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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/1392 

av 25. juli 2017 

om endring av beslutning 2014/350/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til 

tekstilprodukter 

[meddelt under nummer K(2017) 5069](*) 

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) Som følge av en melding fra teknisk sakkyndige til Kommisjonen og enkelte medlemsstater om at det er behov for en 

presisering i artikkel 1 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 2014/350/EU(2), er det nødvendig å angi nærmere hvilke 

tekstilfibrer miljøkriteriene gjelder for, og å støtte mulighetene for å merke tekstile halvfabrikater. 

2) Det er nødvendig å forbedre ordlyden i avsnitt 1, «Kriterier for tekstilfibrer», og i kriterium 1 i vedlegget til beslutning 

2014/350/EU for å presisere hvilke unntak som gjelder dersom returfiber eller økologiske bomullsfibrer brukes, og 

hvordan beregningen av prosentandelen bomull som kreves i kriterium 1 bokstav a) og b), skal utføres. På grunnlag av 

drøftingene på møtene i Komiteen for miljømerking i Den europeiske union (EUEB) og i forumet for vedkommende 

organer i januar 2016, er det nødvendig å harmonisere ordlyden i kravene som gjelder økologisk bomull, IPM-bomull 

og pesticidbegrensning for varegruppene tekstiler, skotøy og møbler, med utgangspunkt i de reviderte kriteriene fastsatt 

i kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1332(3) og kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349(4). På grunnlag av drøftingene på 

møtet i EUEB i november 2016, er det nødvendig å begrense kravet om å ikke blande økologisk bomull og 

genmodifisert bomull (GMO-bomull) til å gjelde produkter der det er angitt innhold av økologisk bomull i samsvar med 

kriterium 28 i beslutning 2014/350/EU. Videre bør det vurderes å tillate en ytterligere angivelse av bruk av GMO-fri 

bomull i kriterium 28 i beslutning 2014/350/EU. 

3) Som følge av en melding fra teknisk sakkyndige til Kommisjonen og enkelte medlemsstater er det nødvendig å presisere 

instruksjonene for sammensatte prøver ved vurdering og kontroll i forbindelse med kriterium 3 a). 

4) Av klarhetshensyn er det nødvendig å forbedre ordlyden i kriterium 13 b) i avsnitt 3, «Kriterier for kjemikalier og 

prosesser», for å sikre samsvar med prosessen ved identifisering og utarbeiding av en kandidatliste over stoffer som gir 

grunn til svært alvorlig bekymring, fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(5), og samsvar 

med artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 66/2010. Ordlyden i kriterium 14 bør også endres for å sikre samsvar med 

artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010. Som følge av en melding fra teknisk sakkyndige til Kommisjonen er det i 

kriterium 14 i beslutning 2014/350/EU nødvendig med en presisering av når reglene for fareklassifisering av stoffer skal 

brukes, og når reglene for fareklassifisering av stoffblandinger skal brukes. Videre er det på grunnlag av drøftingene i 

forumet for vedkommende organer nødvendig å harmonisere begrensningene for vann-, smuss- og flekkavstøtende 

midler i punkt iv) i tabellen i kriterium 14 b) og kravene i tillegg 1 med de respektive kriteriene og kravene som benyttes 

for varegruppene fottøy og møbler, der det for sistnevnte tas utgangspunkt i de reviderte kriteriene for henholdsvis 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 27.7.2017, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2017 av  

27. oktober 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 68 av 

22.8.2019, s. 18. 

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

(2) Kommisjonsbeslutning 2014/350/EU av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

(EUT L 174 av 13.6.2014, s. 45). 

(3) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til møbler (EUT  

L 210 av 4.8.2016, s. 100). 

(4) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til fottøy (EUT 

L 214 av 9.8.2016, s. 16). 

(5) 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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møbler i beslutning (EU) 2016/1332 og fottøy i beslutning (EU) 2016/1349, ettersom disse ble stemt fram i 

Forskriftskomiteen for miljømerking i januar 2016(1). Når det gjelder punkt v) «Hjelpestoffer» i tabellen, er det 

nødvendig å endre og presisere unntakets omfang og tillate beregning av restmengder ved vurdering og kontroll. Det er 

også nødvendig å endre ordlyden i tillegg 1 til vedlegget til beslutning 2014/350/EU for å sikre samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(2). 

5) Som følge av en melding fra medlemmer av EUEB til Kommisjonen og drøftingene i forumet for vedkommende 

organer i 2016, er det nødvendig å endre begrensningene i avsnitt f) i tillegg 1 til vedlegget til beslutning 2014/350/EU 

som gjelder for alle produksjonsledd, for å la rengjøringsmidler bli omfattet av begrensningen, for å korrigere 

prøvingsreferansen for anaerob biologisk nedbrytbarhet, og for å redusere omfanget av begrensningen av ikke-ioniske 

og kationiske rengjøringsmidler og overflateaktive stoffer til å gjelde de som er klassifisert som farlige for vannmiljøet i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3). 

6) Som følge av en melding fra medlemmer av EUEB til Kommisjonen og drøftingene i forumet for vedkommende 

organer i 2016, er det nødvendig å endre kriterium 20 og 21 i avsnitt 4, «Kriterier for bruksegnethet», for å ta hensyn til 

de nye tekniske konklusjonene fra medlemsstatenes sakkyndige. 

7) På grunnlag av drøftingene i forumet for vedkommende organer i 2015 og 2016, og for å sikre samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(4), er det nødvendig å tillate beregning av utslipp til luft av organiske 

forbindelser ved vurdering og kontroll i forbindelse med kriterium 16 b) i beslutning 2014/350/EU. 

8) På grunnlag av drøftingene på møtene i EUEB og i forumet for vedkommende organer i 2015 og 2016, er det nødvendig 

å harmonisere ordlyden i delen om vurdering og kontroll i kriterium 26 om grunnleggende prinsipper og rettigheter på 

arbeidsplassen i beslutning 2014/350/EU, med ordlyden som brukes for varegruppen personlige datamaskiner, bærbare 

datamaskiner og nettbrett, med utgangspunkt i kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1371(5). 

9) Etter drøftinger med medlemmer av EUEB i 2016 er det nødvendig å forlenge gyldigheten av beslutning 2014/350/EU, 

ettersom det miljømessige ambisjonsnivået for kriteriene for tildeling av miljømerket fastsatt i beslutning 2014/350/EU, 

ventes å forbli høyt sammenlignet med andre ordninger for miljømerking. Dessuten vil opprettholdelse av et stabilt sett 

med kriterier over et lengre tidsrom gjøre det mulig for et større antall søkere å gjøre de nødvendige forbedringene og 

tekniske investeringene i hele innovasjonssyklusen for å kunne søke om miljømerket, og for markedet å reagere med 

nye spesifikasjoner for råstoffer og tekstile halvfabrikater. 

10) Beslutning 2014/350/EU bør derfor endres. 

11) 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 

I beslutning 2014/350/EU gjøres følgende endringer: 

1) Betraktning 6 utgår. 

  

(1) Artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

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

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(5) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1371 av 10. august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til personlige 

datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett (EUT L 217 av 12.8.2016, s. 9). 
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2) I artikkel 1 nr. 1 skal bokstav c), d) og e) lyde: 

«c) Tekstilfibrer, garn, stoff og strikkede stykker: halvfabrikater beregnet på bruk i tekstilklær og -tilbehør og bolig-

tekstiler, herunder møbelstoff og madrasstrekk før påføring av bakstykker og behandlinger knyttet til sluttproduktet. 

d) Deler som ikke er laget av fibrer: halvfabrikater som inngår i tekstilklær og -tilbehør og boligtekstiler, herunder 

glidelåser, knapper og annet tilbehør samt membraner, overtrekk og laminater. 

e) Rengjøringsprodukter: produkter av vevde eller ikke-vevde tekstilfibrer beregnet på våt eller tørr rengjøring av 

overflater og tørking av kjøkkenutstyr.» 

3) Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering som er fastsatt i vedlegget, skal gjelde i 78 måneder fra den datoen denne 

beslutning treffes.» 

4) Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til beslutning 2014/350/EU gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 1, «Kriterier for tekstilfibrer», gjøres følgende endringer: 

a) Annet ledd skal lyde: 

«Alle fibrer, herunder dem i listen ovenfor, kan brukes uten å måtte overholde kriteriene for tekstilfibrer dersom den 

utgjør mindre enn 5 % av produktets samlede vekt, eller dersom den utgjør en vattering eller et fôr. Med unntak av 

polyamid og polyester trenger kriteriene for tekstilfibrer ikke overholdes i følgende tilfeller: 

i) Av hele produktet dersom fibrene inneholder gjenvunnet materiale som samlet utgjør minst 70 vektprosent av alle 

fibrene i produktet. 

ii) Av individuelle fibrer som inngår i det miljømerkede produktet, dersom fibertypen inneholder minst 70 vektprosent 

gjenvunnet materiale. 

Ved beregning av den prosentandelen bomull i et produkt som er påkrevd for å overholde kriterium 1 a) eller b), skal 

innholdet av gjenvunne bomullsfibrer trekkes fra de påkrevde laveste prosentandelene, unntatt når det gjelder klær til 

barn under 3 år.» 

b) I kriterium 1 gjøres følgende endringer: 

i) Annet og tredje strekpunkt erstattes med følgende strekpunkter: 

«— Bare dersom det er angitt innhold av økologisk bomull i henhold til kriterium 28 for produksjonsstandard  

1 a), skal all konvensjonell bomull og IPM-bomull som er blandet med økologisk bomull, stamme fra ikke-

genmodifiserte sorter. 

— Ved beregning av den prosentandelen bomull i et produkt som er påkrevd for å overholde kriterium 1 b), skal 

innholdet av økologiske bomullsfibrer trekkes fra de påkrevde laveste prosentandelene. 

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

godkjennes på grunnlag av den årlige mengden bomull som kjøpes inn, eller innholdet i sluttproduktet.» 

ii) I kriterium 1 a) skal fjerde ledd lyde: 

«For konvensjonell bomull og IPM-bomull som er blandet med økologisk bomull, skal en kvalitativ 

kontrollprøving som er utført i samsvar med EUs referansemetoder for GMO-analyse(*) med tanke på påvisning 

av vanlige genmodifiseringer, og som viser at bomullen er GMO-fri, godtas som samsvarsbevis. Det skal utføres 

prøvinger på stikkprøver av råbomull fra hver opprinnelsesstat og før den våtbehandles. Sertifisering av IPM-

bomull gjennom ordninger som utelukker bruk av genmodifisert bomull, skal godtas som samsvarsbevis. 

  

(*) Europakommisjonen, European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed — Qualitative GMO 

detection PCR methods, http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/.» 

iii) I kriterium 1 b) gjøres følgende endringer: 

— I tredje ledd skal annet punktum lyde: 

«Kontrollen skal enten skje årlig for hver opprinnelsesstat, eller på grunnlag av sertifisering av all IPM-

bomull som er kjøpt inn for å framstille produktet.» 

— Femte ledd utgår. 

iv) I kriterium 1 c) skal annet og tredje ledd lyde: 

«Aldikarb, aldrin, kamfeklor, captafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, cypermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb og 

salter av dette, endosulfan, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, heksaklorsykloheksan (sum av isomerer), meta-

midofos, parationmetyl, monokrotofos, neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid, tiametoksam), paration, 

pentaklorfenol. 

Den samlede mengden av de oppførte pesticidene som påvises ved prøving av bomullen, skal ikke være større enn 

0,5 ppm.» 
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v) I kriterium 1 d) annet ledd skal punkt i) og ii) lyde: 

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

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

sertifisert bomull, fram til produksjon av det ublekede stoffet. 

ii) På sluttproduktbasis: Det skal framlegges dokumentasjon for mengden bomull som brukes i hvert slutt-

produkt, fra leddet for spinning og/eller stoffproduksjon. All dokumentasjon skal vise til kontrollorganet eller 

sertifisøren for de forskjellige bomullstypene.» 

vi) I kriterium 3 a) erstattes tredje og fjerde ledd med følgende: 

«Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge dokumentasjonen nevnt ovenfor, eller utarbeide prøvings-

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

av råull fra gårdbrukere eller salgspartier av råull, etter opprinnelsesstat (dersom blandet) og før en eventuell 

våtbehandling. Minst én sammensatt prøve fra flere partier fra gårdbrukere eller flere salgspartier fra hver 

opprinnelsesstat skal prøves per produksjonsparti. En sammensatt prøve bør bestå av enten 

i) ullfibrer fra minst ti tilfeldig utvalgte partier fra gårdbrukere eller salgspartier (etter opprinnelsesstat), dersom 

produksjonspartiet inneholder flere enn ti salgspartier fra den aktuelle opprinnelsesstaten, eller 

ii) én prøve per salgsparti eller per parti fra gårdbrukere (avhengig av hva det er færrest av) som inngår i produk-

sjonspartiet, dersom produksjonspartiet inneholder færre enn ti salgspartier fra den aktuelle opprinnelsesstaten. 

Alternativt kan det framlegges prøvingsrapporter for alle partier fra gårdbrukere eller alle salgspartier i et produk-

sjonsparti. 

Dersom et unntak får anvendelse, skal søkeren framlegge dokumentasjon om ullvaskeriets oppbygging og 

rapporter fra laboratorieundersøkelser som viser nedbrytingen av ektoparasittmidler som kan forekomme i 

restmengder fra vaskingen og slam.» 

2) I avsnitt 3, «Kriterier for kjemikalier og prosesser», gjøres følgende endringer: 

a) I kriterium 13 b) skal første ledd lyde: 

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

stoffer som oppfylle følgende vilkår: 

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

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

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

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

produksjonsoppskriftene. 

Ingen unntak skal gis for stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som forekommer i et tekstilprodukt, 

eller i en homogen del av et tekstilprodukt, i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent.» 

b) I kriterium 14 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften og første ledd skal lyde: 

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

etterbehandling 

Stoffer og stoffblandinger som påføres stoffer og strikkede stykker ved farging, trykking og etterbehandling, som 

blir værende igjen på sluttproduktet, og som, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(*), overholder kriteriene for klassifisering i henhold til fareklassene eller risikosetningene oppført i 

tabell 5, skal ikke brukes, med mindre de omfattes av særlige unntak. Disse begrensningene får også anvendelse 
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på funksjonelle stoffer som tilsettes i kunstfibrer og kunstige cellulosefibrer under framstillingen av disse. Dette 

kriteriet gjelder for produksjonskjemikalier i den form de benyttes på produktet, enten som stoffer eller stoff-

blandinger. 
  

(*) 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).» 

ii) I kriterium 14 b) gjøres følgende endringer i tabell 6: 

— Sjette rad, «iv) Vann-, smuss- og flekkavstøtende midler», skal lyde: 

«iv) Vann-, smuss- og flekk-

avstøtende midler 

H413 Det avstøtende middelet og nedbrytingsproduktene av 

dette skal 

— ha god og/eller iboende evne til biologisk  

nedbryting, eller 

— ikke være bioakkumulerende i vannmiljøet,  

herunder i vannsedimenter. 

Produktet skal oppfylle kravene til behandlingens  

holdbarhet (se kriterium 25).» 

— Åttende rad, «v) Hjelpestoffer», skal lyde: 

«v) Hjelpestoffer, 

herunder 

bærestoffer, 

egaliseringsmidler, 

dispergeringsmidler, 

overflateaktive stoffer, 

fortykningsmidler, 

bindemidler. 

H301, H311, H331, 

H371, H373, H317 

(1B), H334, H411, 

H412, H413, EUH070 

Oppskriftene skal utarbeides ved bruk av automatiske 

doseringssystemer, og prosessene skal følge standardi-

serte framgangsmåter. 

Sluttproduktet skal ikke inneholder stoffer i klasse 

H311, H331 og H317 (1B) i konsentrasjoner over  

1,0 vektprosent.» 

iii) Tredje ledd etter tabell 6 skal lyde: 

«Dersom produksjonsoppskriftene inneholder hjelpestoffer som tilhører fareklassene angitt i unntak v), kreves 

kontroll på grunnlag av laboratorieundersøkelse av et sluttprodukt eller halvfabrikat, eller en beregning av over-

føringen av klassifiserte hjelpestoffer fra produksjonsprosesser til sluttproduktet.» 

c) I kriterium 16 b) skal fjerde ledd lyde: 

«Vurdering og kontroll: Søkeren skal dokumentere samsvar med EN 12619 eller andre tilsvarende standarder. 

Beregning av utslipp av organiske forbindelser basert på metoden beskrevet i den nyeste utgaven av Europakommi-

sjonens referansedokument om beste tilgjengelige teknikker for tekstilindustrien, skal også godtas. Det skal framlegges 

månedsgjennomsnitt for samlet utslipp av organiske forbindelser fra produksjonsstedene for de siste seks månedene før 

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

bruken av disse systemene.» 

3) I avsnitt 4, «Kriterier for bruksegnethet», gjøres følgende endringer: 

a) I kriterium 20 skal første ledd lyde: 

«Fargebestandigheten overfor våtgniding skal minst være på nivå 2–3. Nivå 2 er tillatt for mørkt farget denim og nivå  

1 for alle andre denimnyanser.» 

b) I kriterium 21 skal første ledd lyde: 

«Fargebestandigheten overfor tørrgnidning skal minst være på nivå 4. Nivå 3–4 er tillatt for mørkt farget denim og nivå 

2–3 for alle andre denimnyanser.»  
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4) I avsnitt 5, «Kriterier for foretaks samfunnsansvar», gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«Kriterium 26 og 27 gjelder arbeidsforhold og menneskerettigheter på arbeidsplassen. Kriterium 26 gjelder for produk-

sjonsleddene klipping/sying/ferdiggjøring av tekstilprodukter, mens kriterium 27 gjelder spesifikt for produksjon av 

denim.» 

b) I kriterium 26 erstattes tredje ledd med følgende: 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal dokumentere at overholdelse kontrolleres av en tredjepart ved bruk av uavhengig 

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

miljømerking av produksjonssteder der det utføres klipping/sying/ferdiggjøring i forsyningskjeden for deres lisensierte 

produkter. Dette skal skje i forbindelse med søknaden og deretter i lisensperioden dersom nye produksjonssteder  

legges til. 

I stater der ILOs konvensjon om arbeidstilsyn fra 1947 (nr. 81) er blitt ratifisert, og ILOs tilsyn viser at det nasjonale 

arbeidstilsynssystemet er effektivt og der tilsynssystemet omfatter områdene angitt ovenfor(*), skal kontroll utført av en 

eller flere arbeidsinspektører utpekt av en nasjonal myndighet, godkjennes. 

  

(*) Se ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og den tilhørende veiledningen i brukerhåndboken.» 

5) I kriterium 28 skal annen rad i tabell 11, «Bomullsfibrer», lyde: 

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

Bare GMO-fri bomull er brukt 

Inneholder over 95 % økologisk bomull Framstilt av økologisk bomull 

Bare GMO-fri bomull er brukt 

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

6) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt e) gjøres følgende endringer: 

i) Annen rad skal lyde: 

«i) Etterbehandlingsmidler i 

form av biocider som brukes 

til å gi sluttproduktene bio-

cidegenskaper. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Biocidprodukter (som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav  

a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012(*) skal ikke tilsettes i fibrer, stoffer eller 

sluttproduktet for å gi disse biocidegenskaper. 

Vanlige eksempler er blant annet triclosan, nanosølv, 

organiske sinkforbindelser, organiske tinnforbindelser, 

diklorfenyl(ester)forbindelser, benzimidazolderivater og 

isotiazolinoner. 

Ikke 

relevant. 

Kontroll: 

Erklæring fra søkeren om 

at dette ikke er brukt. 

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

L 167 av 27.6.2012, s. 1).» 

ii) Fjerde rad skal lyde: 

«iii) Vann-, flekk- og olje-

avstøtende midler. 

Anvendelsesområde: 

Når slike midler brukes for å 

oppnå nevnte funksjon. 

Fluorerte vann-, flekk- og oljeavstøtende midler skal ikke 

brukes. Dette omfatter per- og polyfluorerte midler. 

Ikke-fluorerte midler skal være lett biologisk nedbrytbare 

og/eller biologisk nedbrytbare på lang sikt eller ikke være 

bioakkumulerende i vannmiljøet, herunder i vann-

sedimenter. De skal dessuten overholde kriterium 25 a) 

om bruksegnethet. 

Ikke 

relevant. 

Kontroll: 

Erklæring fra 

etterbehandlingsvirk-

somhetene om at dette 

ikke er brukt, underbygd 

av sikkerhetsdatablader 

for de avstøtende midlene 

som er brukt. 

Prøvingsmetode: 

Ikke relevant.» 
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b) I avsnitt f) gjøres følgende endringer: 

i) I tabellen for overflateaktive stoffer, tøymyknere og kompleksdannere skal første og annen rad lyde: 

«Rengjøringsmidler, overflateaktive stoffer, tøymyknere og kompleksdannere 

ii) Alle rengjøringsmidler, over-

flateaktive stoffer, tøymyknere 

og kompleksdannere. 

Anvendelsesområde: Alle våt-

prosesser. 

Minst 95 vektprosent av alle tøymyknere, kompleks-

dannere, rengjøringsmidler og overflateaktive stoffer som 

brukes ved hvert våtbehandlingsanlegg, skal være 

— lett biologisk nedbrytbare ved aerobe forhold eller 

— iboende biologisk nedbrytbare og/eller 

— mulige å fjerne i renseanlegg. 

Den nyeste versjonen av databasen for vaskemiddel-

bestanddeler bør brukes som referanse for biologisk 

nedbrytbarhet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_ 

list/didlist_part_a_en.pdf. 

Ikke 

relevant. 

Kontroll: 

Erklæring fra kjemi-

kalieleverandøren, 

underbygd av sikkerhets-

datablader og/eller prø-

vingsresultater i henhold 

til OECD eller ISO. 

Prøvingsmetode: 

Se punktet om binde-

middelpreparater og til-

setningsstoffer til 

spinning (tillegg 1 

bokstav a) punkt i) og ii)). 

iii) Ikke-ioniske og kationiske 

rengjøringsmidler og over-

flateaktive stoffer. 

Anvendelsesområde: Alle 

våtprosesser. 

Ikke-ioniske og kationiske rengjøringsmidler og over-

flateaktive stoffer som brukes på hvert våtbehand-

lingsanlegg, og som er klassifisert som farlige for vann-

miljøet i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, 

skal være biologisk nedbrytbare på lang sikt under 

anaerobe forhold. 

Databasen for vaskemiddelbestanddeler bør brukes som 

referanse for biologisk nedbrytbarhet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_ 

list/didlist_part_a_en.pdf. 

Ikke 

relevant. 

Kontroll: 

Sikkerhetsdatablad og/ 

eller erklæring fra kjemi-

kalieleverandøren, 

underbygd av prøvings-

resultater i henhold til 

OECD eller ISO. 

Prøvingsmetode: 

EN ISO 11734, ECETOC 

nr. 28 OECD 311.» 

ii) I tabellen for hjelpestoffer skal første rad lyde: 

«iv) Hjelpestoffer som brukes i 

stoffblandinger og sammen-

setninger. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Følgende stoffer skal ikke brukes i stoffblandinger eller 

sammensetninger som brukes til tekstiler, og som 

omfattes av grenseverdier for forekomst av dem i slutt-

produktet: 

Nonylfenol, isomerblandinger. 

4-nonylfenol. 

4-nonylfenol, forgrenet. 

Oktylfenol. 

4-oktylfenol. 

4-tert-oktylfenol. 

Totalt  

25 mg/kg. 

Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Løsemiddelekstraksjon 

etterfulgt av LC-MS. 

Alkylfenoletoksylater (APEO) og derivater av disse: 

Polyoksyetylert oktylfenol. 

Polyoksyetylert nonylfenol. 

Polyoksyetylert p-nonylfenol. 

Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

ISO 18254.» 
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c) I avsnitt g) gjøres følgende endringer: 

i) Punkt iii) om biocider skal lyde: 

«iii) Biocider som brukes til å 

beskytte tekstiler under 

transport og lagring. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Bare biocidprodukter som inneholder aktive stoffer som 

er godkjent i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 528/2012(*), kan brukes. Søkerne bør 

bruke den nyeste versjonen av godkjenningslisten: 

https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-

chemicals/biocidal-active-substances. 

Følgende stoffer er underlagt begrensninger: 

— Klorfenoler (salter og estere av dette). 

— Polyklorerte bifenyler (PCB). 

— Organiske tinnforbindelser, herunder TBT, TPhT, 

DBT og DOT. 

— Dimetylfumarat (DMFu). 

Ikke 

relevant. 

Kontroll: 

Erklæring om at dette 

ikke er brukt før transport 

og lagring, underbygd av 

sikkerhetsdatablader. 

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

L 167 av 27.6.2012, s. 1).» 

ii) Punkt iv) om ekstraherbare metaller skal lyde: 

«iv) Ekstraherbare metaller. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter med  

forskjellige grenseverdier 

for spedbarn og barn under 

3 år. 

Følgende grenseverdier gjelder for produkter beregnet på 

spedbarn og barn under 3 år: 

mg/kg Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Ekstraksjon – EN ISO 

105-E04-2013 (sur 

løsning med svette). 

Deteksjon – ICP-MS eller 

ICP-OES. 

Antimon (Sb) 30,0 

Arsen (As) 0,2 

Kadmium (Cd) 0,1 

Krom (Cr)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfargestoffer. 1,0 

— Alle andre tekstiler. 0,5 

Kobolt (Co) 1,0 

Kobber (Cu) 25,0 

Bly (Pb) 0,2 

Nikkel (Ni)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfargestoffer. 1,0 

— Alle andre tekstiler. 0,5 

Kvikksølv (Hg) 0,02 

Følgende grenseverdier gjelder for alle andre produkter, 

herunder boligtekstiler: 

mg/kg Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Ekstraksjon – DIN EN 

ISO 105-E04-2013 (sur 

løsning med svette). 

Deteksjon – ICP-MS eller 

ICP-OES.» 

Antimon (Sb) 30,0 

Arsen (As) 1,0 

Kadmium (Cd) 0,1 

Krom (Cr)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfargestoffer. 2,0 

— Alle andre tekstiler. 1,0 
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 Kobolt (Co)   

— Tekstiler farget med metallkompleksfargestoffer. 4,0 

— Alle andre tekstiler. 1,0 

Kobber (Cu) 50,0 

Bly (Pb) 1,0 

Nikkel (Ni) 1,0 

Kvikksølv (Hg) 0,02 

 


