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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 9. desember 2014 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkter som skylles av 

[meddelt under nummer K(2014) 9302] 

(2014/893/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) Ettersom kjemikaliene som brukes i kosmetiske produkter som skylles av, og i deres emballasje, er forbundet med 

miljøvirkninger, først og fremst i form av økotoksisitet og ressursforbruk, bør det utarbeides kriterier for tildeling av 

EU-miljømerket for denne produktgruppen. Kriteriene bør særlig fremme produkter som har redusert innvirkning på 

økosystemer i vann, inneholder en begrenset mengde farlige stoffer og minimerer avfallsproduksjonen ved å redusere 

mengden emballasje. 

4) Kommisjonsvedtak 2007/506/EF(2) har fastsatt miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll for 

såpe, sjampo og hårbalsam. Disse kriteriene er blitt gjennomgått for å ta hensyn til den teknologiske utviklingen. På 

bakgrunn av denne gjennomgåelsen er det nødvendig å endre navnet på og definisjonen av produktgruppen for å legge 

til en ny undergruppe av produkter, og utarbeide nye kriterier. 

5) Av klarhetshensyn bør vedtak 2007/506/EF erstattes. 

6) Produsenter hvis produkter er tildelt miljømerket for såpe, sjampo og hårbalsam på grunnlag av kriteriene i vedtak 

2007/506/EF, bør gis en overgangsperiode, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter til de endrede 

kriteriene og kravene. Produsentene bør også få anledning til å sende inn søknader basert på kriteriene i vedtak 

2007/506/EF, eller på kriteriene i denne beslutning, fram til nevnte vedtak ikke lenger gjelder.  

7) 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 

Produktgruppen «kosmetiske produkter som skylles av» skal omfatte alle stoffer eller stoffblandinger som omfattes av 

virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(3), og som er beregnet på å komme i kontakt med 

og bli skylt av overhud og/eller hodehår og annen hårvekst, utelukkende eller hovedsakelig med henblikk på å rengjøre disse 

(toalettsåpe, dusjprodukter, sjampo), for å pleie håret (hårbalsam) eller beskytte overhuden og gjøre hårene myke før 

barbering (barbermidler).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 11.12.2014, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2015 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. 77. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2007/506/EF av 21. juni 2007 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til såpe, sjampo 

og hårbalsam (EFT L 186 av 18.7.2007, s. 36). 

(3) 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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Produktgruppen «kosmetiske produkter som skylles av» skal omfatte produkter til både privat  og yrkesmessig bruk. 

Produktgruppen skal ikke omfatte produkter som særlig markedsføres med henblikk på desinfiserende eller antibakteriell bruk. 

Sjampoer mot flass er omfattet. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

1) «innholdsstoffer» konserveringsmidler, duftstoffer og fargestoffer, uansett konsentrasjon, og andre stoffer som er tilsatt 

med hensikt, biprodukter og urenheter fra råstoffer, hvis konsentrasjon er lik eller overstiger 0,010 vektprosent i produktets 

endelige sammensetning, 

2) «aktivt innhold» (AI) summen av organiske innholdsstoffer i produktet (uttrykt i gram), beregnet på grunnlag av produktets 

fullstendige sammensetning, herunder drivmidler i aerosolprodukter. Slipemidler skal ikke inngå i beregningen av aktivt 

innhold, 

3) «primæremballasje» emballasje som er i direkte kontakt med innholdet og er utformet for å utgjøre den minste salgsenheten 

ved distribusjon til sluttbrukeren eller forbrukeren på salgsstedet, 

4) «sekundæremballasje» emballasje som kan fjernes fra produktet uten at dets egenskaper endres, og som på salgsstedet 

inneholder et bestemt antall salgsenheter, uansett om den selges som sådan til sluttbrukeren eller forbrukeren eller om den 

brukes til å fylle hyllene på salgsstedet. 

Artikkel 3 

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

gruppen «kosmetiske produkter som skylles av», som definert i artikkel 1 i denne beslutning, samt de tilhørende kravene til 

vurdering og kontroll, er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 4 

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

denne beslutningen treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «kosmetiske produkter som skylles av» kodenummeret «30». 

Artikkel 6 

Vedtak 2007/506/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1. Som unntak fra artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører produktgruppen «såpe, 

sjampo og hårbalsam», og som er sendt inn før den datoen denne beslutningen treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt 

i vedtak 2007/506/EF. 
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2. Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkter i produktgruppen «såpe, sjampo og hårbalsam» som er sendt inn 

innen to måneder fra den datoen denne beslutningen treffes, kan enten baseres på kriteriene fastsatt i vedtak 2007/506/EF eller 

kriteriene fastsatt i denne beslutning. 

Slike søknader skal vurderes i samsvar med de kriteriene de er basert på. 

3. EU-miljømerkelisensene som tildeles i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2007/506/EF, kan brukes i 12 måneder fra 

den datoen denne beslutningen treffes. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

RAMME 

KRITERIER 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til «kosmetiske produkter som skylles av»: 

1. Giftighet for vannorganismer: Kritisk fortynningsvolum (CDV) 

2. Biologisk nedbrytbarhet 

3. Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

4. Emballasje 

5. Bærekraftig anskaffelse av palmeolje, palmekjerneolje og avledede produkter av disse 

6. Bruksegnethet 

7. Opplysninger på EU-miljømerket 

VURDERING OG KONTROLL 

a) Krav 

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(er), eller fra begge. 

Om mulig skal prøvingen utføres av laboratorier som oppfyller de alminnelige kravene i den europeiske standarden EN 

ISO 17025 eller tilsvarende. 

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

godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

Tillegget viser til databasen for vaskemiddelbestanddeler (Detergent Ingredient Database, DID-listen), som inneholder de 

mest benyttede bestanddelene i vaskemidler og kosmetiske produkter. Den skal brukes ved utregning av kritisk 

fortynningsvolum (Critical Dilution Volume, CDV) og til vurdering av innholdsstoffenes biologiske nedbrytbarhet. For 

stoffer som ikke er oppført på DID-listen, finnes det retningslinjer for hvordan relevante data kan beregnes eller 

ekstrapoleres. Den siste versjonen av DID-listen er tilgjengelig fra nettstedet for EU-miljømerket(1) eller via nettstedene til 

de enkelte vedkommende organene. 

Følgende opplysninger skal framlegges for vedkommende organ: 

i) Produktets nøyaktige sammensetning og angivelse av handelsnavn, kjemisk navn, CAS-nummer og INCI-navn, DID-

nummer(2), inngående mengde med og uten vann, samt funksjon og form for alle bestanddeler, uansett konsentrasjon. 

ii) Sikkerhetsdatablad for hvert innholdsstoff eller -blanding i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(3). 

  

(1) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf,http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ 

did_list/didlist_part_b_en.pdf 

(2) DID-nummeret er nummeret på innholdsstoffet på DID-listen. 

(3) 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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b) Terskelverdier 

Alle innholdsstoffer skal oppfylle miljøkriteriene som fastsatt ovenfor, med unntak av kriterium 3 b) og 3 c), som kreves 

oppfylt for konserveringsmidler, fargestoffer og duftstoffer dersom de forekommer i en konsentrasjon som er lik eller 

overstiger 0,010 % vektprosent i produktets endelige sammensetning. 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 — Giftighet for vannorganismer: Kritisk fortynningsvolum (CDV) 

Produktenes samlede kritiske fortynningsvolum-toksisitet (CDV-toksisitet) skal ikke overstige grenseverdiene i tabell 1: 

Tabell 1 

CDV-grenseverdier 

Produkt CDV (l/g AI) 

Sjampo, dusjprodukter og flytende såpe 18 000 

Fast såpe 3 300 

Hårbalsam 25 000 

Barberskum, barbergel, barberkrem 20 000 

Fast barbersåpe 3 300 

CDV beregnes med følgende formel: 

CDV = ∑ CDV(innholdsstoff i) = ∑ vekt(i) × DF(i) × 1000/ TF kronisk(i) 

der: 

vekt (i) — er innholdsstoffets vekt (i gram) per 1 gram AI (dvs. det normaliserte vektbidraget fra innholdsstoffet til AI) 

DF (i) — er innholdsstoffets nedbrytingsfaktor 

TF kronisk (i) — er innholdsstoffets toksisitetsfaktor (i milligram/liter) 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beregning av produktets CDV. Et regneark for beregning av CDV-verdien er 

tilgjengelig på nettstedet for EU-miljømerkets nettsted. Verdiene for DF og TF kronisk skal hentes fra listen i del A i DID-

listen. Dersom innholdsstoffet ikke er oppført i del A i DID-listen, skal søkeren fastsette verdiene ved hjelp av retningslinjene 

beskrevet i del B i DID-listen, og vedlegge den tilhørende dokumentasjonen (for mer informasjon, se tillegget). 

Kriterium 2 — Biologisk nedbrytbarhet 

a) Biologisk nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer 

Alle overflateaktive stoffer skal være lett biologisk nedbrytbare under aerobe forhold og biologisk nedbrytbare under 

anaerobe forhold.  
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b) Biologisk nedbrytbarhet av organiske innholdsstoffer 

Produktets innhold av alle organiske innholdsstoffer som har manglende evne til aerob biologisk nedbryting (som ikke er 

lett biologisk nedbrytbare) (aNBO) og manglende evne til anaerob biologisk nedbryting (anNBO), skal ikke overstige 

grenseverdiene i tabell 2: 

Tabell 2 

Grenseverdier for aNBO og anNBO 

Produkt 
aNBO 

(mg/g AI) 

anNBO 

(mg/g AI) 

Sjampo, dusjprodukter og flytende såpe 25 25 

Fast såpe 10 10 

Hårbalsam 45 45 

Barberskum, barbergel, barberkrem 70 40 

Fast barbersåpe 10 10 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge dokumentasjon på den biologiske nedbrytbarheten av overflateaktive stoffer 

samt beregningen av produktets aNBO- og anNBO-verdi. Et regneark for beregning av aNBO- og anNBO-verdier er 

tilgjengelig på nettstedet for EU-miljømerket. 

Det skal vises til DID-listen for både overflateaktive stoffer og aNBO- og anNBO-verdier. For innholdsstoffer som ikke er 

oppført på DID-listen, skal det framlegges relevante opplysninger fra litteraturen eller andre kilder, eller egnede prøvings-

resultater, som viser at stoffene er aerobt og anaerobt biologisk nedbrytbare, som beskrevet i tillegget. 

I mangel av dokumentasjon i henhold til ovennevnte krav, kan et innholdsstoff som ikke er et overflateaktivt stoff, unntas 

fra kravet om anaerob nedbrytbarhet dersom et av følgende tre vilkår er oppfylt: 

1. Stoffet er lett nedbrytbart og har lav adsorpsjon (A < 25 %). 

2. Stoffet er lett nedbrytbart og har høy desorpsjon (D > 75 %). 

3. Stoffet er lett nedbrytbart og ikke bioakkumulerende. 

Prøving av adsorpsjon/desorpsjon kan utføres i samsvar med OECDs retningslinje 106. 

Kriterium 3 – Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

a) Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke som innholdsstoffer 

Følgende innholdsstoffer og -blandinger skal ikke inngå i produktet, verken som en del av sammensetningen eller som en 

del av en stoffblanding som inngår i sammensetningen: 

i) Alkylfenoletoksylater (APEO) og andre alkylfenolderivater. 

ii) Nitrilotriacetat (NTA). 

iii) Borsyre, borater og perborater. 

iv) Nitromoskus- og polysyklisk moskus. 

v) Oktametylsyklotetrasiloksan (D4). 

vi) Butylhydroksytoluen (BHT).  
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vii) Etylendiamintetraacetat (EDTA) og salter av denne samt fosfonater som ikke er lett biologisk nedbrytbare. 

viii) Følgende konserveringsmidler: triklosan, parabener, formaldehyd og stoffer som avgir formaldehyd. 

ix) Følgende duftstoffer og bestanddeler i duftstoffblandinger: hydroksyisoheksyl-3-sykloheksenkarboksaldehyd (HICC), 

atranol og kloratranol. 

x) Mikroplast. 

xi) Nanosølv. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring, eventuelt underbygd med erklæringer fra 

produsentene av stoffblandingene, som bekrefter at stoffene og/eller stoffblandingene på listen ovenfor ikke inngår i 

produktets sammensetning. 

b) Farlige stoffer og stoffblandinger 

I samsvar med artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket ikke tildeles et produkt som inneholder 

stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering med faresetningene og risikosetningene som er oppført i tabell 3, i 

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

er nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Dersom grenseverdien for klassifisering av et stoff eller en 

stoffblanding med en faresetning, skiller seg fra grenseverdien for klassifisering med en risikosetning, skal førstnevnte 

gjelde. Risikosetningene i tabell 3 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 3 b). 

Tabell 3 

Faresetninger og risikosetninger 

Faresetning Risikosetning 

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 

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 

  

(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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Faresetning Risikosetning 

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 

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 

Sensibiliserende stoffer 

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

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon R43 
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For kosmetiske produkter som skylles av, er stoffene i tabell 4 unntatt fra kravet i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 66/2010 etter anvendelse av artikkel 6 nr. 7 i samme forordning. 

Tabell 4 

Unntatte stoffer 

Stoffer Faresetninger Risikosetninger 

Overflateaktive stoffer (i samlede 

konsentrasjoner < 20 % i slutt-

produktet) 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i 

vann 

R52–53 

R53 

Duftstoffer(*) H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i 

vann 

R52–53 

R53 

Konserveringsmidler(**) H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i 

vann 

R51–53 

R52–53 

R53 

Sinkpyrition (ZPT) som brukes i 

sjampo mot flass 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

(*) Unntak gjelder bare for kriterium 3 b). Duftstoffer skal oppfylle kriterium 3 d). 

(**) Unntak gjelder bare for kriterium 3 b). Konserveringsmidler skal oppfylle kriterium 3 e). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal dokumentere at kriterium 3 b) er oppfylt for alle innholdsstoffer eller -blandinger som 

forekommer i konsentrasjoner på over 0,010 % i produktet. 

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, eventuelt underbygd med erklæringer fra råstoffprodusenten(e) om at ingen 

av innholdsstoffene og/eller -blandingene oppfyller kriteriene for klassifisering med en eller flere av faresetningene eller 

risikosetningene oppført i tabell 3, i den eller de formene og fysiske tilstandene som de forekommer i produktet. 

Følgende tekniske opplysninger om innholdsstoffenes og/eller -blandingenes form og fysiske tilstand i produktet skal 

framlegges som dokumentasjon på erklæringen om at de ikke er klassifisert: 

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

sert 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 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. 

For stoffer oppført i vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006, som er unntatt fra registreringsplikten i henhold til 

artikkel 2 nr. 7 bokstav a) og b) i samme forordning, skal det være tilstrekkelig med en erklæring fra søkeren om dette for å 

oppfylle kriterium 3 b). 

Søkeren skal framlegge en erklæring, eventuelt underbygd med erklæringer fra råstoffprodusenten(e) om at produktet 

inneholder innholdsstoffer som oppfyller vilkårene for unntak. Dersom det er en forutsetning for å omfattes av unntaket, 

skal søkeren bekrefte konsentrasjonene av disse innholdsstoffene i sluttproduktet. 
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c) Innholdsstoffer angitt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det gis ingen unntak fra forbudet i artikkel 6 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 66/2010 for innholdsstoffer som er 

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

i forordning (EF) nr. 1907/2006(1), når disse inngår i produktet i konsentrasjoner på over 0,010 vektprosent. 

Vurdering og kontroll: Det skal vises til listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring, på søknadsdatoen. Søkeren skal gi vedkommende organ en nøyaktig beskrivelse av produktets sammensetning. 

Søkeren skal også framlegge en erklæring om at kriterium 3 c) er oppfylt, sammen med tilhørende dokumentasjon, som 

samsvarserklæringer undertegnet av materialleverandørene og kopier av relevante sikkerhetsdatablader for stoffer eller 

stoffblandinger. 

d) Duftstoffer 

i) Produkter som markedsføres som utformet for eller beregnet på barn, skal være duftfrie. 

ii) 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. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring, eventuelt underbygd med en erklæring 

fra duftstoffprodusenten. 

e) Konserveringsmidler 

i) Konserveringsmidler i produktet skal ikke avgi eller brytes ned til stoffer som er klassifisert i samsvar med kravene i 

kriterium 3 b). 

ii) Produktet kan inneholde konserveringsmidler, forutsatt at de ikke er bioakkumulerende. Et konserveringsmiddel anses 

ikke som bioakkumulerende dersom biokonsentrasjonsfaktoren (BCF) < 100 eller log Kow < 3,0. Dersom både BCF- og 

log Kow-verdiene er tilgjengelige, skal den høyeste målte BCF-verdien benyttes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring sammen med kopier av sikkerhets-

databladene for eventuelle tilsatte konserveringsmidler, samt opplysninger om deres BCF- og/eller log Kow-verdier. 

f) Fargestoffer 

Fargestoffer i produktet skal ikke være bioakkumulerende. Et fargestoff anses ikke som bioakkumulerende dersom 

biokonsentrasjonsfaktoren (BCF) < 100 eller log Kow < 3,0. Dersom både BCF- og log Kow-verdiene er tilgjengelige, skal 

den høyeste målte BCF-verdien benyttes. For fargestoffer som er godkjent til bruk i næringsmidler, er det ikke nødvendig å 

framlegge dokumentasjon på bioakkumuleringspotensial. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge kopier av sikkerhetsdatabladene for eventuelle tilsatte fargestoffer sammen 

med opplysninger om deres BCF- og/eller log Kow-verdier, eller dokumentasjon som viser at fargestoffene er godkjent for 

bruk i næringsmidler. 

Kriterium 4 — Emballasje 

a) Primæremballasje 

Primæremballasjen skal være i direkte kontakt med innholdet. 

Ingen ytterligere emballasje, f.eks. en pappeske rundt en flaske, er tillatt når produktet selges, med unntak av sekundær-

emballasje som holder sammen to eller flere produkter (f.eks. produkt og etterfyllingsprodukt). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring.  

  

(1) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 
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b) Forhold mellom produkt og emballasje (PIR) 

Forholdet mellom produkt og emballasje (PIR) skal være under 0,28 g av emballasjen per gram av produktet for hver 

emballasje produktet selges i. Produkter som brukes før barbering og som er emballert i aerosolbeholdere av metall, er 

unntatt fra dette kravet 

PIR skal beregnes på følgende måte (separat for hver emballasje): 

PIR = (W + (Wrefill × F) + N + (Nrefill × F))/(D + (Drefill × F)) 

der 

W — emballasjens vekt (primær + andel av sekundær(1), herunder etiketter)(g) 

Wrefill — etterfyllingsemballasjens vekt (primær + andel av sekundær(10), herunder etiketter)(g) 

N — vekten av ikke-fornybar + ikke gjenvunnet emballasje (primær + andel av sekundær(10), herunder etiketter)(g) 

Nrefill — vekten av ikke-fornybar og ikke gjenvunnet etterfyllingsemballasje (primær + andel av sekundær(10), herunder 

etiketter)(g) 

D — vekten av produkt i den opprinnelige emballasjen (g) 

Drefill — vekten av produkt i etterfyllingsemballasjen (g) 

F  — antall etterfyllinger som kreves for å nå samlet mengde som kan etterfylles, beregnet på følgende måte: 

F = V × R/Vrefill 

der 

V — den opprinnelige emballasjens volumkapasitet (ml) 

Vrefill — etterfyllingsemballasjens volumkapasitet (ml) 

R  — mengde som kan etterfylles. Dette er antall ganger den opprinnelige emballasjen kan etterfylles. Dersom F ikke 

er et heltall, skal det avrundes oppover til nærmeste hele tall. 

Dersom det ikke tilbys etterfyllingsmuligheter, skal PIR beregnes slik: 

PIR = (W + N)/D 

Produsenten skal opplyse om antall planlagte etterfyllinger eller bruke standardverdiene R = 5 for plast og R = 2 for papp. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beregning av produktets PIR. Et regneark for denne beregningen er 

tilgjengelig på nettstedet for EU-miljømerket. Dersom produktet selges i forskjellige emballasjer (dvs. ulike størrelser), skal det 

framlegges en beregning for hver emballasjestørrelse som det søkes om EU-miljømerke for. Søkeren skal framlegge en 

undertegnet erklæring om emballasjens innhold av gjenvunnet materiale etter forbrukerleddet eller materiale fra fornybare kilder, 

samt en beskrivelse av de etterfyllingssystemene som tilbys (type etterfylling, volum). For å få godkjent etterfyllingsemballasje 

skal søkeren eller forhandleren dokumentere at det er mulig å kjøpe etterfyllingsproduktene på markedet. 

  

(1) Multiemballasjens forholdsmessige vektandel (f.eks. 50 % av multiemballasjens samlede vekt, dersom to produkter selges sammen). 
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c) Utforming av primæremballasje 

Primæremballasjen skal være utformet slik at det blir lett å dosere riktig (f.eks. ved at åpningen ikke er for stor) og for å 

sikre at minst 90 % av produktet lett kan tømmes fra beholderen. Restmengden av produkt i beholderen (R) skal være 

mindre enn 10 % og beregnes slik: 

R = ((m2 – m3)/(m1 – m3)) × 100 ( %) 

der 

m1 — primæremballasje og produkt (g) 

m2 — primæremballasje og produktrest ved normal bruk (g) 

m3 — tømt og rengjort primæremballasje (g) 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av doseringsanordningen og en prøvingsrapport med 

resultatene av måling av restmengden av kosmetisk produkt som skylles av, som blir igjen i emballasjen. Framgangsmåten 

for å måle restmengde er beskrevet i brukerveiledningen på nettstedet for EU-miljømerket. 

d) Utforming av plastemballasje med tanke på gjenvinning 

Plastemballasje skal utformes for å lette effektiv gjenvinning ved at det ikke brukes potensielt forurensende stoffer og 

uforenlige materialer som er kjent for å vanskeliggjøre separasjon eller omarbeiding, eller for å redusere kvaliteten på det 

gjenvunne materialet. Etiketten eller mansjetten, lukkeanordningen og eventuelle barrierebelegg skal ikke inneholde, verken 

hver for seg eller i kombinasjon, de materialene og bestanddelene som er oppført i tabell 5. 

Tabell 5 

Materialer og bestanddeler som ikke er tillatt i deler av emballasje 

Del av emballasje Ikke tillatte materialer og bestanddeler(1) 

Etikett eller mansjett — Etikett eller mansjett av PS sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske 

— Etikett eller mansjett av PVC sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske 

— Etikett eller mansjett av PETG sammen med en PET-flaske 

— Mansjetter av en annen polymer enn flasken 

— Etiketter eller mansjetter som er metallisert eller er smeltet fast til selve emballasjen 

(IML-merking) 

Lukkeanordning — Lukkeanordning av PS sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske 

— Lukkeanordning av PVC sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske 

— Lukkeanordning og/eller lukkeanordningsmateriale av PETG med tetthet på over 

1 g/cm3 sammen med en PET-flaske 

— Lukkeanordninger av metall, glass, EVA 

— Lukkeanordninger av silikon. Unntatt er lukkeanordninger av silikon med tetthet  

< 1 g/cm3 i kombinasjon med en PET-flaske, og lukkeanordninger av silikon med tetthet 

> 1g/cm3 sammen med en PP- eller HDPE-flaske 

— Metallfolier eller -forseglinger som blir sittende på flasken eller lukkeanordningen etter 

at produktet er åpnet 

Barrierebelegg — Polyamid, EVOH, funksjonelle polyolefiner, metalliserte lysbarrierer 

(1) EVA — etylenvinylacetat, EVOH — etylenvinylalkohol, HDPE — polyetylen med høy tetthet, PET — polyetylentereftalat, PETG — 

glykolmodifisert polyetylentereftalat, PP — polypropylen, PS — polystyren, PVC — polyvinylklorid. 

Pumper og aerosolbeholdere er unntatt fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring med angivelse av emballasjens material-

sammensetning som inkluderer beholder, etikett eller mansjett, klebemidler, lukkeanordning og barrierebelegg, samt en 

prøve på primæremballasjen.  
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Kriterium 5 — Bærekraftig anskaffelse av palmeolje, palmekjerneolje og avledede produkter av disse 

Palmeolje og palmekjerneolje og avledede produkter av disse som brukes i produktet, skal anskaffes fra plantasjer som 

oppfyller kriterier for bærekraftig forvaltning som er utarbeidet av flerpartsorganisasjoner med et bredt medlemskap, herunder 

ikke-statlige organisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge sertifiseringer fra tredjeparter som viser at palmeoljen og palmekjerneoljen som 

brukes i framstillingen av produktet, kommer fra plantasjer som forvaltes på en bærekraftig måte. Blant sertifikatene som skal 

godtas, er sertifikater fra RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) (sertifisering etter identitetsbevaring, atskillelse eller 

massebalanse) eller fra tilsvarende ordninger som bygger på flerpartskriterier for bærekraftig forvaltning. For kjemisk avledede 

produkter av palmeolje og palmekjerneolje(1) skal det godtas at bærekraft dokumenteres gjennom såkalte book and claim-

systemer, f.eks. GreenPalm-sertifikater eller tilsvarende. 

Kriterium 6 – Bruksegnethet 

Produktets evne til å oppfylle sin hovedfunksjon (f.eks. rengjøre, pleie) og eventuelle sekundære funksjoner som det hevdes å 

ha (f.eks. at den motvirker flass, bevarer fargen), skal vises enten ved laboratorieundersøkelse(r) eller en forbrukerprøving. 

Prøvingene skal gjennomføres i henhold til «Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products»(2) og 

anvisningene i brukerhåndboken på nettstedet for EU-miljømerket. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal dokumentere prøvingsprotokollen som er fulgt for å prøve produktets effektivitet. Søkeren 

skal presentere de resultatene fra protokollen som viser at produktet oppfyller sin hovedfunksjon og de sekundære funksjonene 

som hevdes på produktets etikett eller emballasje. 

Kriterium 7 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal ha følgende tekst: 

— Redusert innvirkning på økosystemer i vann 

— Tilfredsstiller strenge krav til biologisk nedbrytbarhet 

— Begrenser mengden emballasjeavfall 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt er å finne i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» på 

følgende nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et prøveeksemplar av produktetiketten eller bildemateriale som viser hvor EU-

miljømerket er plassert, samt en undertegnet samsvarserklæring. 

 _____   

  

(1) Som definert av RSPO i «RSPO Rules for Home and Personal Care Derivatives», som finnes på: http://www.greenpalm.org/upload/files/ 

45/RSPO_Guiding_Rules_for_HPC_derivativesV9.pdf. 

(2) Finnes på: https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=23 og nettstedet for 

EU-miljømerket. 
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Tillegg 

Database for vaskemiddelbestanddeler (DID-listen) 

DID-listen (del A) er en liste som inneholder opplysninger om giftighet i vann og biologisk nedbrytbarhet for bestanddeler som 

typisk benyttes i vaskemiddelsammensetninger. Listen inneholder opplysninger om giftighet og biologisk nedbrytbarhet for en 

rekke stoffer som brukes i vaske- og rengjøringsmidler. Listen er ikke uttømmende, men det gis veiledning i DID-listens del B 

om fastsettelse av relevante beregningsparametrer for stoffer som ikke er oppført på DID-listen (f.eks. giftighetsfaktor (TF) og 

nedbrytingsfaktor (DF), som benyttes for beregning av kritisk fortynningsvolum). Listen er en generell informasjonskilde, og 

stoffer som er oppført på DID-listen, er ikke automatisk godkjent for bruk i EU-miljømerkede produkter. 

DID-listen (del A og B) er tilgjengelig på nettstedet for EU-miljømerket: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf 

For stoffer uten data om giftighet i vann og biologisk nedbrytbarhet kan strukturanalogier med lignende stoffer benyttes for å 

vurdere TF og DF. Slike strukturanalogier skal godkjennes av vedkommende organ som utsteder EU-miljømerkelisensen. 

Alternativt skal det verst tenkelige tilfellet legges til grunn og følgende parametrer benyttes: 

Verst tenkelige tilfelle: 

 Akutt giftighet Kronisk giftighet Nedbryting 

Innholds-

stoff 

LC50/EC5

0 

SF(akutt) TF(akutt) NOEC(*) SF(kronisk)(*) TF(kronisk) DF Aerob Anaerob 

«Betegnel-

se» 

1 mg/l 10 000 0,0001   0,0001 1 P N 

(*) Dersom ingen akseptable data for kronisk giftighet blir funnet, er disse kolonnene tomme. I så fall defineres TF(kronisk) som lik TF(akutt). 

Dokumentasjon på god biologisk nedbrytbarhet 

Følgende prøvingsmetoder for god biologisk nedbrytbarhet skal benyttes: 

1) Fram til 1. desember 2015: 

Prøvingsmetodene for god biologisk nedbrytbarhet fastsatt i direktiv 67/548/EØF, særlig metodene angitt i vedlegg 

V.C4 til nevnte direktiv, eller de tilsvarende OECD 301 A-F-prøvingsmetodene, eller de tilsvarende ISO-prøvingene. 

Prinsippet om en 10-dagersgrense får ikke anvendelse på overflateaktive stoffer. Kravet skal være 70 % for prøvingene 

nevnt i vedlegg V.C4-A og C4-B til direktiv 67/548/EØF (og de tilsvarende OECD 301 A- og E-prøvingsmetodene og de 

tilsvarende ISO-prøvingsmetodene), og 60 % for C4-C-, D-, E- og F-prøvingsmetodene (og de tilsvarende OECD 301 B-, 

C-, D- og F-prøvingsmetodene og de tilsvarende ISO-prøvingsmetodene). 

eller 

Prøvingsmetodene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

2) Etter 1. desember 2015: 

Prøvingsmetodene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Dokumentasjon på anaerob biologisk nedbrytbarhet 

Referansemetoden for anaerob biologisk nedbrytbarhet skal være EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller 

en tilsvarende prøvingsmetode, og det kreves minst 60 % fullstendig nedbrytbarhet under anaerobe forhold. Prøvingsmetoder 

som simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også benyttes til å dokumentere at det er oppnådd 60 % fullstendig 

nedbrytbarhet under anaerobe forhold.  
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Ekstrapolering for stoffer som ikke står oppført på DID-listen 

For innholdsstoffer som ikke står oppført på DID-listen, kan følgende metode benyttes for å framskaffe nødvendig 

dokumentasjon på anaerob biologisk nedbrytbarhet: 

1) Anvend rimelig ekstrapolering. Bruk prøvingsresultatene fra ett råstoff til å ekstrapolere best mulig anaerob nedbryt-

barhet for strukturelt nærstående overflateaktive stoffer. Dersom anaerob biologisk nedbrytbarhet er bekreftet for et 

overflateaktivt stoff (eller en gruppe homologer) i samsvar med DID-listen, kan det antas at et lignende overflateaktivt 

stoff også er anaerobt biologisk nedbrytbart (for eksempel er C12-15 A 1-3 EO-sulfat [DID-nr. 8] anaerobt biologisk 

nedbrytbart, og en lignende anaerob biologisk nedbrytbarhet kan også antas å foreligge for C12-15 A 6 EO-sulfat). 

Dersom anaerob biologisk nedbrytbarhet er bekreftet for et overflateaktivt stoff ved bruk av en egnet prøvingsmetode, 

kan det antas at et lignende overflateaktivt stoff også er anaerobt biologisk nedbrytbart (for eksempel kan opplysninger 

fra litteraturen som bekrefter den anaerobe biologiske nedbrytbarheten til overflateaktive stoffer i gruppen alkyl-

esterammoniumsalter, brukes til å dokumentere en lignende anaerob biologisk nedbrytbarhet for andre kvaternære 

ammoniumsalter som inneholder esterforbindelser i alkylkjeden(e)). 

2) Utfør en screening-test for anaerob nedbrytbarhet. Dersom det er nødvendig med ny prøving, utføres en screening-test ved 

hjelp av EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en tilsvarende metode. 

3) Utfør prøving av nedbrytbarhet med lav dose. Dersom det er nødvendig med en ny prøving, og dersom utførelsen av 

screening-testen medfører problemer (for eksempel hemming på grunn av giftighet i stoffet som prøves), gjentas prøvingen 

med en lav dose av det overflateaktive stoffet, og nedbrytingen overvåkes med C14-målinger eller kjemiske analyser. 

Prøving med lave doser kan utføres ved hjelp av OECD 308 (august 2000) eller en tilsvarende metode. 

 __________  


