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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2019/70 

av 11. januar 2019 

om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til grafisk papir og kriteriene for tildeling av 

EU-miljømerket til mykpapir og mykpapirprodukter 

[meddelt under nummer C(2019) 3](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

gjennom hele sin livssyklus. 

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

produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsbeslutning 2011/333/EU(2) ble det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppen «kopieringspapir og grafisk papir». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene ble forlenget til 

31. desember 2018 ved kommisjonsbeslutning (EU) 2015/877(3). 

4) Ved kommisjonsbeslutning 2012/448/EU(4) ble det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppen «avispapir». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene ble forlenget til 31. desember 2018 ved 

beslutning (EU) 2015/877. 

5) Ved kommisjonsvedtak 2009/568/EF(5) ble det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppen «mykpapir». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene fastsatt i vedtak 2009/568/EF ble 

forlenget til 31. desember 2018 ved beslutning (EU) 2015/877. 

6) Ved egnethetskontrollen av EU-miljømerket (REFIT) av 30. juni 2017, der forordning (EF) nr. 66/2010(6) ble gjennomgått, 

ble det konkludert med at det må utvikles en mer strategisk tilnærming til EU-miljømerket, herunder sammenslåing av nært 

beslektede produktgrupper der det er relevant.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 17.1.2019, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/333/EU av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir 

og grafisk papir (EUT L 149 av 8.6.2011, s. 12). 

(3) Kommisjonsavgjerd (EU) 2015/877 av 4. juni 2015 om endring av vedtak 2009/568/EF og avgjerd 2011/333/EU, 2011/381/EU, 

2007/742/EU, 2012/448/EU og 2012/481/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

visse produkt, skal gjelde for (EUT L 142 av 6.6.2015, s. 32). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2012/448/EU av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir 

(EUT L 202 av 28.7.2012, s. 26). 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/568/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mykpapir 

(EUT L 197 av 29.7.2009, s. 87). 

(6) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomgåelsen av gjennomføringen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring 

og miljørevisjon (EMAS) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket 

(COM(2017) 355). 
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7) I samsvar med disse konklusjonene og etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union bør 

produktgruppene «kopieringspapir og grafisk papir» og «avispapir» slås sammen til produktgruppen «grafisk papir», 

med en ny definisjon som dekker begge de gamle produktgruppene og medfører visse endringer som er hensiktsmessige 

for å ta hensyn til den vitenskapelige utviklingen og markedsutviklingen. Særlig bør den nye definisjonen fjerne 

vektgrensen som gjaldt for de gamle produktgruppene, slik at den omfatter et bredere utvalg av papir med større stivhet. 

8) Dessuten bør det i samsvar med gjennomgåelsen gjøres visse endringer i definisjonen av produktgruppen «mykpapir», 

særlig for å få et tydeligere skille, på grunnlag av ISO-standard 12625-1, mellom mykpapir og det ferdige 

mykpapirproduktet. Produktgruppen bør endre navn til «mykpapir og mykpapirprodukter». 

9) For bedre å gjenspeile beste praksis på markedet for disse produktgruppene og ta hensyn til den innovasjonen som har 

funnet sted i mellomtiden, bør det fastsettes et sett med nye kriterier for hver av de to produktgruppene. 

10) De nye kriteriene for hver produktgruppe har som mål å fremme energieffektive produksjonsprosesser som fører til 

reduserte utslipp av stoffer som bidrar til eutrofiering av vassdrag, forsuring av atmosfæren og klimaendringer, begrense 

bruken av farlige stoffer og bruke råstoffer fra bærekraftig forvaltet skog eller gjenvunne materialer som bidrar til å lette 

overgangen til en mer sirkulær økonomi. 

11) De nye kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll for hver produktgruppe bør gjelde til  

31. desember 2024, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for begge produktgruppene. 

12) Ettersom de to produktgruppene «grafisk papir» og «mykpapir og mykpapirprodukter» er nært beslektet og de 

tilhørende kriteriene vil være ganske like, er det hensiktsmessig å vedta en felles beslutning om fastsettelse av kriterier 

for begge produktgruppene i samme rettsakt. Dette vil også gjøre ordningene mer synlige for markedsdeltakere og 

redusere den administrative byrden for nasjonale myndigheter. 

13) Av hensyn til rettssikkerheten bør beslutning 2011/333/EU, beslutning 2012/448/EU og vedtak 2009/568/EF oppheves. 

14) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt miljømerket for kopieringspapir og grafisk 

papir, avispapir eller mykpapir på grunnlag av kriteriene fastsatt i henholdsvis beslutning 2011/333/EU, beslutning 

2012/448/EU eller vedtak 2009/568/EF, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter og sikre at de er i 

samsvar med de nye kriteriene og kravene. I et begrenset tidsrom etter at denne beslutning er truffet, bør produsentene 

også kunne sende inn søknader som er basert enten på kriteriene fastsatt i disse beslutningene eller dette vedtaket, eller 

de nye kriteriene fastsatt i denne beslutning. Dersom EU-miljømerket er tildelt på grunnlag av kriteriene fastsatt ved en 

av de tidligere beslutningene eller ved det tidligere vedtaket, bør det være tillatt å bruke det bare til 31. desember 2019. 

15) 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 «grafisk papir» skal omfatte ark eller ruller av ubehandlet hvitt papir uten trykk eller ubehandlet papp uten 

trykk, enten ufarget eller farget, som er framstilt av papirmasse og er egnet for skriving, trykking eller konvertering. 

Følgende produkter skal ikke inngå i produktgruppen: 

a) Emballasje. 

b) Varmefølsomt papir.  
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c) Fotopapir eller gjennomslagspapir. 

d) Parfymert papir. 

e) Papir som tilhører produktgruppen «mykpapir og mykpapirprodukter», som definert i artikkel 2. 

Artikkel 2 

Produktgruppen «mykpapir og mykpapirprodukter» skal omfatte 

1) ark eller ruller av ubehandlet mykpapir som kan konverteres til produkter som omfattes av nr. 2, 

2) mykpapirprodukter som er egnet for bruk til personlig hygiene, oppsuging av væsker eller rengjøring av overflater, eller en 

kombinasjon av disse, herunder, men ikke begrenset til, følgende typer mykpapirprodukter: lommetørklær, toalettpapir, 

ansiktsservietter, kjøkkenruller, papirhåndklær, bordservietter, brikker og rengjøringsruller. 

Følgende produkter skal ikke inngå i produktgruppen: 

a) Produkter som tilhører produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» som definert i kommisjonsbeslutning 

2014/763/EU(7). 

b) Produkter som inneholder rengjøringsmidler og er beregnet på rengjøring av overflater. 

c) Mykpapirprodukter som er laminert med andre materialer enn mykpapir. 

d) Kosmetiske produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(8), herunder våtservietter. 

e) Parfymert papir. 

f) Produkter som tilhører produktgruppen «grafisk papir» som definert i artikkel 1, eller produkter som tilhører produkt-

gruppen «papir med trykk» som definert i kommisjonsbeslutning 2012/481/EU(9). 

Artikkel 3 

I denne beslutning menes med 

1) «papirmasse» fibermateriale som brukes i papirproduksjon, og som produseres i en papirfabrikk, enten mekanisk eller 

kjemisk fra fiberholdig cellulosemateriale (vanligvis tre), 

2) «emballasje» ethvert produkt som består av materialer av en hvilken som helst art brukt til innpakking, beskyttelse, håndte-

ring, levering fra produsent til bruker eller forbruker eller presentasjon av varer, som kan omfatte alt fra råstoffer til ferdig-

produkter, 

3) «mykpapir» papir med lav vekt framstilt av papirmasse som kan være kreppet i tørr eller våt tilstand eller ikke være 

kreppet, 

4) «mykpapirprodukter» konverterte produkter framstilt av mykpapir i et eller flere lag, brettet eller utbrettet, preget eller ikke 

preget, med eller uten laminering, med eller uten trykk og eventuelt etterbehandlet.  

  

(7) Kommisjonsbeslutning 2014/763/EU av 24. oktober 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende 

hygieneprodukter (EUT L 320 av 6.11.2014, s. 46). 

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

s. 59). 

(9) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med 

trykk (EUT L 223 av 21.8.2012, s. 55). 
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Artikkel 4 

1. For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for produktgruppen «grafisk papir» skal 

produktet omfattes av definisjonen av nevnte produktgruppe i artikkel 1 i denne beslutning og oppfylle kriteriene og de 

tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegg I til denne beslutning. 

2. For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for produktgruppen «mykpapir og 

mykpapirprodukter» skal produktet omfattes av definisjonen av nevnte produktgruppe i artikkel 2 i denne beslutning og 

oppfylle kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Kriteriene for produktgruppene «grafisk papir» og «mykpapir og mykpapirprodukter» og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll for hver produktgruppe skal gjelde til 31. desember 2024. 

Artikkel 6 

1. For administrative formål tildeles produktgruppen «grafisk papir» kodenummeret «011». 

2. For administrative formål tildeles produktgruppen «mykpapir og mykpapirprodukter» kodenummeret «004». 

Artikkel 7 

Vedtak 2009/568/EF, beslutning 2011/333/EU og beslutning 2012/448/EU oppheves. 

Artikkel 8 

1. Uten hensyn til artikkel 7 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører både produktgruppen 

«grafisk papir» som definert i denne beslutning, og produktgruppen «kopieringspapir og grafisk papir» som definert i 

beslutning 2011/333/EU, og som er inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i 

beslutning 2011/333/EU. 

2. Uten hensyn til artikkel 7 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører både produktgruppen 

«grafisk papir» som definert i denne beslutning, og produktgruppen «avispapir» som definert i beslutning 2012/448/EU, og som 

er inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i beslutning 2012/448/EU. 

3. Uten hensyn til artikkel 7 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører både produktgruppen 

«mykpapir og mykpapirprodukter» som definert i denne beslutning, og produktgruppen «mykpapir» som definert i vedtak 

2009/568/EF, og som er inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i vedtak 

2009/568/EF. 

4. Søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører produktgruppen «grafisk papir» eller «mykpapir og 

mykpapirprodukter», og som inngis på eller etter den datoen denne beslutning treffes, men senest 31. desember 2018, kan enten 

baseres på kriteriene fastsatt i denne beslutning eller på kriteriene fastsatt i beslutning 2011/333/EU, beslutning 2012/448/EU 

eller vedtak 2009/568/EF, alt etter hva som er relevant. Slike søknader skal vurderes i samsvar med de kriteriene de er basert 

på. 

5. Dersom EU-miljømerket tildeles på grunnlag av en søknad som er vurdert i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 

2009/568/EF, beslutning 2011/333/EU eller beslutning 2012/448/EU, kan dette EU-miljømerket bare brukes fram til 

31. desember 2019. 
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Artikkel 9 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET TIL GRAFISK PAPIR 

GENERELLE MERKNADER 

Formålet med kriteriene 

Formålet med kriteriene er særlig å redusere utslipp av giftige eller eutrofe stoffer til vann og miljøskade eller -risiko som følge 

av bruk av energi (klimaendringer, forsuring, nedbryting av ozonlaget, utarming av ikke-fornybare ressurser). For dette 

formålet har kriteriene som mål å 

— redusere energiforbruket og tilknyttede utslipp til luft, 

— redusere miljøskade ved å redusere utslipp til vann og avfallsproduksjon, 

— redusere miljøskade eller -risiko som følge av bruk av farlige kjemikalier, og 

— verne skogene ved å kreve at returfiber eller ny fiber skal stamme fra skoger og områder som forvaltes på en bærekraftig 

måte. 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til «grafisk papir»: 

1. Utslipp til vann og luft. 

2. Energiforbruk. 

3. Fibrer: bevaring av ressurser, bærekraftig skogforvaltning. 

4. Farlige stoffer og stoffblandinger underlagt begrensninger. 

5. Avfallshåndtering. 

6. Bruksegnethet. 

7. Opplysninger på emballasjen. 

8. Opplysninger på EU-miljømerket. 

Miljøkriteriene gjelder for produksjon av papirmasse, herunder alle delprosesser produksjonen består av, fra det tidspunktet ny 

fiber eller returfiber kommer inn i anlegget, til det tidspunktet papirmassen forlater papirfabrikken. Med hensyn til papirproduksjon 

gjelder miljøkriteriene for alle delprosesser i papirfabrikken, fra papirmassen klargjøres for produksjon av grafisk papir til papiret 

vikles på moderrullen. 

Miljøkriteriene gjelder ikke for transport og emballering av råstoffer (f.eks. tre), papirmasse eller papir. Konvertering av papir 

er heller ikke omfattet. 

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

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at kriteriene 

er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) og/eller deres underleverandører osv. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

henhold til den relevante harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av 

organer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser 

og tjenester. 

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

godtatt som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller inspeksjoner på 

stedet for å kontrollere at kriteriene er oppfylt. 

Det grafiske papirproduktet skal oppfylle alle krav i den staten der produktet bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en 

erklæring om at produktet oppfyller dette kravet.  
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I dette vedlegg menes med 

 1) «tonn lufttørket» tonn lufttørket (ADt) papirmasse uttrykt som 90 % tørrhet, 

 2) «kjemisk papirmasse» fibermateriale framstilt ved å fjerne fra råstoff en betydelig del av forbindelsene som ikke er 

celluloseholdige, og som kan fjernes ved kjemisk behandling (koking, delignifisering, bleking), 

 3) «CMP» kjemimekanisk papirmasse, 

 4) «CTMP» kjemitermomekanisk papirmasse, 

 5) «avsvertet papirmasse» papirmasse framstilt av returpapir som trykksverte og andre forurensende stoffer er fjernet fra, 

 6) «fargestoffer» sterkt farget eller fluorescerende organisk stoff, som gir farge til et underlag gjennom selektiv absorpsjon. 

Fargestoffer er løselige og/eller gjennomgår en anvendelsesprosess som i det minste midlertidig ødelegger eventuelle 

krystallstrukturer i fargestoffet. Fargestoffer holdes tilbake i underlaget gjennom absorpsjon, løsning og mekanisk binding 

eller gjennom ioniske eller kovalente kjemiske bindinger, 

 7) «ECF-papirmasse» papirmasse som blekes uten bruk av fritt klor, 

 8) «integrert produksjon» produksjon av papirmasse og papir på samme sted. Papirmassen tørkes ikke før produksjonen av 

papir. Produksjonen av papir/papp er direkte knyttet til produksjonen av papirmasse, 

 9) «papir eller papp av mekanisk tremasse» papir eller papp som inneholder mekanisk tremasse som en vesentlig bestanddel 

av fibersammensetningen, 

10) «metallbaserte pigmenter og fargestoffer» fargestoffer og pigmenter som inneholder mer enn 50 vektprosent av den eller 

de relevante metallforbindelsene, 

11) «ikke-integrert produksjon» produksjon av kommersiell papirmasse (for salg) i fabrikker som ikke bruker papirmaskiner, 

eller produksjon av papir/papp utelukkende med papirmasse som er produsert i andre anlegg (kommersiell papirmasse), 

12) «vrakpapir» papirmateriale som kasseres i papirmaskinprosessen, men som har egenskaper som gjør at det kan gjenbrukes 

på stedet ved at det tilbakeføres til den samme produksjonsprosessen som genererte det. Ved anvendelsen av denne 

beslutning omfatter dette ikke konverteringsprosesser, som anses som atskilte prosesser i papirmaskinen, 

13) «pigmenter» fargede, sorte, hvite eller fluorescerende organiske eller uorganiske faste partikkelstoffer som vanligvis er 

uløselige i og praktisk talt fysisk og kjemisk upåvirket av bærestoffet eller substratet som de innarbeides i. De endrer 

utseende ved selektiv absorpsjon og/eller spredning av lys. Pigmenter spres vanligvis i bærestoffer eller substrater som for 

eksempel anvendes ved produksjon av trykkfarger, maling, plast eller andre polymermaterialer. Pigmenter beholder en 

krystall- eller partikkelstruktur gjennom hele fargeprosessen, 

14) «returfiber» fiber som er skilt ut fra avfallsstrømmen i en produksjonsprosess, eller som husholdninger eller kommersielle, 

industrielle og institusjonelle anlegg har generert i egenskap av sluttbrukere av produktet. Disse fibrene kan ikke lenger 

brukes til sitt tiltenkte formål. De omfatter ikke gjenbruk av materialer som er generert i en prosess, og som kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir — egenprodusert eller innkjøpt), 

15) «TCF-papirmasse» papirmasse som blekes helt uten bruk av klor, 

16) «TMP» termomekanisk papirmasse. 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 — Utslipp til vann og luft 

Det er en forutsetning at anlegget for produksjon av papirmasse og papir oppfyller alle lovfestede krav i den staten der anlegget 

ligger. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, underbygd av relevant dokumentasjon og erklæringer fra 

leverandøren(e) av papirmassen. 
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Kriterium 1a) Kjemisk oksygenforbruk (KOF), svovel (S), NOx, fosfor (P) 

Kravet er basert på opplysninger om utslipp i forhold til en bestemt referanseverdi. Forholdet mellom de faktiske utslippene og 

referanseverdien omregnes til et utslippsresultat. 

Resultatet for hver enkelt utslippsparameter skal ikke overstige 1,3. 

Samlet antall poeng (Ptotal = PKOF + PS + PNOx + PP) skal uansett ikke overstige 4,0. 

Når det gjelder ikke-integrert produksjon, skal søkeren framlegge en beregning som omfatter produksjon av papirmasse og 

papir. 

For produksjon av papirmasse og papir under ett skal PKOF beregnes som angitt nedenfor (PS, PNOx og PP skal beregnes på 

nøyaktig samme måte). 

For hver anvendt papirmasse «i» skal tilhørende målte KOF-utslipp (KOFpapirmasse,i uttrykt i kg/lufttørket tonn — ADt) veies i 

henhold til andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og legges sammen. Tonn 

lufttørket forutsetter 90 % tørrstoffinnhold for papirmasse og 95 % for papir. 

Det veide KOF-utslippet for papirmassen legges deretter til det målte KOF-utslippet fra papirproduksjonen for å gi et samlet 

KOF-utslipp, KOFtotal. 

Den veide KOF-referanseverdien for papirmasseproduksjonen skal beregnes på samme måte, som summen av den veide 

referanseverdien for hver anvendt papirmasse, og legges til referanseverdien for papirproduksjonen for å gi en samlet KOF-

referanseverdi, KOFref, total. Referanseverdiene for hver anvendt papirmassetype og for papirproduksjonen er angitt i tabell 1. 

Til slutt divideres samlet KOF-utslipp med samlet KOF-referanseverdi på følgende måte: 

PKOF =
KOFtotal

KOFref,total
=

∑ [papirmasse, i × (KOFpapirmasse,i)] + KOFpapimaskin
n
i=1

∑ [papirmasse, i × (KOFref papirmasse,i)] + KOFref papirmaskin
n
i=1

 

Tabell 1 

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse og fra papirproduksjon 

Type papirmasse/papir 

Utslipp (kg/ADt) 

KOF-referanse P-referanse S-referanse NOx-referanse 

Bleket kjemisk papirmasse (unntatt med sulfitt) 16,00 0,025 

0,09(1) 

0,35 1,60 

Bleket kjemisk papirmasse (med sulfitt) 24,00 0,04 0,75 1,60 

Magnefittmasse 28,00 0,056 0,75 1,60 

Ubleket kjemisk papirmasse 6,50 0,016 0,35 1,60 

CTMP/CMP 16,00 0,008 0,20 0,25/0,70(2) 

TMP/slipmasse 3,00/5,40(3) 0,008 0,20 0,25 

Papirmasse av returfiber uten fjerning av trykksverte 1,10 0,006 0,20 0,25 

Papirmasse av returfiber med fjerning av trykksverte 2,40 0,008 0,20 0,25 

Papirfabrikk (kg/tonn) 1,00 0,008 0,30 0,70 

(1) Den høyeste verdien gjelder fabrikker som bruker eukalyptus fra områder med høye fosfornivåer (f.eks. iberisk eukalyptus). 

(2) NOx-utslippsverdi for ikke-integrerte CTMP-fabrikker som bruker hurtigtørking av papirmasse med biomassebasert damp. 

(3) KOF-verdi for sterkt bleket mekanisk papirmasse (70-100 % av fibrene i det ferdige papiret). 
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Ved kraftvarmeproduksjon på det samme anlegget kan utslippene av S og NOx fra produksjonen av elektrisitet på stedet trekkes 

fra den samlede mengden. Følgende ligning kan benyttes til å beregne hvor stor andel av utslippene som skyldes produksjon av 

elektrisitet: 

2 × (MWh(elektrisitet)) / [2 × MWh(elektrisitet) + MWh(varme)] 

Den elektriske kraften i denne beregningen er den som produseres i kraftvarmeverket. Varmen i denne beregningen er den 

nettovarmen fra kraftvarmeverket som brukes til produksjon av papirmasse/papir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger og prøvingsdata som viser at dette kriteriet er oppfylt, 

sammen med tilhørende underlagsdokumentasjon som inneholder prøvingsrapporter på grunnlag av følgende standard 

prøvingsmetoder for kontinuerlig eller periodisk overvåking (eller tilsvarende standardmetoder som i henhold til vedkommende 

organ gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet): KOF: ISO 15705 eller ISO 6060; NOx: EN 14792 eller ISO 11564;  

S (svoveloksider): EN 14791 eller EPA nr. 8, S (redusert svovel): EPA nr. 15A, 16A eller 16B, svovelinnhold i olje: ISO 8754; 

svovelinnhold i kull: ISO 19579; svovelinnhold i biomasse: EN 15289; total-P: EN ISO 6878. 

Hurtigprøver kan også brukes til å overvåke utslipp så lenge de kontrolleres regelmessig (f.eks. månedlig) i forhold til 

ovennevnte relevante standarder eller egnede tilsvarende standarder. Når det gjelder KOF-utslipp, skal kontinuerlig overvåking 

basert på analyse av totalt organisk karbon (TOC) godtas så lenge det er fastsatt en korrelasjon mellom TOC- og KOF-resultater 

for det aktuelle produksjonsstedet. 

Minste målehyppighet, med mindre annet er angitt i driftstillatelsen, skal være daglig for KOF-utslipp og ukentlig for total-P-

utslipp. I alle tilfeller skal utslippene av S og NOx måles kontinuerlig (for utslipp fra kjeler med en kapasitet på over 50 MW) 

eller med jevne mellomrom (minst én gang i året for kjeler og tørkere med en kapasitet på høyst 50 MW). 

Data skal rapporteres som årsgjennomsnitt unntatt dersom 

— produksjonsperioden er begrenset, 

— produksjonsanlegget er nytt eller ombygd, i så fall skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med 

stabil drift av anlegget. 

I begge tilfeller kan data godkjennes bare dersom de er representative for den aktuelle perioden og et tilstrekkelig antall 

målinger er foretatt for hver utslippsparameter. 

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

og NOx. 

Utslipp til luft skal omfatte alle utslipp av S og NOx som forekommer under produksjonen av papirmasse og papir, herunder 

damp som genereres utenfor produksjonsstedet, fratrukket utslipp knyttet til produksjonen av elektrisitet. Målingene skal 

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

diffuse utslipp. Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte både oksiderte og reduserte svovelutslipp. 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, tatt ved utslippspunktet for spillvann i fabrikkens renseanlegg. 

I tilfeller der fabrikkens spillvann sendes til et kommunalt renseanlegg eller et renseanlegg som drives av en tredjepart, skal prøver 

som ikke er filtrert eller bunnfelt og tatt ved fabrikkens utslippspunkt for spillvann, analyseres, og resultatene skal multipliseres 

med en standard virkningsgrad for behandling av spillvann for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en 

tredjepart. Virkningsgraden for behandling av spillvann skal være basert på opplysninger fra den driftsansvarlige for det 

kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en tredjepart. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate utslippstall for papirmasse og papir, og dersom det bare 

foreligger et samlet tall for papirmasse og papirproduksjon, skal utslippsverdiene for papirmasse settes til null, og de samlede 

utslippene skal sammenlignes med kombinerte referanseverdier for den relevante produksjonen av papirmasse og papir. Det 

veide innholdet av hver papirmasse som tildeles en særlig referanseverdi fra tabell 1, skal gjenspeiles i ligningen. 

Kriterium 1b) Adsorberbare organiske halogener (AOX) 

Dette kriteriet gjelder papirmasse som blekes uten bruk av fritt klor (ECF). 

AOX-utslippene fra produksjonen av hver enkelt papirmasse som brukes i EU-miljømerket grafisk papir, skal ikke overstige 

0,17 kg/ADt.  
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter der prøvingsmetoden AOX ISO 9562 eller tilsvarende metoder er 

brukt, sammen med utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, samt eventuell tilhørende underlagsdokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av en liste over de ulike ECF-papirmassene som 

er brukt i papirmasseblandingen, deres respektive vektingsfaktor og deres individuelle mengde AOX-utslipp, uttrykt som 

kg AOX/ADt papirmasse. 

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

klorforbindelser til å bleke papirmassen. Det er ikke nødvendig å måle AOX i spillvannet fra ikke-integrert papirproduksjon 

eller i spillvannet fra papirmasseproduksjon uten bleking, eller der blekingen utføres med klorfrie stoffer. 

AOX-utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, tatt ved utslippspunktet for spillvann i fabrikkens 

renseanlegg. I tilfeller der fabrikkens spillvann sendes til et kommunalt renseanlegg eller et renseanlegg som drives av en 

tredjepart, skal prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt og tatt ved fabrikkens utslippspunkt for spillvann, analyseres, og resultatene 

skal multipliseres med en standard virkningsgrad for behandling av spillvann for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget 

som drives av en tredjepart. Virkningsgraden for behandling av spillvann skal være basert på opplysninger fra den driftsansvarlige 

for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en tredjepart. 

Opplysninger om utslippene skal uttrykkes som årsgjennomsnitt fra målinger som foretas minst én gang annenhver måned. 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende 

dager med stabil drift av anlegget. De skal være representative for den aktuelle perioden. 

Dersom søkeren ikke bruker ECF-papirmasse, er det tilstrekkelig med en erklæring om dette til vedkommende organ. 

Kriterium 1c) CO2 

Karbondioksidutslipp fra fossilt brensel som brukes til produksjon av prosessvarme og elektrisitet (i eller utenfor anlegget), skal 

ikke overstige følgende grenseverdier: 

1) 1 100 kg CO2/tonn for papir framstilt av 100 % avsvertet/gjenvunnet papirmasse. 

2) 1 000 kg CO2/tonn for papir framstilt av 100 % kjemisk papirmasse. 

3) 1 600 kg CO2/tonn for papir framstilt av 100 % mekanisk papirmasse. 

For papir som består av en kombinasjon av kjemisk papirmasse, gjenvunnet papirmasse og mekanisk papirmasse, skal en veid 

grenseverdi beregnes på grunnlag av andelen av hver type papirmasse i blandingen. Den faktiske utslippsverdien skal beregnes 

som summen av utslippene fra produksjon av papirmasse og papir, idet det tas hensyn til den anvendte papirmasseblandingen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge data og utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen 

med tilhørende underlagsdokumentasjon. 

For hver type papirmasse som anvendes, skal papirmasseprodusenten gi søkeren en enkelt CO2-utslippsverdi i kg CO2/ADt. 

Søkeren skal også framlegge en enkelt CO2-utslippsverdi for den eller de aktuelle papirmaskinene som brukes til å produsere 

EU-miljømerket grafisk papir. For integrerte fabrikker kan CO2-utslipp fra produksjon av papirmasse og papir rapporteres som 

en enkelt verdi. 

For å fastsette det største tillatte CO2-utslippet skal søkeren definere papirmasseblandingen på grunnlag av type papirmasse 

(dvs. kjemisk papirmasse, mekanisk papirmasse og gjenvunnet papirmasse). 

For å beregne det faktiske CO2-utslippet skal søkeren definere papirmasseblandingen på grunnlag av hver enkelt type 

papirmasse som leveres, beregne veid gjennomsnittlig CO2-utslipp for produksjon av papirmasse og legge denne verdien til 

CO2-utslipp fra papirmaskinen(e). 

Dataene for CO2-utslipp skal omfatte alle kilder til ikke-fornybart brensel som brukes i produksjonen av papirmasse og papir, 

herunder utslipp knyttet til produksjonen av elektrisitet (i eller utenfor anlegget). 
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Utslippsfaktorer for brensler skal brukes i samsvar med vedlegg VI til kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(1). 

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal en utslippsberegningsfaktor på 384 (kg CO2/MWh) brukes i samsvar med MEErP-

metoden(2). 

Perioden for beregninger eller massebalanser skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg om et nytt 

eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift av anlegget. 

Beregningene skal være representative for den aktuelle perioden. 

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal verdien som er oppgitt ovenfor (europeisk gjennomsnitt), benyttes, med mindre 

søkeren framlegger dokumentasjon som viser gjennomsnittsverdien for sine leverandører av elektrisitet (leverandører som har 

inngått kontrakt); i slike tilfeller kan søkeren bruke denne verdien i stedet for verdien som er oppgitt ovenfor. Dokumentasjonen 

som brukes som samsvarsbevis, skal omfatte tekniske spesifikasjoner som angir gjennomsnittsverdien (dvs. en kopi av 

kontrakten). 

Den mengden energi fra fornybare energikilder som kjøpes inn og benyttes i produksjonsprosessene, skal regnes som null CO2-

utslipp ved beregning av CO2-utslippene. Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon på at denne typen energi faktisk 

benyttes i fabrikken eller kjøpes inn utenfra. 

Kriterium 2 – Energiforbruk 

Kravet er basert på opplysninger om faktisk energiforbruk i produksjonen av papirmasse og papir i forhold til spesifikke 

referanseverdier. 

Energiforbruket omfatter forbruket av elektrisitet og brensel til varmeproduksjon og skal uttrykkes i poeng (Ptotal) slik det er 

beskrevet nedenfor. 

Samlet antall poeng (Ptotal = PE + PF) skal ikke overstige 2,5. 

Tabell 2 inneholder referanseverdier for beregning av energiforbruket. 

Når det gjelder en blanding av papirmasse, skal referanseverdien for forbruket av elektrisitet og brensel til varmeproduksjon 

veies i forhold til andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og legges sammen. 

Kriterium 2a) Elektrisitet 

Elektrisitetsforbruket i forbindelse med produksjonen av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PE) slik det er beskrevet 

nedenfor. 

Beregning for produksjon av papirmasse: For hver anvendt papirmasse, «i», skal det tilsvarende elektrisitetsforbruket 

(Epapirmasse,i uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Epapirmasse,i = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

Beregning for produksjon av papir: Tilsvarende skal elektrisitetsforbruket knyttet til produksjonen av papir (Epapir) beregnes på 

følgende måte: 

Epapir = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PE): 

PE =
∑ [papirmasse, i × Epapirmasse,i] + Epapir

n
i=1

∑ [papirmasse, i × Eref papirmasse,i] + Eref papir
n
i=1

 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate elektrisitetstall for papirmasse og papir, og dersom det bare 

foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal elektrisitetsverdiene for papirmasse settes til null, og tallet for 

papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 

(2) Metode for miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter. 
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Kriterium 2b) Brenselforbruk til varmeproduksjon 

Brenselforbruket i forbindelse med produksjon av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PF) slik det er beskrevet 

nedenfor. 

Beregning  for  p roduks jon  av pap i rmasse:  For hver anvendt papirmasse, «i», skal det tilsvarende brenselforbruket 

(Fpapirmasse,i uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Fpapirmasse,i = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

Merk: 

1. Fpapirmasse,i (og dennes bidrag til PF, papirmasse) trenger ikke beregnes for mekanisk papirmasse, med mindre det dreier seg 

om markedsført, lufttørket mekanisk papirmasse som inneholder minst 90 % tørrstoff. 

2. Den mengden brensel som benyttes til å produsere solgt varme, skal legges til «solgt brensel» i ligningen ovenfor. 

Beregning fo r  p roduksjon  av p ap i r : Tilsvarende skal brenselforbruket i forbindelse med produksjonen av papir (Fpapir, 

uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Fpapir = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PF): 

PF =
∑ [pulp, i × Fpapirmasse,i] + Fpapir

n
i=1

∑ [pulp, i × Fref papirmasse,i] + Fref papir
n
i=1

 

Tabell 2 

Referanseverdier for elektrisitet og brensel 

Type papirmasse 

Brensel kWh/ADt 

F-referanse 

elektrisitet kWh/ADt 

E-referanse 

Ikke admp admp Ikke admp admp 

Kjemisk papirmasse 3 650 4 650 750 750 

Termomekanisk papirmasse (TMP) 0 900 2 200 2 200 

Slipmasse (herunder presset slipmasse) 0 900 2 000 2 000 

Kjemitermomekanisk papirmasse (CTMP) 0 800 1 800 1 800 

Gjenvunnet papirmasse 350 1 350 600 600 

Papirtype kWh/tonn 

Ubestrøket finpapir, magasinpapir (SC), avispapir 1 700 750 

Bestrøket finpapir, bestrøket magasinpapir (LWC, MWC) 1 700 800 

admp = markedsført, lufttørket papirmasse 

Vurdering og kontroll (for både a) og b)): Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, 

sammen med all tilhørende underlagsdokumentasjon. De framlagte opplysningene skal derfor omfatte det samlede forbruket av 

elektrisitet og brensel. 

Søkeren skal beregne alt energiforbruk, inndelt i varme/brensel og elektrisitet, som brukes i forbindelse med produksjonen av 

papirmasse og papir, herunder energien som brukes ved fjerning av trykksverte fra papiravfall med sikte på produksjon av 

gjenvunnet papirmasse. Energi som brukes til transport av råstoffer og til konvertering og emballering, skal ikke tas med i 

beregningen av energiforbruket.  
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Samlet varmeenergi omfatter alle typer innkjøpt brensel. Den omfatter også varmeenergi som er gjenvunnet ved forbrenning av 

avlut og avfall fra produksjonen i anlegget (f.eks. treavfall, sagflis, avlut, papiravfall, vrakpapir), og varmeenergi som er 

gjenvunnet fra egen produksjon av elektrisitet. Når den samlede varmeenergien skal beregnes, trenger søkeren imidlertid bare 

medregne 80 % av varmeenergien fra slike kilder. 

Med elektrisk energi menes netto mengde elektrisitet fra nettet og egen produksjon av elektrisitet, uttrykt som elektrisk kraft. 

Elektrisitet som brukes i forbindelse med behandling av spillvann, trenger ikke medregnes. 

Når det genereres damp med elektrisitet som varmekilde, skal varmeverdien av dampen beregnes, deretter divideres med 0,8 og 

legges til det samlede brenselforbruket. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate tall for brensel (varme) for papirmasse og papir, og dersom 

det bare foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal verdiene for brensel (varme) for papirmasse settes til 

null, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

Kriterium 3 — Fibrer: bevaring av ressurser, bærekraftig skogforvaltning 

Fiberråstoffet kan være returfiber eller ny fiber. 

Ny fiber skal ikke stamme fra genmodifiserte arter. 

Alle fibrer skal omfattes av gyldige sporbarhetssertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifiserings-

ordning, for eksempel FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) eller 

tilsvarende, eller de skal omfattes av leveringssedler for returpapir i samsvar med standarden EN 643. 

Minst 70 % av fibermaterialet som tilføres produktet eller produksjonslinjen, skal stamme fra skoger eller områder som 

forvaltes i samsvar med prinsipper for bærekraftig skogforvaltning som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige 

sporbarhetsordningen, og/eller stamme fra gjenvunne materialer. 

Beregningen av innholdet av returfiber omfatter ikke gjenbruk av avfallsmaterialer som er generert i en prosess, og som kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir — egenprodusert eller innkjøpt). Bruk av vrakpapir fra konvertering 

(egenprodusert eller innkjøpt) kan imidlertid anses som et bidrag til innholdet av returfiber dersom det omfattes av leverings-

sedler fastsatt ved standarden EN 643. 

Usertifisert nytt materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer 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 eller godkjent i 

henhold til sertifiseringsordningen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring, underbygd av et gyldig og 

uavhengig sertifisert sporbarhetssertifikat fra produsenten av EU-miljømerket grafisk papir og for alle nye fibrer som brukes i 

produktet eller produksjonslinjen. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført av en 

tredjepart. Dersom returfiber er brukt og sertifikater i henhold til FSC eller PEFC eller tilsvarende ordninger ikke benyttes, skal 

leveringssedler fastsatt ved standarden EN 643 fungere som dokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge revidert regnskapsdokumentasjon som viser at minst 70 % av materialene som tilføres produktet eller 

produksjonslinjen, stammer fra skoger eller områder som forvaltes i samsvar med prinsipper for bærekraftig skogforvaltning 

som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige sporbarhetsordningen, og/eller stammer fra gjenvunne materialer. 

Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert nytt materiale, skal det dokumenteres at innholdet av 

usertifisert nytt materiale er høyst 30 %, og at det omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde, 

og oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Dersom sertifiseringsordningen ikke inneholder særlige krav om at alt nytt materiale skal stamme fra ikke-genmodifiserte arter, 

skal det framlegges ytterligere dokumentasjon som viser dette.  
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Kriterium 4 — Farlige stoffer og stoffblandinger underlagt begrensninger 

Grunnlaget for å dokumentere at hvert av underkriteriene til kriterium 4 er oppfylt, skal være at søkeren framlegger en liste over 

alle relevante kjemikalier som brukes, sammen med relevant dokumentasjon (sikkerhetsdatablad eller en erklæring fra 

kjemikalieleverandøren). 

Kriterium 4a) Begrensninger for stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

Merk: Alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, skal kontrolleres. Dette kriteriet gjelder ikke for 

kjemikalier som brukes til behandling av spillvann, med mindre spillvannet resirkuleres tilbake til papirproduksjonsprosessen 

etter behandling. 

Papirproduktet skal ikke inneholde stoffer som er identifisert etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3) og oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i 

konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. Det skal ikke gis unntak fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at papirproduktet ikke inneholder stoffer som gir grunn til 

svært alvorlig bekymring i konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. Erklæringen skal underbygges av sikkerhetsdatablader 

eller relevante erklæringer fra leverandøren av alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, som viser at 

ingen av kjemikaliene inneholder SVHC i konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. 

Listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på 

kandidatlisten fastsatt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på følgende adresse: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

Kriterium 4b) Begrensninger for klassifisering, merking og emballering (CLP) 

Merk: Alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, skal kontrolleres. Dette kriteriet gjelder ikke for 

kjemikalier som brukes til behandling av spillvann, med mindre spillvannet resirkuleres tilbake til papirproduksjonsprosessen 

etter behandling. 

Med mindre det gis unntak i tabell 3, skal papirproduktet ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger i konsentrasjoner på over 

0,10 vektprosent som klassifiseres med noen av følgende faresetninger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(4): 

— Farer i gruppe 1: Stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i 

kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df. 

— Farer i gruppe 2: CMR, kategori 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; giftighet i vann, kategori 1: H400, 

H410; akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330; aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304; giftvirkning på bestemte 

organer (STOT), kategori 1: H370, H372, hudsensibiliserende stoff, kategori 1(*): H317. 

— Farer i gruppe 3: Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413; akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331; 

STOT, kategori 2: H371, H373. 

Bruken av stoffer eller stoffblandinger som blir kjemisk modifisert under papirproduksjonsprosessen (f.eks. uorganiske 

flokkuleringsmidler, tverrbindingsmidler, uorganiske oksiderings- og reduksjonsmidler) slik at alle relevante fareklasser som 

gir opphav til begrensninger under CLP, ikke lenger gjelder, skal være unntatt fra ovenstående krav.  

  

(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). 

(4) 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). 

(*) H317-begrensninger skal gjelde bare for kommersielle fargestoffpreparater, midler til etterbehandling av overflaten og beleggmaterialer 

som anvendes på papir. 
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Tabell 3 

Unntak fra begrensninger for CLP-farer og gjeldende vilkår 

Type stoff/stoffblanding Anvendelse 
Unntatt(e) 

fareklasse(r) 
Vilkår for unntak 

Fargestoffer og pigmenter Brukes i våtparti eller til over-

flatebelegg ved produksjon av farget 

papir. 

H411, H412, 

H413 

Kjemikalieleverandøren skal framlegge en 

erklæring om at en fikseringsgrad på 98 % 

kan oppnås på papiret, og gi anvisning om 

hvordan dette kan sikres. 

Papirprodusenten skal framlegge en 

erklæring om at alle relevante anvisninger 

er overholdt. 

Basiske fargestoffer Farging av papir som hovedsakelig 

er basert på mekanisk papirmasse 

og/eller ubleket kjemisk papirmasse. 

H400, H410, 

H411, H412, 

H413, H317 

Kationiske polymerer (her-

under polyetyleniminer, poly-

amider og polyaminer) 

Ulike anvendelser er mulig, bl.a. 

som retensjonsmiddel og middel for 

å øke den våte papirbanens 

bestandighet, fasthet i tørr tilstand og 

fuktbestandighet. 

H411, H412, 

H413 

Papirprodusenten skal framlegge en 

erklæring om at alle relevante anvisninger 

for sikker håndtering og dosering som er 

angitt i sikkerhetsdatabladet, er overholdt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over alle relevante kjemikalier som er brukt, sammen med relevante 

sikkerhetsdatablader eller leverandørerklæringer. 

Alle kjemikalier som inneholder stoffer eller stoffblandinger med begrenset CLP-klassifisering, skal markeres. Den omtrentlige 

doseringen for kjemikaliet samt konsentrasjonen av det begrensede stoffet eller den begrensede stoffblandingen i det aktuelle 

kjemikaliet (som angitt i sikkerhetsdatabladet eller erklæringen fra leverandøren) og en antatt retensjonsfaktor på 100 % skal 

benyttes til å anslå mengden av det begrensede stoffet eller den begrensede stoffblandingen som blir værende igjen i 

sluttproduktet. 

Begrunnelser for eventuelle avvik fra en retensjonsfaktor på 100 % eller for kjemisk modifisering av et farlig stoff eller en 

farlig stoffblanding som er underlagt begrensninger, skal framlegges skriftlig for vedkommende organ. 

Dersom stoffer eller stoffblandinger som er underlagt begrensninger, overstiger 0,10 vektprosent av det ferdige papirproduktet, 

men omfattes av et unntak, skal det framlegges dokumentasjon på samsvar med de relevante vilkårene for unntaket. 

Kriterium 4c) Klor 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av papirmasse og papir. Selv om det også gjelder for bleking av returfiber, godtas 

det at fibrene kan ha blitt bleket med klorgass i den forrige livssyklusen. 

Klorgass skal ikke brukes som blekemiddel. Dette kravet gjelder ikke for klorgass som brukes i forbindelse med produksjon og 

bruk av klordioksid. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at klorgass ikke er brukt som blekemiddel i papirproduk-

sjonsprosessen, sammen med erklæringer fra alle berørte leverandører av papirmasse. 

Kriterium 4d) Alkylfenoletoksylater (APEO) 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av papirmasse og papir. 

Alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater skal ikke tilsettes i kjemiske rengjøringsmidler, kjemikalier til fjerning av 

trykksverte, antiskummidler, dispergeringsmidler eller overflatebehandlingsmidler. Alkylfenolderivater defineres som stoffer 

som produserer alkylfenoler ved nedbryting. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge erklæring(er) fra kjemikalieleverandøren(e) om at disse produktene ikke er 

tilsatt alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater.  
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Kriterium 4e) Overflateaktive stoffer til fjerning av trykksverte 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av avsvertet papirmasse. 

Alle overflateaktive stoffer som brukes til å fjerne trykksverte, skal vise god biologisk nedbrytbarhet eller fullstendig og 

iboende biologisk nedbrytbarhet (se prøvingsmetoder og terskelverdier nedenfor). Det eneste unntaket fra dette kravet skal være 

bruk av overflateaktive stoffer basert på silisiumderivater, forutsatt at papirslam fra fjerning av trykksverte forbrennes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevante 

sikkerhetsdatablader eller prøvingsrapporter for hvert enkelt overflateaktivt stoff. Disse skal inneholde opplysninger om 

prøvingsmetode, terskelverdi og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder og terskelverdier: 

— For god biologisk nedbrytbarhet: OECD 301 A-F (eller tilsvarende ISO-standarder), med en nedbrytingsprosent (herunder 

absorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 301 A og E, og minst 60 % for 301 B, C, D og F. 

— For fullstendig og iboende biologisk nedbrytbarhet: OECD 302 A-C (eller tilsvarende ISO-standarder), med en ned-

brytingsprosent (herunder adsorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 302 A og B, og minst 60 % for 302 C. 

I tilfeller der silisiumbaserte overflateaktive stoffer brukes, skal søkeren framlegge et sikkerhetsdatablad for de anvendte 

kjemikaliene og en erklæring om at papirslam fra fjerning av trykksverte forbrennes, herunder nærmere opplysninger om 

forbrenningsanlegget eller -anleggene som slammet skal sendes til. 

Kriterium 4f) Begrensninger for biocidprodukter for bekjempelse av slimdannelse 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

De aktive stoffene i biocidprodukter som brukes til å bekjempe slimdannende organismer i vannsirkuleringssystemer som 

inneholder fibrer, skal være godkjent for dette formålet eller være i ferd med å bli undersøkt i påvente av en beslutning om 

godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(5), og skal ikke kunne være bio-

akkumulerende. 

Ved anvendelsen av dette kriteriet skal potensialet for bioakkumulering kjennetegnes ved en log Kow-verdi (fordelings-

koeffisient oktanol/vann) på ≤ 3,0 eller en bioakkumuleringsfaktor fastsatt ved forsøk på ≤ 100. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevant sikkerhets-

datablad eller prøvingsrapport for produktet. Dette dokumentet skal inneholde opplysninger om prøvingsmetode, terskelverdi 

og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E. 

Kriterium 4g) Begrensninger for azofargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

Azofargestoffer, som gjennom reduktiv spalting av en eller flere azogrupper kan avgi et eller flere av de aromatiske aminene 

oppført i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/61/EF(6) eller i tillegg 8 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, 

skal ikke brukes i produksjonen av EU-miljømerket grafisk papir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i 

produksjonsprosessen for EU-miljømerket grafisk papir, om at dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen fra leverandøren av 

fargestoffet skal underbygges av prøvingsrapporter i samsvar med relevante metoder beskrevet i tillegg 10 til vedlegg XVII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 eller tilsvarende metoder. 

  

(5) 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). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/61/EF av 19. juli 2002 om 19. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av 

markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (azofargestoffer) (EFT L 243 av 11.9.2002, s. 15). 
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Kriterium 4h) Metallbaserte pigmenter og fargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. Se definisjonen av metallbaserte pigmenter og fargestoffer i innledningen til 

dette vedlegget. 

Fargestoffer eller pigmenter basert på aluminium(**), sølv, arsen, barium, kadmium, kobolt, krom, kobber(**), kvikksølv, 

mangan, nikkel, bly, selen, antimon, tinn eller sink skal ikke brukes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i produksjons-

prosessen for EU-miljømerket grafisk papir, om at kravene i dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen(e) fra leverandøren(e) skal 

underbygges av sikkerhetsdatablader eller annen relevant dokumentasjon. 

Kriterium 4i) Ioniske urenheter i fargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

Konsentrasjonen av ioniske urenheter i fargestoffer som blir brukt, skal ikke overstige følgende verdier: sølv 100 ppm, arsen 

50 ppm, barium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobolt 500 ppm, krom 100 ppm, kobber 250 ppm, kvikksølv 4 ppm, nikkel  

200 ppm, bly 100 ppm, selen 20 ppm, antimon 50 ppm, tinn 250 ppm, sink 1 500 ppm. 

Begrensningen for kobberurenheter gjelder ikke for fargestoffer basert på kobberftalocyanin. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i 

produksjonsprosessen for EU-miljømerket grafisk papir, om at kravene i dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen(e) fra 

leverandøren(e) skal underbygges av sikkerhetsdatablader eller annen relevant dokumentasjon. 

Kriterium 5 — Avfallshåndtering 

Alle anlegg for produksjon av papirmasse og papir skal ha et system for håndtering av avfall fra produksjonsprosessen og en 

plan for avfallshåndtering og reduksjon av avfall som beskriver produksjonsprosessen og inneholder opplysninger om følgende 

aspekter: 

1) Innførte prosedyrer for avfallsforebygging. 

2) Innførte prosedyrer for sortering, ombruk og gjenvinning av avfall. 

3) Innførte prosedyrer for sikker håndtering av farlig avfall. 

4) Mål og delmål for kontinuerlig forbedring i forbindelse med reduksjon av avfallsproduksjon og økt ombruks- og gjen-

vinningsgrad. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en plan for reduksjon av avfall og avfallshåndtering for hvert av de aktuelle 

anleggene og en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

Søkere som er registrert i fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) og/eller sertifisert i samsvar med 

ISO 14001, skal anses for å ha oppfylt dette kriteriet dersom 

1) det er dokumentert i EMAS-miljøredegjørelsen for produksjonsstedet at avfallshåndtering er inkludert, eller 

2) det er tilstrekkelig redegjort for at avfallshåndtering er inkludert i ISO 14001-sertifiseringen for produksjonsstedet. 

Kriterium 6 — Bruksegnethet 

Papirproduktet skal være egnet til sitt formål. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av relevant 

dokumentasjon. 

Produsentene skal garantere produktenes bruksegnethet og framlegge dokumentasjon som viser at produktkvaliteten er i 

samsvar med EN ISO/IEC 17050. Standarden inneholder generelle kriterier for leverandørenes samsvarserklæring med 

normative dokumenter. 

  

(**) Kobberftalocyanin unntas fra begrensningen for kobber, og begrensningen for aluminium gjelder ikke for aluminiumsilikat. 
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Kriterium 7 — Opplysninger på emballasjen 

Minst en av følgende opplysninger skal være oppført på produktemballasjen: 

«Begge sider av papiret bør brukes» (gjelder for utskriftspapir til kontorbruk) 

«Brukt papir bør leveres til gjenvinning» 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd av et bilde av produkt-

emballasjen der de foreskrevne opplysningene er påført. 

Kriterium 8 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Søkeren skal følge veiledningen om riktig bruk av logoen for EU-miljømerket som er angitt i retningslinjene for logoen for EU-

miljømerket: 

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

Dersom det valgfrie merket med tekstfelt brukes, skal det inneholde følgende tre utsagn: 

— Lave utslipp til luft og vann under produksjon. 

— Lavt energiforbruk under produksjon. 

— xx % bærekraftig fiber / xx % returfiber (alt etter hva som er relevant). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av et bilde av 

produktemballasjen som tydelig viser merket, registrerings-/lisensnummeret og, dersom det er relevant, erklæringene som kan 

vises sammen med merket. 

 _____  
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VEDLEGG II 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET TIL MYKPAPIR OG MYKPAPIRPRODUKTER 

GENERELLE MERKNADER 

Formålet med kriteriene 

Formålet med kriteriene er særlig å redusere utslipp av giftige eller eutrofe stoffer til vann og miljøskade eller -risiko som følge 

av bruk av energi (klimaendringer, forsuring, nedbryting av ozonlaget, utarming av ikke-fornybare ressurser). For dette 

formålet har kriteriene som mål å 

— redusere energiforbruket og tilknyttede utslipp til luft, 

— redusere miljøskade ved å redusere utslipp til vann og avfallsproduksjon, 

— redusere miljøskade eller -risiko som følge av bruk av farlige kjemikalier, og 

— verne skogene ved å kreve at returfiber eller ny fiber skal stamme fra skoger og områder som forvaltes på en bærekraftig 

måte. 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til «mykpapir og mykpapirprodukter»: 

1. Utslipp til vann og luft. 

2. Energiforbruk. 

3. Fibrer: bevaring av ressurser, bærekraftig skogforvaltning. 

4. Farlige stoffer og stoffblandinger underlagt begrensninger. 

5. Avfallshåndtering. 

6. Krav til sluttproduktet. 

7. Opplysninger på EU-miljømerket. 

Miljøkriteriene gjelder for produksjon av papirmasse, herunder alle delprosesser produksjonen består av, fra det tidspunktet ny 

fiber eller returfiber kommer inn i anlegget, til det tidspunktet papirmassen forlater papirfabrikken. Med hensyn til papirproduk-

sjonsprosessene gjelder miljøkriteriene for alle delprosesser i papirfabrikken, fra papirmassen klargjøres for produksjon av 

mykpapir til papiret vikles på moderrullen. 

Energiforbruk og utslipp til vann og luft ved konvertering av mykpapir til mykpapirprodukter er ikke omfattet. Miljøkriteriene 

gjelder ikke for transport og emballering av råstoffer (f.eks. tre), papirmasse eller det ferdige papirproduktet. 

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

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at kriteriene 

er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) og/eller deres underleverandører osv. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

henhold til den relevante harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av 

organer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser 

og tjenester. 

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

godtatt som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller 

inspeksjoner på stedet for å kontrollere at kriteriene er oppfylt. 

Mykpapirproduktet skal oppfylle alle krav i den staten der produktet bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring 

om at produktet oppfyller dette kravet. 

I dette vedlegg menes med 

 1) «tonn lufttørket» tonn lufttørket (ADt) papirmasse uttrykt som 90 % tørrhet, 

 2) «kjemisk papirmasse» fibermateriale framstilt ved å fjerne fra råstoff en betydelig del av forbindelsene som ikke er 

celluloseholdige, og som kan fjernes ved kjemisk behandling (koking, delignifisering, bleking),  



Nr. 7/532 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

 3) «CMP» kjemimekanisk papirmasse, 

 4) «CTMP» kjemitermomekanisk papirmasse, 

 5) «avsvertet papirmasse» papirmasse framstilt av returpapir som trykksverte og andre forurensende stoffer er fjernet fra, 

 6) «fargestoffer» sterkt farget eller fluorescerende organisk stoff, som gir farge til et underlag gjennom selektiv absorpsjon. 

Fargestoffer er løselige og/eller gjennomgår en anvendelsesprosess som i det minste midlertidig ødelegger eventuelle 

krystallstrukturer i fargestoffet. Fargestoffer holdes tilbake i underlaget gjennom absorpsjon, løsning og mekanisk binding 

eller gjennom ioniske eller kovalente kjemiske bindinger, 

 7) «ECF-papirmasse» papirmasse som blekes uten bruk av fritt klor, 

 8) «integrert produksjon» produksjon av papirmasse og papir på samme sted. Papirmassen tørkes ikke før produksjonen av 

papir. Produksjonen av papir/papp er direkte knyttet til produksjonen av papirmasse, 

 9) «papir eller papp av mekanisk tremasse» papir eller papp som inneholder mekanisk tremasse som en vesentlig bestanddel 

av fibersammensetningen, 

10) «metallbaserte pigmenter og fargestoffer» fargestoffer og pigmenter som inneholder mer enn 50 vektprosent av den eller 

de relevante metallforbindelsene, 

11) «moderrull» en stor rull mykpapir, som er rullet opp på viklingsstasjonen, og som dekker enten hele eller deler av 

mykpapirmaskinens bredde, 

12) «ikke-integrert produksjon» produksjon av kommersiell papirmasse (for salg) i fabrikker som ikke bruker papirmaskiner, 

eller produksjon av papir/papp utelukkende med papirmasse som er produsert i andre anlegg (kommersiell papirmasse), 

13) «vrakpapir» papirmateriale som kasseres i papirmaskinprosessen, men som har egenskaper som gjør at det kan gjenbrukes 

på stedet ved at det tilbakeføres til den samme produksjonsprosessen som genererte det. Ved anvendelsen av denne 

beslutning omfatter dette ikke konverteringsprosesser, som anses som atskilte prosesser i papirmaskinen, 

14) «pigmenter» fargede, sorte, hvite eller fluorescerende organiske eller uorganiske faste partikkelstoffer som vanligvis er 

uløselige i og praktisk talt fysisk og kjemisk upåvirket av bærestoffet eller substratet som de innarbeides i. De endrer 

utseende ved selektiv absorpsjon og/eller spredning av lys. Pigmenter spres vanligvis i bærestoffer eller substrater som for 

eksempel anvendes ved produksjon av trykkfarger, maling, plast eller andre polymermaterialer. Pigmenter beholder en 

krystall- eller partikkelstruktur gjennom hele fargeprosessen, 

15) «returfiber» fiber som er skilt ut fra avfallsstrømmen i en produksjonsprosess, eller som husholdninger eller kommersielle, 

industrielle og institusjonelle anlegg har generert i egenskap av sluttbrukere av produktet. Disse fibrene kan ikke lenger 

brukes til sitt tiltenkte formål. De omfatter ikke gjenbruk av materialer som er generert i en prosess, og som kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir — egenprodusert eller innkjøpt), 

16) «strukturert mykpapir» papir som kjennetegnes av høy bulk og absorpsjonsevne som oppnås gjennom betydelige lokale 

områder med høy og lav fibertetthet i form av fiberlommer på basisarket, som genereres ved særskilte prosesser i 

mykpapirmaskinen, 

17) «TCF-papirmasse» papirmasse som blekes helt uten bruk av klor, 

18) «TMP» termomekanisk papirmasse. 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 — Utslipp til vann og luft 

Det er en forutsetning at anlegget for produksjon av papirmasse og papir oppfyller alle lovfestede krav i den staten der anlegget 

ligger. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, underbygd av relevant dokumentasjon og erklæringer fra 

leverandøren(e) av papirmassen. 

Kriterium 1a) Kjemisk oksygenforbruk (KOF), svovel (S), NOx, fosfor (P) 

Kravet er basert på opplysninger om utslipp i forhold til en bestemt referanseverdi. Forholdet mellom de faktiske utslippene og 

referanseverdien omregnes til et utslippsresultat. 

Resultatet for hver enkelt utslippsparameter skal ikke overstige 1,3. 
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Samlet antall poeng (Ptotal = PKOF + PS + PNOx + PP) skal uansett ikke overstige 4,0. 

Når det gjelder ikke-integrert produksjon, skal søkeren framlegge en beregning som omfatter produksjon av papirmasse og 

papir. 

For produksjon av papirmasse og papir under ett skal PKOF beregnes som angitt nedenfor (PS, PNOx og PP skal beregnes på 

nøyaktig samme måte). 

For hver anvendt papirmasse «i» skal tilhørende målte KOF-utslipp (KOFpapirmasse,i uttrykt i kg/lufttørket tonn — ADt) veies i 

henhold til den relative andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og legges sammen. 

Tonn lufttørket forutsetter 90 % tørrstoffinnhold for papirmasse og 95 % for papir. 

Det veide KOF-utslippet for papirmassen legges deretter til det målte KOF-utslippet fra papirproduksjonen for å gi et samlet 

KOF-utslipp, KOFtotal. 

Den veide KOF-referanseverdien for papirmasseproduksjonen skal beregnes på samme måte, som summen av den veide 

referanseverdien for hver anvendt papirmasse, og legges til referanseverdien for papirproduksjonen for å gi en samlet KOF-

referanseverdi, KOFref, total. Referanseverdiene for hver anvendt papirmassetype og for papirproduksjonen er angitt i tabell 1. 

Til slutt divideres samlet KOF-utslipp med samlet KOF-referanseverdi på følgende måte: 

PKOF =
KOFtotal

KOFref,total
=

∑ [papirmasse, i × (KOFpapirmasse,i)] + KOFpapirmaskin
n
i=1

∑ [papirmasse, i × (KOFref papirmasse,i)] + CODref papirmaskin
n
i=1

 

Tabell 1 

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse og fra papirproduksjon 

Type papirmasse/papir 

Utslipp (kg/ADt) 

KOF-referanse P-referanse S-referanse NOx-referanse 

Bleket kjemisk papirmasse (unntatt med sulfitt) 16,00 0,025 

0,09(1) 

0,35 1,60 

Bleket kjemisk papirmasse (med sulfitt) 24,00 0,04 0,75 1,60 

Magnefittmasse 28,00 0,056 0,75 1,60 

Ubleket kjemisk papirmasse 6,50 0,016 0,35 1,60 

CTMP/CMP 16,00 0,008 0,20 0,25/0,70(2) 

TMP/slipmasse 3,00/5,40(3) 0,008 0,20 0,25 

Papirmasse av returfiber uten fjerning av trykksverte 1,10 0,006 0,20 0,25 

Papirmasse av returfiber med fjerning av trykksverte 3,20 0,012 0,20 0,25 

 Utslipp (kg/tonn) 

Produksjon av mykpapir 1,20 0,01 0,30 0,50 

Produksjon av strukturert mykpapir 1,20 0,01 0,30 0,70 

(1) Den høyeste verdien gjelder fabrikker som bruker eukalyptus fra områder med høye fosfornivåer (f.eks. iberisk eukalyptus). 

(2) NOx-utslippsverdi for ikke-integrerte CTMP-fabrikker som bruker hurtigtørking av papirmasse med biomassebasert damp. 

(3) KOF-verdi for sterkt bleket mekanisk papirmasse (70-100 % av fibrene i det ferdige papiret). 

Ved kraftvarmeproduksjon på det samme anlegget kan utslippene av S og NOx fra produksjonen av elektrisitet på stedet trekkes 

fra den samlede mengden. Følgende ligning kan benyttes til å beregne hvor stor andel av utslippene som skyldes produksjon av 

elektrisitet: 

2 × (MWh(elektrisitet)) / [2 × MWh(elektrisitet) + MWh(varme)] 
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Den elektriske kraften i denne beregningen er den som produseres i kraftvarmeverket. Varmen i denne beregningen er den 

nettovarmen fra kraftvarmeverket som brukes til produksjon av papirmasse/papir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger og prøvingsdata som viser at dette kriteriet er oppfylt, 

sammen med tilhørende underlagsdokumentasjon som inneholder prøvingsrapporter på grunnlag av følgende standard 

prøvingsmetoder for kontinuerlig eller periodisk overvåking (eller tilsvarende standardmetoder som i henhold til vedkommende 

organ gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet): KOF: ISO 15705 eller ISO 6060; NOx: EN 14792 eller ISO 11564; S 

(svoveloksider): EN 14791 eller EPA nr. 8; S (redusert svovel): EPA nr. 15A, 16A eller 16B; svovelinnhold i olje: ISO 8754; 

svovelinnhold i kull: ISO 19579; svovelinnhold i biomasse: EN 15289; total-P: EN ISO 6878. 

Hurtigprøver kan også brukes til å overvåke utslipp så lenge de kontrolleres regelmessig (f.eks. månedlig) i forhold til 

ovennevnte relevante standarder eller egnede tilsvarende standarder. Når det gjelder KOF-utslipp, skal kontinuerlig overvåking 

basert på analyse av totalt organisk karbon (TOC) godtas så lenge det er fastsatt en korrelasjon mellom TOC- og KOF-resultater 

for det aktuelle produksjonsstedet. 

Minste målehyppighet, med mindre annet er angitt i driftstillatelsen, skal være daglig for KOF-utslipp og ukentlig for total-P-

utslipp. I alle tilfeller skal utslippene av S og NOx måles kontinuerlig (for utslipp fra kjeler med en kapasitet på over 50 MW) 

eller med jevne mellomrom (minst én gang i året for kjeler og tørkere med en kapasitet på høyst 50 MW). 

Data skal rapporteres som årsgjennomsnitt unntatt dersom 

— produksjonsperioden er begrenset, 

— produksjonsanlegget er nytt eller ombygd, i så fall skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med 

stabil drift av anlegget. 

I begge tilfeller kan data godkjennes bare dersom de er representative for den aktuelle perioden og et tilstrekkelig antall 

målinger er foretatt for hver utslippsparameter. 

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

og NOx. 

Utslipp til luft skal omfatte alle utslipp av S og NOx som forekommer under produksjonen av papirmasse og papir, herunder damp 

som genereres utenfor produksjonsstedet, fratrukket utslipp knyttet til produksjonen av elektrisitet. Målingene skal omfatte 

gjenvinningskjeler, kalkovner, dampkjeler og destruksjonsovner for gasser med sterk lukt. Det skal også redegjøres for diffuse 

utslipp. Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte både oksiderte og reduserte svovelutslipp. 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, tatt ved utslippspunktet for spillvann i fabrikkens renseanlegg. 

I tilfeller der fabrikkens spillvann sendes til et kommunalt renseanlegg eller et renseanlegg som drives av en tredjepart, skal prøver 

som ikke er filtrert eller bunnfelt og tatt ved fabrikkens utslippspunkt for spillvann, analyseres, og resultatene skal multipliseres 

med en standard virkningsgrad for behandling av spillvann for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en 

tredjepart. Virkningsgraden for behandling av spillvann skal være basert på opplysninger fra den driftsansvarlige for det 

kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en tredjepart. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate utslippstall for papirmasse og papir, og dersom det bare 

foreligger et samlet tall for papirmasse og papirproduksjon, skal utslippsverdiene for papirmasse settes til null, og de samlede 

utslippene skal sammenlignes med kombinerte referanseverdier for den relevante produksjonen av papirmasse og papir. Det veide 

innholdet av hver papirmasse som tildeles en særlig referanseverdi fra tabell 1, skal gjenspeiles i ligningen. 

Kriterium 1b) Adsorberbare organiske halogener (AOX) 

Dette kriteriet gjelder papirmasse som blekes uten bruk av fritt klor (ECF). 

AOX-utslippene fra produksjonen av hver enkelt papirmasse som anvendes i EU-miljømerket mykpapir, skal ikke overstige 

0,17 kg/ADt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter der prøvingsmetoden AOX ISO 9562 eller tilsvarende metoder er 

brukt, sammen med utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, samt eventuell tilhørende underlagsdokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av en liste over de ulike ECF-papirmassene som er 

brukt i papirmasseblandingen, deres respektive vektingsfaktor og deres individuelle mengde AOX-utslipp, uttrykt som 

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

klorforbindelser til å bleke papirmassen. Det er ikke nødvendig å måle AOX i spillvannet fra ikke-integrert papirproduksjon 

eller i spillvannet fra papirmasseproduksjon uten bleking, eller der blekingen utføres med klorfrie stoffer. 

AOX-utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, tatt ved utslippspunktet for spillvann i fabrikkens 

renseanlegg. I tilfeller der fabrikkens spillvann sendes til et kommunalt renseanlegg eller et renseanlegg som drives av en 

tredjepart, skal prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt og tatt ved fabrikkens utslippspunkt for spillvann, analyseres, og resultatene 

skal multipliseres med en standard virkningsgrad for behandling av spillvann for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget 

som drives av en tredjepart. Virkningsgraden for behandling av spillvann skal være basert på opplysninger fra den driftsansvarlige 

for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en tredjepart. 

Opplysninger om utslippene skal uttrykkes som årsgjennomsnitt fra målinger som foretas minst én gang annenhver måned. 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende 

dager med stabil drift av anlegget. De skal være representative for den aktuelle perioden. 

Dersom søkeren ikke bruker ECF-papirmasse, er det tilstrekkelig med en erklæring om dette til vedkommende organ. 

Kriterium 1c) CO2 

Merk: Kriteriet gjelder de samlede CO2-utslippene fra produksjon av papirmasse og papir. Konvertering omfattes ikke. 

Karbondioksidutslipp fra fossilt brensel som brukes til produksjon av prosessvarme og elektrisitet (i eller utenfor anlegget), skal 

ikke overstige følgende grenseverdier: 

1) 1 200 kg CO2/tonn for konvensjonelt mykpapir. 

2) 1 850 kg CO2/tonn for strukturert mykpapir. 

Den faktiske utslippsverdien skal beregnes som summen av utslippene fra produksjon av papirmasse og papir, idet det tas 

hensyn til den anvendte papirmasseblandingen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge data og utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen 

med tilhørende underlagsdokumentasjon. 

For hver type papirmasse som anvendes, skal papirmasseprodusenten gi søkeren en enkelt CO2-utslippsverdi i kg CO2/ADt. 

Søkeren skal også framlegge en enkelt CO2-utslippsverdi for den eller de aktuelle papirmaskinene som brukes til å produsere 

EU-miljømerket mykpapir. For integrerte fabrikker kan CO2-utslipp fra produksjon av papirmasse og papir rapporteres som en 

enkelt verdi. 

Dataene for CO2-utslipp skal omfatte alle kilder til ikke-fornybart brensel som brukes i produksjonen av papirmasse og papir, 

herunder utslipp knyttet til produksjonen av elektrisitet (i eller utenfor anlegget). 

Utslippsfaktorer for brensler skal brukes i samsvar med vedlegg VI til forordning (EU) nr. 601/2012. 

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal en utslippsberegningsfaktor på 384 (kg CO2/MWh) brukes i samsvar med MEErP-

metoden(1). 

Perioden for beregninger eller massebalanser skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg om et nytt 

eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift av anlegget. 

Beregningene skal være representative for den aktuelle perioden. 

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal verdien som er oppgitt ovenfor (europeisk gjennomsnitt), benyttes, med mindre 

søkeren framlegger dokumentasjon som viser gjennomsnittsverdien for sine leverandører av elektrisitet (leverandører som har 

inngått kontrakt); i slike tilfeller kan søkeren bruke denne verdien i stedet for verdien som er oppgitt ovenfor. Dokumentasjonen 

som brukes som samsvarsbevis, skal omfatte tekniske spesifikasjoner som angir gjennomsnittsverdien (dvs. en kopi av 

kontrakten). 

Den mengden energi fra fornybare energikilder som kjøpes inn og benyttes i produksjonsprosessene, skal regnes som null CO2-

utslipp ved beregning av CO2-utslippene. Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon på at denne typen energi faktisk 

benyttes i fabrikken eller kjøpes inn utenfra. 

Kriterium 2 – Energiforbruk 

Kravet er basert på opplysninger om faktisk energiforbruk i produksjonen av papirmasse og papir i forhold til spesifikke 

referanseverdier. 

  

(1) Metode for miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter. 
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Energiforbruket omfatter forbruket av elektrisitet og brensel til varmeproduksjon og skal uttrykkes i poeng (Ptotal) slik det er 

beskrevet nedenfor. 

Samlet antall poeng (Ptotal = PE + PF) skal ikke overstige 2,5. 

Tabell 2 inneholder referanseverdier for beregning av energiforbruket. 

Når det gjelder en blanding av papirmasse, skal referanseverdien for forbruket av elektrisitet og brensel til varmeproduksjon 

veies i forhold til andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og legges sammen. 

Kriterium 2a) Elektrisitet 

Elektrisitetsforbruket i forbindelse med produksjonen av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PE) slik det er beskrevet 

nedenfor. 

Beregning for produksjon av papirmasse: For hver anvendt papirmasse, «i», skal det tilsvarende elektrisitetsforbruket 

(Epapirmasse,i uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Epapirmasse,i = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

Beregning for produksjon av papir: Tilsvarende skal elektrisitetsforbruket knyttet til produksjonen av papir (Epapir) beregnes på 

følgende måte: 

Epapir = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PE): 

PE =
∑ [papirmasse, i × Epapirmasse,i] + Epapir

n
i=1

∑ [papirmasse, i × Eref papirmasse,i] + Eref papir
n
i=1

 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate elektrisitetstall for papirmasse og papir, og dersom det bare 

foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal elektrisitetsverdiene for papirmasse settes til null, og tallet for 

papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

Kriterium 2b) Brenselforbruk til varmeproduksjon 

Brenselforbruket i forbindelse med produksjon av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PF) slik det er beskrevet 

nedenfor. 

Beregning for produksjon av papirmasse: For hver anvendt papirmasse, «i», skal det tilsvarende brenselforbruket (Fpapirmasse,i 

uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Fpapirmasse,i = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

Merk: 

1. Fpapirmasse,i (og dennes bidrag til PF, papirmasse) trenger ikke beregnes for mekanisk papirmasse, med mindre det dreier seg 

om markedsført, lufttørket mekanisk papirmasse som inneholder minst 90 % tørrstoff. 

2. Den mengden brensel som benyttes til å produsere solgt varme, skal legges til «solgt brensel» i ligningen ovenfor. 

Beregning for produksjon av papir: Tilsvarende skal brenselforbruket i forbindelse med produksjonen av papir (Fpapir, uttrykt i 

kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Fpapir = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PF): 

PF =
∑ [papirmasse, i × Fpapirmasse,i] + Fpapir

n
i=1

∑ [papirmasse, i × Fref papirmasse,i] + Fref papir
n
i=1
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Tabell 2 

Referanseverdier for elektrisitet og brensel 

Type papirmasse 

Brensel kWh/ADt 

F-referanse 

elektrisitet kWh/ADt 

E-referanse 

Ikke admp admp Ikke admp admp 

Kjemisk papirmasse 3 650 4 650 750 750 

Termomekanisk papirmasse (TMP) 0 900 2 200 2 200 

Slipmasse (herunder presset slipmasse) 0 900 2 000 2 000 

Kjemitermomekanisk papirmasse (CTMP) 0 800 1 800 1 800 

Gjenvunnet papirmasse 350 1 350 700 700 

Papirtype kWh/tonn 

Mykpapir 1 950 950 

Strukturert mykpapir 3 000 1 500 

admp = markedsført, lufttørket papirmasse 

Vurdering og kontroll (for både a) og b)): Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, 

sammen med all tilhørende underlagsdokumentasjon. De framlagte opplysningene skal derfor omfatte det samlede forbruket av 

elektrisitet og brensel. 

Søkeren skal beregne alt energiforbruk, inndelt i varme/brensel og elektrisitet, som brukes i forbindelse med produksjonen av 

papirmasse og papir, herunder energien som brukes ved fjerning av trykksverte fra papiravfall med sikte på produksjon av 

gjenvunnet papirmasse. Energi som brukes til transport av råstoffer og til emballering, skal ikke tas med i beregningen av 

energiforbruket. 

Samlet varmeenergi omfatter alle typer innkjøpt brensel. Den omfatter også varmeenergi som er gjenvunnet ved forbrenning av 

avlut og avfall fra produksjonen i anlegget (f.eks. treavfall, sagflis, avlut, papiravfall, vrakpapir), og varmeenergi som er gjenvunnet 

fra egen produksjon av elektrisitet. Når den samlede varmeenergien skal beregnes, trenger søkeren imidlertid bare medregne 80 % 

av varmeenergien fra slike kilder. 

Med elektrisk energi menes netto mengde elektrisitet fra nettet og egen produksjon av elektrisitet, uttrykt som elektrisk kraft. 

Elektrisitet som brukes i forbindelse med behandling av spillvann, trenger ikke medregnes. 

Når det genereres damp med elektrisitet som varmekilde, skal varmeverdien av dampen beregnes, deretter divideres med 0,8 og 

legges til det samlede brenselforbruket. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate tall for brensel (varme) for papirmasse og papir, og dersom 

det bare foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal verdiene for brensel (varme) for papirmasse settes til 

null, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

Kriterium 3 — Fibrer: bevaring av ressurser, bærekraftig skogforvaltning 

Fiberråstoffet kan være returfiber eller ny fiber. 

Ny fiber skal ikke stamme fra genmodifiserte arter. 

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

sertifiseringsordning, for eksempel FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification) eller tilsvarende, eller de skal omfattes av leveringssedler for returpapir i samsvar med standarden EN 643. 

Minst 70 % av fibermaterialet som tilføres produktet eller produksjonslinjen, skal stamme fra skoger eller områder som 

forvaltes i samsvar med prinsipper for bærekraftig skogforvaltning som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige 

sporbarhetsordningen, og/eller stamme fra gjenvunne materialer. 

Beregningen av innholdet av returfiber omfatter ikke gjenbruk av avfallsmaterialer som er generert i en prosess, og som kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir — egenprodusert eller innkjøpt). Bruk av vrakpapir fra konvertering 

(egenprodusert eller innkjøpt) kan imidlertid anses som et bidrag til innholdet av returfiber dersom det omfattes av leverings-

sedler fastsatt ved standarden EN 643. 
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Usertifisert nytt materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer 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 eller godkjent i henhold til sertifiseringsordningen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av et gyldig og 

uavhengig sertifisert sporbarhetssertifikat fra produsenten av EU-miljømerket mykpapir og for alle fibrer som brukes i produktet 

eller produksjonslinjen. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført av en tredjepart. 

Dersom returfiber er brukt og sertifikater i henhold til FSC eller PEFC eller tilsvarende ordninger ikke benyttes, skal 

leveringssedler fastsatt ved standarden EN 643 fungere som dokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge revidert regnskapsdokumentasjon som viser at minst 70 % av materialene som tilføres produktet eller 

produksjonslinjen, stammer fra skoger eller områder som forvaltes i samsvar med prinsipper for bærekraftig skogforvaltning 

som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige sporbarhetsordningen, og/eller stammer fra gjenvunne materialer. 

Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert nytt materiale, skal det dokumenteres at innholdet av 

usertifisert nytt materiale er høyst 30 %, og at det omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde, 

og oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Dersom sertifiseringsordningen ikke inneholder særlige krav om at alt nytt materiale skal stamme fra ikke-genmodifiserte arter, 

skal det framlegges ytterligere dokumentasjon som viser dette. 

Kriterium 4 — Farlige stoffer og stoffblandinger underlagt begrensninger 

Grunnlaget for å dokumentere at hvert av underkriteriene til kriterium 4 er oppfylt, skal være at søkeren framlegger en liste over 

alle relevante kjemikalier som brukes, sammen med relevant dokumentasjon (sikkerhetsdatablad eller en erklæring fra 

kjemikalieleverandøren). 

Kriterium 4a) Begrensninger for stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

Merk: Alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, og dersom det er relevant, under konverteringen av 

mykpapir, skal kontrolleres. Dette kriteriet gjelder ikke for kjemikalier som brukes til behandling av spillvann, med mindre 

spillvannet resirkuleres tilbake til papirproduksjonsprosessen etter behandling. 

Papirproduktet skal ikke inneholde stoffer som er identifisert etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 og oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner på 

over 0,10 vektprosent. Det skal ikke gis unntak fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at papirproduktet ikke inneholder stoffer som gir grunn til 

svært alvorlig bekymring i konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. Erklæringen skal underbygges av sikkerhetsdatablader 

eller relevante erklæringer fra leverandøren av alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, som viser at 

ingen av kjemikaliene inneholder SVHC i konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. 

Listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på 

kandidatlisten fastsatt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på følgende adresse: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

Kriterium 4b) Begrensninger for klassifisering, merking og emballering (CLP) 

Merk: Alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, og dersom det er relevant, under konverteringen av 

mykpapir, skal kontrolleres. Dette kriteriet gjelder ikke for kjemikalier som brukes til behandling av spillvann, med mindre 

spillvannet resirkuleres tilbake til papirproduksjonsprosessen etter behandling. 

Med mindre det gis unntak i tabell 3, skal papirproduktet ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger i konsentrasjoner på over 

0,10 vektprosent som klassifiseres med noen av følgende faresetninger i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008: 

— Farer i gruppe 1: Stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i 

kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df. 
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— Farer i gruppe 2: CMR, kategori 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; giftighet i vann, kategori 1: H400, 

H410; akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330; aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304; giftvirkning på bestemte 

organer (STOT), kategori 1: H370, H372, hudsensibiliserende stoff, kategori 1(*): H317. 

— Farer i gruppe 3: Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413; akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331; 

STOT, kategori 2: H371, H373. 

Bruken av stoffer eller stoffblandinger som blir kjemisk modifisert under papirproduksjonsprosessen (f.eks. uorganiske flokkule-

ringsmidler, tverrbindingsmidler, uorganiske oksiderings- og reduksjonsmidler) slik at alle relevante fareklasser som gir opphav til 

begrensninger under CLP, ikke lenger gjelder, skal være unntatt fra ovenstående krav. 

Tabell 3 

Unntak fra begrensninger for CLP-farer og gjeldende vilkår 

Type stoff/stoffblanding Anvendelse 
Unntatt(e) 

fareklasse(r) 
Vilkår for unntak 

Fargestoffer og pigmenter Brukes i våtparti eller til over-

flatebelegg ved produksjon av 

farget papir. 

H411, H412, 

H413 

Kjemikalieleverandøren skal framlegge en 

erklæring om at en fikseringsgrad på 98 % 

kan oppnås på papiret, og gi anvisning om 

hvordan dette kan sikres. 

Papirprodusenten skal framlegge en 

erklæring om at alle relevante anvisninger 

er overholdt. 

Polyamidamin-epiklorhydrin-

baserte fuktbestandighetsmidler 

Brukes som retensjonsmiddel til  

å forbedre produktets brukbarhet 

eller gi produktet fuktbe-

standighet. 

H411, H412, 

H413 

Den samlede mengden restmonomerer i 

epiklorhydrin (ECH, CAS-nr. 106-89-8) og 

nedbrytingsproduktene 1,3-diklor-2-pro-

panol (DCP, CAS-nr. 96-23-1) og 3-mono-

klor-1,2-propandiol (MCPD, CAS-nr. 96-

24-2) skal ikke overstige 0,35 vektprosent 

av preparatets innhold av faste aktive 

stoffer. 

Glyoksal (returfiber) Urenhet i returfiber. H341, H317 Bare tillatt i konsentrasjoner på over  

0,10 vektprosent dersom det skyldes 

forurensende stoffer fra gjenvunne 

materialer brukt i papirproduksjonen. I slike 

tilfeller skal det dokumenteres at grensen 

definert i kriterium 6c) er overholdt. 

Polyamidamin-epiklorhydrin-

baserte kjemiske hjelpestoffer 

for Yankee-sylinderen 

Brukes som hjelpemiddel for 

krepping. 

H411, H412, 

H413 

Den samlede mengden restmonomerer i 

epiklorhydrin (ECH, CAS-nr. 106-89-8) og 

nedbrytingsproduktene 1,3-diklor-2-pro-

panol (DCP, CAS-nr. 96-23-1) og 3-mono-

klor-1,2-propandiol (MCPD, CAS-nr. 96-

24-2) skal ikke overstige 0,05 vektprosent 

av preparatets innhold av faste aktive 

stoffer. 

Kationiske polymerer (herunder 

polyetyleniminer, polyamider 

og polyaminer) 

Ulike anvendelser er mulig, bl.a. 

som retensjonsmiddel og middel 

for å øke den våte papirbanens 

bestandighet, fasthet i tørr 

tilstand og fuktbestandighet. 

H411, H412, 

H413 

Papirprodusenten skal framlegge en 

erklæring om at alle relevante anvisninger 

for sikker håndtering og dosering som er 

angitt i sikkerhetsdatabladet, er overholdt. 

  

(*) H317-begrensninger skal gjelde bare for kommersielle fargestoffpreparater, midler til etterbehandling av overflaten og 
beleggmaterialer som anvendes på papir. 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over alle relevante kjemikalier som er brukt, sammen med relevante 

sikkerhetsdatablader eller leverandørerklæringer. 

Alle kjemikalier som inneholder stoffer eller stoffblandinger med begrenset CLP-klassifisering, skal markeres. Den omtrentlige 

doseringen for kjemikaliet samt konsentrasjonen av det begrensede stoffet eller den begrensede stoffblandingen i det aktuelle 

kjemikaliet (som angitt i sikkerhetsdatabladet eller erklæringen fra leverandøren) og en antatt retensjonsfaktor på 100 % skal 

benyttes til å anslå mengden av det begrensede stoffet eller den begrensede stoffblandingen som blir værende igjen i sluttproduktet. 

Begrunnelser for eventuelle avvik fra en retensjonsfaktor på 100 % eller for kjemisk modifisering av et farlig stoff eller en 

farlig stoffblanding som er underlagt begrensninger, skal framlegges skriftlig for vedkommende organ. 

Dersom stoffer eller stoffblandinger som er underlagt begrensninger, overstiger 0,10 vektprosent av det ferdige papirproduktet, 

men omfattes av et unntak, skal det framlegges dokumentasjon på samsvar med de relevante vilkårene for unntaket. 

Kriterium 4c) Klor 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av papirmasse og papir. Selv om det også gjelder for bleking av returfiber, godtas 

det at fibrene kan ha blitt bleket med klorgass i den forrige livssyklusen. 

Klorgass skal ikke brukes som blekemiddel. Dette kravet gjelder ikke for klorgass som brukes i forbindelse med produksjon og 

bruk av klordioksid. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at klorgass ikke er brukt som blekemiddel i papirproduk-

sjonsprosessen, sammen med erklæringer fra alle berørte leverandører av papirmasse. 

Kriterium 4d) Alkylfenoletoksylater (APEO) 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av papirmasse og papir. 

Alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater skal ikke tilsettes i kjemiske rengjøringsmidler, kjemikalier til fjerning av 

trykksverte, antiskummidler eller dispergeringsmidler. Alkylfenolderivater defineres som stoffer som produserer alkylfenoler 

ved nedbryting. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en eller flere erklæringer fra kjemikalieleverandøren(e) om at disse produktene 

ikke er tilsatt alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater. 

Kriterium 4e) Overflateaktive stoffer til fjerning av trykksverte 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av avsvertet papirmasse. 

Alle overflateaktive stoffer som brukes til å fjerne trykksverte, skal vise god biologisk nedbrytbarhet eller fullstendig og 

iboende biologisk nedbrytbarhet (se prøvingsmetoder og terskelverdier nedenfor). Det eneste unntaket fra dette kravet skal være 

bruk av overflateaktive stoffer basert på silisiumderivater, forutsatt at papirslam fra fjerning av trykksverte forbrennes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevante sikkerhets-

datablader eller prøvingsrapporter for hvert enkelt overflateaktivt stoff. Disse skal inneholde opplysninger om prøvingsmetode, 

terskelverdi og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder og terskelverdier: 

— For god biologisk nedbrytbarhet: OECD 301 A-F (eller tilsvarende ISO-standarder), med en nedbrytingsprosent (herunder 

absorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 301 A og E, og minst 60 % for 301 B, C, D og F. 

— For fullstendig og iboende biologisk nedbrytbarhet: OECD 302 A-C (eller tilsvarende ISO-standarder), med en 

nedbrytingsprosent (herunder adsorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 302 A og B, og minst 60 % for 302 C. 

I tilfeller der silisiumbaserte overflateaktive stoffer brukes, skal søkeren framlegge et sikkerhetsdatablad for de anvendte 

kjemikaliene og en erklæring om at papirslam fra fjerning av trykksverte forbrennes, herunder nærmere opplysninger om 

forbrenningsanlegget eller -anleggene som slammet skal sendes til. 

Kriterium 4f) Begrensninger for biocidprodukter for bekjempelse av slimdannelse 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

De aktive stoffene i biocidprodukter som brukes til å bekjempe slimdannende organismer i vannsirkuleringssystemer som 

inneholder fibrer, skal være godkjent for dette formålet eller være i ferd med å bli undersøkt i påvente av en beslutning om 

godkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012, og skal ikke kunne være bioakkumulerende.  
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Ved anvendelsen av dette kriteriet skal potensialet for bioakkumulering kjennetegnes ved en log Kow-verdi (fordelings-

koeffisient oktanol/vann) på ≤ 3,0 eller en bioakkumuleringsfaktor fastsatt ved forsøk på ≤ 100. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevant 

sikkerhetsdatablad eller prøvingsrapport for produktet. Dette dokumentet skal inneholde opplysninger om prøvingsmetode, 

terskelverdi og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E. 

Kriterium 4g) Begrensninger for azofargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

Azofargestoffer, som gjennom reduktiv spalting av en eller flere azogrupper kan avgi et eller flere av de aromatiske aminene 

oppført i direktiv 2002/61/EF eller i tillegg 8 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ikke brukes i produksjonen 

av EU-miljømerket mykpapir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i 

produksjonsprosessen for EU-miljømerket mykpapir og EU-miljømerkede mykpapirprodukter, om at dette kriteriet er 

oppfylt. Erklæringen fra leverandøren av fargestoffet skal underbygges av prøvingsrapporter i samsvar med relevante metoder 

beskrevet i tillegg 10 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 eller tilsvarende metoder. 

Kriterium 4h) Metallbaserte pigmenter og fargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter eller dersom det er relevant, for konverteringen av mykpapir. Se definisjonen 

av metallbaserte pigmenter og fargestoffer i innledningen til dette vedlegget. 

Fargestoffer eller pigmenter basert på aluminium(**), sølv, arsen, barium, kadmium, kobolt, krom, kvikksølv, mangan, nikkel, 

bly, selen, antimon, tinn eller sink skal ikke brukes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i produksjons-

prosessen for EU-miljømerkede mykpapirprodukter, om at dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen(e) fra leverandøren(e) skal 

underbygges av sikkerhetsdatablader eller annen relevant dokumentasjon. 

Kriterium 4i) Ioniske urenheter i fargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter eller dersom det er relevant, for konverteringen av mykpapir. 

Konsentrasjonen av ioniske urenheter i fargestoffer som blir brukt, skal ikke overstige følgende verdier: sølv 100 ppm, arsen 

50 ppm, barium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobolt 500 ppm, krom 100 ppm, kvikksølv 4 ppm, nikkel 200 ppm, bly 100 ppm, 

selen 20 ppm, antimon 50 ppm, tinn 250 ppm, sink 1 500 ppm. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i produksjons-

prosessen for EU-miljømerket mykpapir, om at dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen(e) fra leverandøren(e) skal underbygges 

av sikkerhetsdatablader eller annen relevant dokumentasjon. 

Kriterium 4j) Lotion 

Lotionsammensetninger som brukes ved konvertering av EU-miljømerkede mykpapirprodukter, skal ikke tilsettes stoffer som 

er klassifisert som H317, H334, CMR, eller som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring. Videre skal lotionsammensetninger ikke tilsettes parabener, triklosan, formaldehyd, stoffer som avgir formaldehyd, 

eller metylisotiazolinon. 

Videre skal lotionsammensetninger ikke doseres slik at et enkelt stoff med begrenset CLP-klassifisering som oppført i kriterium 

4b), finnes i mengder som overstiger 0,010 vektprosent av det ferdige mykpapirproduktet. Summen av stoffer med en særlig 

begrenset CLP-klassifisering skal ikke overstige 0,070 vektprosent av mykpapirproduktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over alle relevante lotionsammensetninger som brukes i produksjonen 

av EU-miljømerkede mykpapirprodukter, sammen med samsvarserklæringer fra de respektive leverandørene av disse lotion-

sammensetningene, relevante sikkerhetsdatablader og, for å dokumentere samsvar med grenseverdiene i sluttproduktet, 

beregninger basert på dosering som søkeren har benyttet, som gir et anslag over konsentrasjonen av begrensede CLP-stoffer i 

sammensetningen som blir værende igjen i det ferdige EU-miljømerkede mykpapirproduktet. 

 ___________  

(**) Begrensningen for aluminium gjelder ikke for aluminiumsilikat.  
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Kriterium 5 — Avfallshåndtering 

Alle anlegg for produksjon av papirmasse og papir, herunder anlegg for produksjon av konvertert mykpapir, skal ha et system 

for håndtering av avfall fra produksjonsprosessen og en plan for avfallshåndtering og reduksjon av avfall som beskriver 

produksjonsprosessen og inneholder opplysninger om følgende aspekter: 

1) Innførte prosedyrer for avfallsforebygging. 

2) Innførte prosedyrer for sortering, ombruk og gjenvinning av avfall. 

3) Innførte prosedyrer for sikker håndtering av farlig avfall. 

 4) Mål og delmål for kontinuerlig forbedring i forbindelse med reduksjon av avfallsproduksjon og økt ombruks- og gjenvinnings-

grad. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en plan for reduksjon av avfall og avfallshåndtering for hvert av de aktuelle 

anleggene og en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

Søkere som er registrert i fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) og/eller sertifisert i samsvar med 

ISO 14001, skal anses for å ha oppfylt dette kriteriet dersom 

1) det er dokumentert i EMAS-miljøredegjørelsen for produksjonsstedet at avfallshåndtering er inkludert, eller 

2) det er tilstrekkelig redegjort for at avfallshåndtering er inkludert i ISO 14001-sertifiseringen for produksjonsstedet. 

Kriterium 6 – Krav til sluttproduktet 

Kriterium 6a) Fargestoffer og optiske hvitgjøringsmidler 

For farget mykpapir skal god fargebestandighet (nivå 4 eller høyere) dokumenteres etter den forenklede framgangsmåten 

definert i EN 646. 

For mykpapir som er behandlet med optiske hvitgjøringsmidler, skal god fargebestandighet (nivå 4 eller høyere) dokumenteres 

etter den forenklede framgangsmåten definert i EN 648. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller kjemikalieleverandøren(e) skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, 

underbygd av relevante prøvingsrapporter i samsvar med standarden EN 646 og/eller EN 648, alt etter hva som er relevant. 

I motsatt fall skal søkeren framlegge en erklæring om at det ikke er brukt fargestoffer eller optiske hvitgjøringsmidler. 

Kriterium 6b) Slimmidler og antimikrobielle stoffer 

Prøver av det ferdige mykpapirproduktet skal ikke medføre veksthemming for mikroorganismer i samsvar med EN 1104. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av relevante prøvings-

rapporter i samsvar med EN 1104. 

Kriterium 6c) Produktsikkerhet 

Ferdige mykpapirprodukter som inneholder returfiber, skal ikke inneholde noen av følgende farlige stoffer i en konsentrasjon 

som overstiger de fastsatte grenseverdiene, målt i samsvar med de angitte prøvingsstandardene: 

— Formaldehyd: 1 mg/dm2 i samsvar med EN 1541 (ekstraksjon med kaldt vann). 

— Glyoksal: 1,5 mg/dm2 i samsvar med DIN 54603. 

— Pentaklorfenol (PCP): 2 mg/kg i samsvar med EN ISO 15320 (ekstraksjon med kaldt vann). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av relevante prøvings-

rapporter i samsvar med de respektive standardene. 

Kriterium 6d) Bruksegnethet 

Det EU-miljømerkede mykpapirproduktet skal oppfylle alle krav i den staten der produktet bringes i omsetning. 

For strukturert mykpapir skal absorpsjonsevnen til hvert enkelt ark mykpapir før konvertering være lik eller høyere enn 10,0 g 

vann / g mykpapir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd av relevant dokumentasjon. 

Produsentene skal garantere produktenes bruksegnethet og framlegge dokumentasjon som viser at produktkvaliteten er i 

samsvar med EN ISO/IEC 17050. Standarden inneholder generelle kriterier for leverandørenes samsvarserklæring med 

normative dokumenter. 
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For strukturert mykpapir skal søkeren framlegge en erklæring om at kravet er oppfylt, underbygd av en relevant prøvings-

rapport i samsvar med EN ISO 12625-8:2010. 

Kriterium 7 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Søkeren skal følge veiledningen om riktig bruk av logoen for EU-miljømerket som er angitt i retningslinjene for logoen for EU-

miljømerket: 

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

Dersom det valgfrie merket med tekstfelt brukes, skal det inneholde følgende tre utsagn: 

— Lave utslipp til luft og vann under produksjon. 

— Lavt energiforbruk under produksjon. 

— xx % bærekraftig fiber / xx % returfiber (alt etter hva som er relevant). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av et bilde av produkt-

emballasjen som tydelig viser merket, registrerings-/lisensnummeret og, dersom det er relevant, erklæringene som kan vises 

sammen med merket. 

 __________  


