benyttes utenfor produksjonsanlegget for papirmasse. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen med tilhørende underlags-

dokumentasjon som skal inneholde prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: 

— KOF: ISO 6060, EPA SM 5220D eller HACH 8000. 

— P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349. 

— S(oksid.): EPA 8 eller tilsvarende. 

— S(red.): EPA 8, EPA 16A eller tilsvarende. 

— S-innhold i olje: ISO 8754 eller EPA 8. 

— S-innhold i kull: ISO 351 eller EPA 8. 

— NOx: ISO 11564 eller EPA 7E. 

Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten og en beregning av poengene for KOF, P, S 

og NOx. Den skal omfatte alle utslipp av S og NOx som forekommer under produksjonen av papirmasse, herunder damp 

som genereres utenfor produksjonsstedet, med unntak av utslipp knyttet til produksjonen av elektrisk kraft. 

Målingene skal omfatte gjenvinningskjeler, kalkovner, dampkjeler og destruksjonsovner for gasser med sterk lukt. Det skal 

redegjøres for diffuse utslipp.  
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Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte både oksiderte og reduserte svovelutslipp (dimetylsulfid, metyl-

merkaptan, hydrogensulfid og lignende utslipp). Svovelutslipp i forbindelse med produksjon av varmeenergi fra olje, kull 

og andre eksterne brenseltyper der svovelinnholdet er kjent, kan beregnes i stedet for å måles, og skal tas med. 

Utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller etter behandling 

ved et offentlig renseanlegg. 

Måleperioden skal være 12 måneders produksjon. Målinger av KOF og P skal utføres månedlig og målingene av S og NOx 

årlig. Alternativt kan kontinuerlige målinger godtas dersom de kontrolleres av en tredjepart minst en gang i året. 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd anlegg eller en endring i prosessen på produksjonsanlegget, skal målingene 

utføres ukentlig i til sammen åtte sammenhengende uker med stabil produksjon ved anlegget. Målingene skal være repre-

sentative for den aktuelle perioden. 

2.5 CO2-utslipp fra produksjonen 

CO2-utslippene fra ikke-fornybare energikilder skal ikke overstige 450 kg per tonn produsert papirmasse, inkludert utslipp 

knyttet til produksjonen av elektrisk kraft (i eller utenfor anlegget). Referanseverdiene for utslipp i tabell 2 skal brukes til å 

beregne CO2-utslipp fra brensel. 

Tabell 2 

Referanseverdier for CO2-utslipp fra forskjellige energikilder 

Brensel Fossilt CO2-utslipp Enhet 

Kull 95 g fossilt CO2/MJ 

Råolje 73 g fossilt CO2/MJ 

Brennolje 1 74 g fossilt CO2/MJ 

Brennolje 2–5 77 g fossilt CO2/MJ 

LPG 69 g fossilt CO2/MJ 

Naturgass 56 g fossilt CO2/MJ 

Elektrisk kraft fra nettet 400 g fossilt CO2/KWh 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kravet er oppfylt, sammen med tilhørende underlags-

dokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge opplysninger om utslipp av karbondioksid til luft. Dette skal omfatte alle kilder til ikke -fornybart 

brensel som brukes i produksjonen av papirmasse, herunder utslipp i forbindelse med produksjonen av elektrisk kraft  

(i eller utenfor anlegget). 

Måleperioden skal være 12 måneders produksjon. Målingene skal utføres årlig. 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd anlegg eller en endring i prosessen på produksjonsanlegget, skal målingene 

utføres ukentlig i til sammen åtte sammenhengende uker med stabil produksjon ved anlegget. Resultater må også framlegges 

etter 12 måneders produksjon. Målingene skal være representative for den aktuelle perioden.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1217 

 

Energi fra fornybare kilder(1) som kjøpes inn og benyttes i produksjonsprosessene, skal ikke tas med i beregningen av CO2-

utslippene, og søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon på at denne type energi faktisk benyttes i fabrikken eller kjøpes 

inn utenfra. 

Kriterium 3. Kunstige cellulosefibrer (herunder viskose, modal, lyocell, kupro, triacetat) 

3.1 Opprinnelse 

a) Alle fibrer skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifiserings-

ordning (FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer sporbarhet. 

Minst 25 % av fibrene skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig 

sertifiseringsordning (FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer bærekraftig skogforvaltning. 

Den resterende andelen av fibrer skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at den stammer fra en lovlig kilde og 

oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert/godkjent i 

henhold til sertifiseringsordningen. 

b) Dissolvingmasse framstilt av bomull-linters skal oppfylle kriterium 4.1 for bomull (opprinnelse og sporbarhet). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Søkeren skal fra papirmasseprodusenten(e) innhente gyldige sertifikater for produktkjeden sertifisert av uavhengige organer 

som viser at trefibrene er dyrket i samsvar med prinsippene for bærekraftig skogforvaltning og/eller stammer fra lovlige og 

kontrollerte kilder. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført av tredjepart. 

b) Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at kriterium 4.1 for bomull (opprinnelse og sporbarhet) er oppfylt. 

3.2 Bleking 

Papirmassen som brukes til framstilling av fibrer, skal ikke være bleket med klorgass. Den samlede mengden adsorberbare 

organisk bundne halogener (AOX) og organisk bundet klor (OCl) skal ikke overstige følgende verdier: 

— 0,170 kg/ADT, ved måling i spillvann fra framstillingen av papirmasse (AOX), eller 

— 150 ppm, ved måling i de ferdige fibrene (OCl). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra papirmasseleverandøren om at klorgass ikke er brukt, samt en prøvingsrapport som 

viser at enten AOX- eller OCl-kravet er oppfylt, ved hjelp av en av følgende prøvingsmetoder: 

— ISO 9562 eller den tilsvarende EPA 1650C for AOX. 

— ISO 11480 for OCl. 

Målehyppigheten for AOX skal fastsettes i samsvar med kriterium 2.2 for fluffmasse. 

3.3. Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer 

Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer, herunder fluorescerende blekemidler, skal ikke med hensikt tilsettes fibrene. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at kravene er oppfylt.  

  

(1) Som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om 

endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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3.4 Produksjon av fibrer 

a) Over 50 % av massen som brukes til framstilling av fibrer, skal komme fra dissolvingmassefabrikker som gjenvinner brukt 

prosesslut enten ved å 

— produsere elektrisk kraft og damp på stedet, eller 

— framstille kjemiske biprodukter. 

b) Følgende grenseverdier for utslipp av svovelforbindelser til luft skal overholdes i produksjonsprosessen for viskose- og 

modalfibrer: 

Tabell 3 

Utslippsverdier for svovel i viskose- og modalfibrer 

Fibertype Svovelutslipp til luft – grenseverdi (g/kg) 

Stapelfibrer 30 

Filamentfibrer  

— Partivis vasking 40 

— Integrert vasking 170 

Merk: Grenseverdiene er uttrykt som årsgjennomsnitt. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Søkeren skal pålegge fiberprodusentene å framlegge en liste over leverandører av den massen som brukes til produksjon av 

fibrene, og den andelen de leverer. Det skal framlegges underlagsdokumentasjon og bevis på at en tilstrekkelig andel 

leverandører har egnet utstyr for produksjon av energi eller systemer for gjenvinning og framstilling av biprodukter 

installert på de berørte produksjonsstedene. 

b) Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen med 

en samsvarserklæring. 

Kriterium 4. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

4.1 Opprinnelse og sporbarhet 

a) Bomull skal 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 Unionens handelspartnere. Innholdet av økologisk bomull 

kan omfatte økologisk dyrket bomull og bomull dyrket i en omleggingsperiode. 

b) Bomull som dyrkes i samsvar med kriterium 4.1 a), og som brukes til produksjon av absorberende hygieneprodukter, skal 

kunne spores fra det tidspunktet produksjonsstandarden kontrolleres. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Et uavhengig kontrollorgan skal 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. 

b) Søkeren skal vise at kravet til bomullsinnhold er oppfylt for den årlige mengden av bomull som kjøpes inn for å framstille 

sluttproduktet/sluttproduktene og for hver produktlinje på årsbasis: Det skal framlegges en oversikt over transaksjoner eller 

fakturaer som dokumenterer mengden bomull som er kjøpt inn på årsbasis fra gårdbrukere eller produsentgrupper, og den 

samlede vekten av sertifiserte baller. 

4.2 Bleking 

Bomull skal ikke være bleket med klorgass. 

  

(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). 
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Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at klorgass ikke er brukt. 

4.3 Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer 

Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer, herunder fluorescerende blekemidler, skal ikke med hensikt tilsettes bomullen.  

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at kravene er oppfylt. 

Kriterium 5. Plastmaterialer og superabsorberende polymerer 

5.1 Produksjon av syntetiske polymerer og plastmaterialer 

Alle anlegg som produserer syntetiske polymerer og plastmaterialer som brukes i produktet, skal ha innført systemer for 

— vannsparing (f.eks. overvåking av vannstrømmen i anlegget og vannsirkulasjon i lukkede systemer), 

— en integrert plan for avfallshåndtering for å optimalisere forebygging, ombruk, resirkulering, gjenvinning og slutt-

behandling av avfall (f.eks. sortering av ulike avfallsfraksjoner), 

— optimalisering av energieffektivitet og energistyring (f.eks. ved ombruk av dampen som genereres under framstilling av 

superabsorberende polymerer). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra leverandørene om at kravet er oppfylt. Erklæringen skal underbygges med en 

rapport med en detaljert beskrivelse av de framgangsmåtene som leverandørene har vedtatt for å oppfylle kravet på hvert berørt 

anlegg. 

5.2 Tilsetningsstoffer i plastmaterialer 

a) Innholdet av bly, kadmium, seksverdig krom og tilknyttede forbindelser skal utgjøre mindre enn 0,01 % (100 ppm) av 

massen av hvert plastmateriale og syntetisk polymer som brukes i produktet. 

b) Følgende tilsetningsstoffer som brukes i plast i konsentrasjoner høyere enn 0,10 vektprosent, skal ikke klassifiseres med 

noen av faresetningene nedenfor i samsvar med klassifiseringsreglene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(1): 

— Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske, kategori 1a, 1b og 2 (H340, H350, H350i, H360F, 

H360D, H360FD, H360Fd, H360Df). 

— Akutt giftige, kategori 1 og 2 (H300, H310, H330, H304). 

— Giftige for bestemte målorganer (STOT), kategori 1: (H370, H372). 

— Farlige for vannmiljøet, kategori 1 og 2 (H400, H410, H411). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) og b) Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra leverandørene om at kravene er oppfylt. Det skal også framlegges en 

liste over tilsatte stoffer hvor det opplyses om konsentrasjoner og tilhørende fare- eller risikosetninger, underbygd med 

sikkerhetsdatablader. 

For å forenkle oppfølgingen og overvåkingen av den framlagte dokumentasjonen kan det foretas stikkprøver av leverandørene. 

Leverandøren skal gi adgang til produksjonslokaler, lagre og lignende anlegg. All dokumentasjon og alle opplysninger som 

framlegges og deles, behandles fortrolig.  

  

(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). 
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5.3 Superabsorberende polymerer 

a) Akrylamid (CAS-nummer: 79-06-1) skal ikke med hensikt tilsettes produktet. 

b) Superabsorberende polymerer som brukes i produktet, kan inneholde høyst 1000 ppm restmonomerer som er klassifisert 

med faresetningene i kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses. For 

natriumpolyakrylat dreier det seg om den samlede mengden ureagert akrylsyre og kryssbindere. 

c) Superabsorberende polymerer som brukes i produktet, kan høyst inneholde 10 % (masse/masse) vannløselige ekstrakter, 

som skal oppfylle kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses. For natriumpoly-

akrylat dreier det seg om monomerer og oligomerer av akrylsyre med lavere molekylvekt enn den superabsorberende 

polymeren i samsvar med ISO 17190. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Søkeren skal framlegge en erklæring om at stoffet ikke er brukt. 

b) Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren som dokumenterer sammensetningen av den eller de superab -

sorberende polymerene som er brukt i produktet. Dokumentasjonen skal bestå av sikkerhetsdatablader som angir 

produktets fullstendige navn og CAS-nummer samt de restmonomerer som finnes i produktet, klassifisert i samsvar 

med kravet, og mengdeangivelser. Anbefalte prøvingsmetoder er ISO 17190 og WSP 210. Analysemetodene skal 

beskrives, og navnene på analyselaboratoriene skal angis.  

c) Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren som angir mengden vannløselige ekstrakter i de superabsorberende 

polymerene. Anbefalte prøvingsmetoder er ISO 17190 og WSP 270. Analysemetodene skal beskrives, og navnene på 

analyselaboratoriene skal angis. 

Kriterium 6. Andre materialer og bestanddeler 

6.1 Klebemidler 

Klebemidler skal ikke inneholde noen av følgende stoffer: 

— Kolofonium (CAS-nummer 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6). 

— Diisobutylftalat (DIBP, CAS-nummer 84-69-5). 

— Diisononylftalat (DINP, CAS-nummer 28553-12-0). 

— Formaldehyd (CAS-nummer 50-00-0). 

Dette kravet gjelder ikke dersom stoffene ikke med hensikt er tilsatt materialet eller sluttproduktet, og bare finnes i klebemid-

lene i konsentrasjoner under 100 ppm (0,010 vektprosent). 

For formaldehyd er øvre grenseverdi for innhold av formaldehyd som dannes under framstilling av klebemidler, 250 ppm, målt 

i nyprodusert polymerdispersjon. Innholdet av fritt formaldehyd i herdede klebemidler (lim) skal ikke overstige 10 ppm. 

Smeltelim er unntatt fra dette kravet. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at kravene er oppfylt. Sikkerhetsdatablader kan framlegges som 

bevis. Det skal framlegges prøvingsresultater for formaldehyd, med unntak for smeltelim. 

6.2 Trykkfarger og fargestoffer 

Produktet og eventuelle homogene deler av produktet skal ikke farges. Følgende er unntatt fra dette kravet: 

— Tampongsnorer, emballasjemateriale og teip. 

— Titandioksid i polymerer og viskose. 

— Materialer som ikke er i direkte kontakt med huden, kan farges dersom fargestoffet har en særlig funksjon (f.eks. 

redusere produktets synlighet gjennom hvitt eller lyst tøy, vise hvor teip skal festes, angi fuktighet). 

Trykkfarger og fargestoffer som brukes, skal også oppfylle kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke 

eller skal begrenses.  
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Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring, og påse at leverandørene framlegger en erklæring, om at kravene er oppfylt. Når det 

brukes fargestoffer, skal dette begrunnes ved at det angis hvilken særlig funksjon fargestoffene har. 

6.3 Duftstoffer 

a) Produkter som markedsføres som utformet for eller beregnet på barn, samt tamponger og ammeinnlegg, skal være duftfrie. 

b Alle innholdsstoffer eller -blandinger som tilsettes som duftstoffer i produktet, skal være produsert og behandlet i henhold 

til reglene for god praksis fra International Fragrance Association (IFRA). Reglene finnes på IFRAs nettsted: 

http://www.ifraorg.org. Produsenten skal følge anbefalingene i IFRAs standarder med hensyn til forbud, begrenset bruk og 

angitte renhetskriterier for materialer. 

c) Alle duftstoffer som brukes, skal også oppfylle kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal 

begrenses, uansett konsentrasjonen i sluttproduktet. 

d) Duftstoffer og bestanddeler i duftstoffblandinger som Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet har vurdert som etablerte 

kontaktallergener med grunn til særlig bekymring(1) samt duftstoffer som i samsvar med vedlegg III til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(2) må oppgis på listen over bestanddeler, skal ikke brukes. Videre er det ikke tillatt å 

bruke nitromoskus og polysyklisk moskus. 

e) Når det brukes duftstoffer, skal dette angis på produktets emballasje. Dessuten skal duftstoffer og/eller bestanddeler i 

duftstoffblandinger som Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet har identifisert som etablerte kontaktallergener hos 

mennesker, og som ikke er begrenset av kriterium 6.3 c) og d), navngis. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring om at samtlige krav i bokstav a)–e) er oppfylt, underbygd med en erklæring fra 

produsenten av duftstoffet, dersom det er relevant. Når det er brukt duftstoffer, skal det også framlegges en liste over brukte 

duftstoffer, samt synlig dokumentasjon på at opplysningene er angitt på emballasjen. 

6.4 Lotion 

a) Det skal ikke brukes lotion i hygienebind, tamponger og ammeinnlegg. Når det brukes lotion i andre produkter, skal dette 

angis på emballasjen. 

b) Enhver lotion som brukes i andre produkter enn hygienebind, tamponger og ammeinnlegg, skal oppfylle kriterium 6.3 om 

duftstoffer og kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses, uansett 

konsentrasjonen i sluttproduktet. 

c) Følgende stoffer skal ikke brukes: triklosan, parabener, formaldehyd og stoffer som avgir formaldehyd. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, underbygd med en erklæring fra lotionprodusenten, dersom det er relevant. 

Når det er brukt lotion, skal det framlegges synlig dokumentasjon på at opplysningene er angitt på emballasjen.  

6.5 Silikon 

a) Når bestanddeler av produktet behandles med silikon, skal produsenten sikre at personalet er beskyttet mot løsemidler. 

b) Verken oktametylsyklotetrasiloksan D4 (CAS 556-67-2) eller dekametylsyklopentasiloksan D5 (CAS 541-02-6) skal finnes 

i kjemiske produkter som brukes til å silikonbehandle bestanddeler. Dette kravet gjelder ikke dersom D4 og D5 ikke med 

hensikt er tilsatt materialet eller sluttproduktet, og dersom D4 og D5 finnes i silikonet i konsentrasjoner under 100 ppm 

(0,01 vektprosent). 

  

(1) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet om duftallergener i kosmetiske produkter, vedtatt i juni 2012 http://ec.europa.eu/ 

health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 
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Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Søkeren skal framlegge opplysninger om metoden som brukes til silikonbehandling samt dokumentasjon som viser at 

personalet er beskyttet. 

b) Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at dette kravet er oppfylt. 

6.6 Nanosølvpartikler 

Nanosølvpartikler skal ikke med hensikt tilsettes produktet, homogene deler av produktet eller materialer i produktet. 

Vurdering og kontroll: 

Søkeren skal framlegge en erklæring, og påse at leverandørene framlegger en erklæring, om at dette kravet er oppfylt.  

Kriterium 7. Stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

7.1 Farlige stoffer og stoffblandinger 

EU-miljømerket kan ikke tildeles dersom produktet eller en artikkel som inngår i produktet, som definert i artikkel 3 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1), eller en homogen del av produktet inneholder stoffer eller 

stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering med faresetningene eller r isikosetningene som er oppført i 

tabell 4, i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller rådsdirektiv 67/548/EØF(2), eller inneholder stoffer eller 

stoffblandinger nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, med mindre det er gitt særlige unntak. 

De siste klassifiseringsreglene som er vedtatt av Unionen, skal gis prioritet foran fareklassene og risikosetningene som er 

oppført på listen. Søkerne skal derfor sikre at alle klassifiseringer er basert på de nyeste klassifiseringsreglene. 

Faresetningene og risikosetningene i tabell 4 gjelder i alminnelighet for stoffer. Der det ikke er mulig å skaffe opplysninger om 

stoffene, skal reglene for klassifisering av stoffblandinger få anvendelse. 

Stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding og dermed ikke lenger er biotilgjengelige, eller som 

endres kjemisk slik at den tidligere angitte faren ikke lenger foreligger, er unntatt fra kriterium 7.1. Dette skal omfatte b lant 

annet modifiserte polymerer og monomerer eller tilsetningsstoffer som blir kovalent bundet i plast. 

Konsentrasjonsgrensene for stoffer eller stoffblandinger som kan tildeles eller er tildelt faresetningene eller risikosetningene 

som er oppført i tabell 4, og som oppfyller kriteriene for klassifisering i fareklassene eller -kategoriene, og for stoffer som 

oppfyller kriteriene i artikkel 57 bokstav a), b) eller c) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal ikke overstige de generiske eller 

spesifikke konsentrasjonsgrensene som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Dersom det er 

fastsatt spesifikke konsentrasjonsgrenser, skal de gå foran de generiske grensene. 

Tabell 4 

Faresetninger og respektive risikosetninger 

Faresetning(a) Risikosetning(b) 

H300 Dødelig ved svelging R28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene R65 

H310 Dødelig ved hudkontakt R27 

  

(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 kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, 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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Faresetning(a) Risikosetning(b) 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødelig ved innånding R23/26 

H331 Giftig ved innånding R23 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader R68 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60/61/60-61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60/63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61/62 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R62 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader R63 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi 

fosterskader 

R62–63 

H362 Kan skade barn som ammes R64 

H370 Forårsaker organskader R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Kan forårsake organskader R68/20/21/22 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/25/24/23 

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/20/21/22 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50–53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51–53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52–53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

EUH059 Farlig for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass R29 
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Faresetning(a) Risikosetning(b) 

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass R32 

EUH070 Giftig ved øyekontakt R39–41 

H317 (underkategori 1A): Kan utløse en allergisk hudreaksjon (utløsende konsentra-

sjon ≥ 0,1 % m/m(c) 

R43 

H317 (underkategori 1B): Kan utløse en allergisk hudreaksjon (utløsende konsentra-

sjon ≥ 1,0 % m/m(c) 

H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding R42 

Merknader 

(a) I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(b) I samsvar med direktiv 67/548/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 

(c) I samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 av 10. mars 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling (EUT L 83 av 30.3.2011, s. 1). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en liste over de materialene som inngår i produktet, herunder en liste over alle artikler og 

homogene deler av produktet. 

Søkeren skal kontrollere om produktet inneholder noen stoffer eller stoffblandinger som kan være klassifisert med fare- eller 

risikosetningene som angis i dette kriteriet. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet, alle artikler og alle homogene 

deler av det oppfyller dette kriteriet. 

Søkerne skal velge den best egnede kontrollmetoden. De viktigste kontrollmetodene er følgende: 

— homogene deler og alle tilknyttede behandlinger og urenheter (f.eks. lag av superabsorberende polymerer): Det skal 

framlegges sikkerhetsdatablader for de materialene som den aktuelle produktdelen består av, og for de stoffene og 

stoffblandingene som brukes i tilberedningen og behandlingen av materialene, og som fortsatt er til stede i den ferdige 

delen i konsentrasjoner på minst 0,10 m/m, med mindre en lavere generisk eller spesifikk konsentrasjonsgrense får 

anvendelse i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

— Kjemiske stoffblandinger som brukes til å gi produktet eller bestanddeler av produktet en bestemt funksjon (f.eks. lim 

og klebemidler, fargestoffer): Det skal framlegges sikkerhetsdatablader for de stoffene og stoffblandingene som 

brukes til å sette sammen sluttproduktet, eller de stoffene og stoffblandingene som tilsettes produktets bestanddeler og 

forblir i disse bestanddelene. 

Erklæringen skal inneholde relevant dokumentasjon, for eksempel samsvarserklæringer undertegnet av leverandørene, om 

at ingen av stoffene, stoffblandingene eller materialene er klassifisert i noen av de fareklassene som er forbundet med fare-

setningene eller risikosetningene angitt i tabell 4 i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, så langt dette som et 

minimum kan fastslås på grunnlag av de opplysningene som kreves i henhold til vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

Opplysningene som framlegges, skal dreie seg om de formene eller fysiske tilstandene av stoffene eller stoffblandingene 

som brukes i sluttproduktet. 

Følgende tekniske opplysninger skal framlegges for å underbygge erklæringen om klassifisering eller ikke-klassifisering av 

hvert stoff og hver stoffblanding: 

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. 
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iii) For stoffer med harmonisert klassifisering eller som er selvklassifisert: sikkerhetsdatablader dersom de er tilgjengelige. 

Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelige, eller stoffet er selvklassifisert, skal de opplysningene som i henhold til 

vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006 er relevante for fareklassifiseringen av stoffene, framlegges. 

iv) For blandinger: sikkerhetsdatablader dersom de er tilgjengelige. Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelige, 

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 utfylt 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 sikkerhetsdatablader skal suppleres 

med opplysninger fra erklæringer fra kjemikalieleverandørene. 

Opplysninger om stoffers iboende egenskaper kan framskaffes på andre måter enn ved prøving, f.eks. ved hjelp av alternative 

metoder som in vitro-metoder, kvantitative strukturaktivitetsmodeller eller ved bruk av gruppering eller sammenligning med 

stoffer med samme struktur, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006. Det oppfordres på det sterkeste til å 

utveksle relevante opplysninger i hele forsyningskjeden. 

7.2 Stoffer angitt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det skal ikke gis unntak fra forbudet i artikkel 6 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoffer som er identifi-

sert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og er oppført på listen omhandlet i artikkel  59 nr. 1 i for-

ordning (EF) nr. 1907/2006, når disse inngår i stoffblandinger, i en artikkel eller i en homogen del av produktet i kon -

sentrasjoner over 0,10 vektprosent. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Det skal vises til den utgaven av listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som på søknadsdatoen er 

den seneste. Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriterium 7.2 er oppfylt , sammen med tilhørende dokumentasjon, 

herunder samsvarserklæringer undertegnet av materialleverandørene og kopier av relevante sikkerhetsdatablader for 

stoffer og stoffblandinger i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 for stoffer eller stoffblandinger. 

Konsentrasjonsgrensene skal være angitt i sikkerhetsdatabladene i samsvar med artikkel  31 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 for stoffer og stoffblandinger. 

Kriterium 8. Materialeffektivitet i framstillingen 

Avfallsmengden som produseres under framstillingen og emballeringen av produktet, fratrukket den andelen som ombrukes 

eller omdannes til nyttige materialer og/eller energi, skal ikke overstige 

— 10 vektprosent av sluttproduktet for tamponger, 

— 5 vektprosent av sluttproduktet for øvrige produkter. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge dokumentasjon på den avfallsmengden som ikke er ombrukt i framstillingsprosessen eller som ikke er 

omdannet til materialer og/eller energi. 

Beregninger skal oppstilles i samsvar med ISO 14025 og søkeren skal redegjøre for følgende parametrer: 

— Produktets og emballasjens vekt. 

— Samtlige avfallsstrømmer som produseres under framstillingen. 

— De respektive behandlingsprosessene (f.eks. gjenvinning, forbrenning), herunder andelen av henholdsvis gjenvunnet og 

sluttbehandlet avfall. 

Nettoavfallet skal beregnes som forskjellen mellom mengden produsert avfall og mengden gjenvunnet avfall. 

Kriterium 9. Veiledning om sluttbehandling av produktet 

Produsentene skal angi følgende på emballasjen, enten med tekst eller symboler: 

— At produktet ikke må skylles ned i toalettet. 

— Hvordan produktet skal sluttbehandles. 
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Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en prøve av emballasjen. 

Kriterium 10. Produktets bruksegnethet og kvalitet 

Produktets egnethet/kvalitet skal være tilfredsstillende og minst tilsvare produkter som allerede finnes på markedet. Bruks-

egnethet skal prøves med hensyn til egenskapene og parametrene angitt i tabell 5. Terskelverdier for ytelse skal være oppnådd, 

dersom de er identifisert. 

Tabell 5 

Egenskaper og parametrer som beskriver bruksegnetheten til produktet som skal prøves 

Egenskap 
Påkrevd prøvingsmetode (terskelverdi for ytelse) 

Barnebleier Hygienebind Tamponger Ammeinnlegg 

Bruksprø-

vinger 

U1. Absorpsjon og 

lekkasjebe-

skyttelse(*) 

Prøving i forbrukerpanel (lekkasje forekommer i mindre enn 5 % av tilfellene ved bruk 

av produktet) 

U2. Hudtørrhet Prøving i forbrukerpanel (80 % av 

forbrukerne som prøver produktet, skal 

være fornøyd med ytelsen) 

Ikke relevant Som for barnebleier 

U3. Passform og 

komfort 

Prøving i forbrukerpanel (80 % av forbrukerne som prøver produktet, skal være 

fornøyd med ytelsen) 

U4. Samlet ytelse Prøving i forbrukerpanel (80 % av forbrukerne som prøver produktet, skal være 

fornøyd med ytelsen) 

Tekniske 

prøvinger 

T1. Absorpsjon og 

lekkasjebe-

skyttelse 

Absorpsjonsgrad og absorpsjon før 

lekkasje 

Syngina-

metoden 

Ingen anbefalt metode 

T2. Hudtørrhet Tap av fuktighet gjennom huden 

(TEWL), gjenfuktingsmetoden eller 

måling av fuktighetsnivå (corneometer) 

Ikke relevant Ingen anbefalt metode 

(*) Truseinnlegg uten kjerne som er beregnet på å beskytte undertøy (tynne truseinnlegg), er unntatt fra dette kravet. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Det skal framlegges en rapport om bruksprøvinger og tekniske prøvinger som beskriver prøvingsmetodene, prøvingsresultatene og 

anvendte data. Prøvinger skal utføres av laboratorier som er sertifisert til å gjennomføre kvalitetsstyringssystemer enten internt eller 

eksternt. 

Prøvingene skal utføres for den spesifikke typen og størrelsen av produkter som det søkes om EU-miljømerket for. Dersom det 

kan påvises at produkter har samme ytelse, kan det likevel være tilstrekkelig å prøve bare én størrelse eller et representativt 

utvalg av størrelser for hver produktutforming. Det må utvises særlige hensyn ved prøvetaking, transport og lagring av 

produktet for å garantere reproduserbare resultater. Det anbefales å ikke anonymisere produkter eller pakke dem om i nøytral 

emballasje på grunn av risikoen for å endre produktenes og/eller emballasjens ytelse. 

Opplysninger om prøvinger skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter samtidig som hensynet til fortrolig 

behandling ivaretas. Prøvingsresultater skal forklares tydelig, med språk, enheter og symboler som er forståelige for 

databrukeren. Følgende opplysninger skal angis: sted og dato for prøvingene, kriterier for valg av produkter til prøvingen 

og hvor representative produktene er, valgte prøvingsegenskaper og i aktuelle tilfeller grunnen til a t noen egenskaper ikke 

ble valgt, prøvingsmetodene som er brukt og eventuelt deres begrensninger. Det skal framlegges klare retningslinjer for 

bruk av prøvingsresultatene.  
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Ytterligere retningslinjer for bruksprøvinger: 

— Prøvetaking, utforming av prøvinger, rekruttering til paneler og analyser av prøvingsresultater skal oppfylle statistiske 

standardmetoder (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 eller tilsvarende). 

— Hvert produkt skal vurderes på grunnlag av et spørreskjema. Prøvingen skal vare i minst 72 timer, om mulig en hel uke, og 

skal utføres under normale bruksforhold for produktet. 

— Anbefalt antall personer i prøvingen skal være minst 30. Alle personer som deltar i undersøkelsen, skal være nåværende 

brukere av den spesifikke typen/størrelsen av produktet som prøves. 

— Dersom produktet ikke er spesielt utformet for et bestemt kjønn, skal forholdet mellom menn og kvinner være 1:1.  

— En blanding av personer som representerer forskjellige forbrukergrupper på markedet, skal delta i undersøkelsen. Alder, 

land og kjønn skal angis tydelig. 

— Syke personer og personer med kroniske hudsykdommer bør ikke delta i prøvingen. Dersom en person blir syk i 

prøvingsperioden, skal dette angis på spørreskjemaet og svarene skal ikke tas i betraktning i vurderingen. 

— Med hensyn til hudtørrhet, passform og komfort samt samlet ytelse skal 80 % av forbrukerne som prøver produktet, være 

fornøyd med produktets ytelse, noe som for eksempel kan bety at forbrukeren gir produktet en høyere poengsum enn  

60 (på en kvantitativ skala fra 1 til 100), eller at produktet blir vurdert som bra eller veldig bra (i valget mellom fem 

kvalitative alternativer: svært dårlig, dårlig, middels, bra, svært bra). Med hensyn til absorpsjon og lekkasjebeskyttelse skal 

lekkasje forekomme i mindre enn 5 % av tilfellene for produktene som prøves. 

— Resultatene skal vurderes statistisk når bruksprøvingen er avsluttet. 

— Det skal opplyses om eksterne faktorer som varemerker, markedsandeler og reklame som kan påvirke oppfatningen av 

produktets ytelse. 

Ytterligere krav til tekniske prøvinger: 

— Prøvingsmetodene skal i størst mulig grad bygge på produktrelevante, reproduserbare og nøyaktige metoder. 

— Minst fem prøver skal prøves. Gjennomsnittsresultatene skal rapporteres sammen med en angivelse av standardavviket. 

Produktets vekt, mål og kjennetegn ved utformingen skal beskrives og framlegges i samsvar med kriterium 1. 

Kriterium 11. Sosiale aspekter 

Søkere 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 produksjonsstedene i forsyningskjeden som benyttes til 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 Gjennomføring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger. 

100 Lik lønn. 

105 Avskaffelse av tvangsarbeid. 

111 Diskriminering i sysselsetting og yrke. 

138 Minstealder for adgang til sysselsetting. 

155 Sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet. 

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

Disse standardene skal formidles til produksjonsstedene i forsyningskjeden som framstiller sluttproduktet.  
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Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal dokumentere at overholdelse kontrolleres av en tredjepart ved bruk av uavhengig kontroll eller underlags-

dokumenter, herunder besøk på stedet av revisorer i forbindelse med kontrollprosessen for miljømerking av produksjonssteder i 

forsyningskjeden for deres lisensierte produkter. Dette skal skje i forbindelse med søknaden og deretter i lisensperioden dersom 

nye produksjonssteder legges til. 

Kriterium 12. Opplysninger på EU-miljømerket 

EU-miljømerket skal påføres produktemballasjen. Felt 2 på EU-miljømerket skal inneholde følgende tekst: 

— «Redusert innvirkning på ressursforbruk». 

— «Begrenset bruk av farlige stoffer». 

— «Tilfredsstillende ytelses- og kvalitetsprøvinger». 

Dessuten skal følgende tekst angis på emballasjen: «For flere opplysninger om hvorfor dette produktet er tildelt EU-miljø-

merket, se http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/». 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring om at kravet er oppfylt samt synlig dokumentasjon. 

 __________  


