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KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/1392
af 25. juli 2017
om ændring af afgørelse 2014/350/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EUmiljømærket til tekstilprodukter
(meddelt under nummer C(2017) 5069)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EUmiljømærket (1), særligt artikel 8, stk. 2,
efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Efter tekniske eksperters anmeldelse til Kommissionen og nogle medlemsstater er en præcisering i litra 1
i artikel 1 i Kommissionens afgørelse 2014/350/EU (2) nødvendig for yderligere at specificere, hvilke tekstilfibre
miljøkriterierne gælder for, og for at støtte potentialet for mærkning af tekstilprodukter i mellemleddet.

(2)

Det er nødvendigt at forbedre ordlyden i afsnit 1 om kriterier for tekstilfibre og i kriterium 1 i bilaget til
afgørelse 2014/350/EU for at præcisere de undtagelser, der gælder, når genvundne fibre eller økologiske
bomuldsfibre anvendes, og hvordan beregningen af bomuldsprocenten, som er påkrævet i kriterium 1a og 1b,
skal udføres. Baseret på diskussioner, der fandt sted under den Europæiske Unions Miljømærkenævns (Miljømær
kenævnet) og den ansvarlige myndigheds forummøder i januar 2016, er det nødvendigt at harmonisere ordlyden,
der anvendes i kravene til økologisk bomuld, IPM-bomuld og pesticidbegrænsninger i produktgrupperne Tekstiler,
Fodtøj og Møbler, hvor der refereres til de reviderede kriterier, jf. Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 (3) og
Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1349 (4). Baseret på diskussioner, der fandt sted på Miljømærkenævnets
møde i november 2016, er det nødvendigt at begrænse kravet om ikke-blanding af økologisk og GMO-bomuld til
de produkter med en indholdsanprisning vedrørende økologisk bomuld, i henhold til kriterium 28 i afgørelse
2014/350/EU. Endvidere bør det overvejes at tillade endnu en anprisning vedrørende anvendelsen af GMO-frit
bomuld i kriterium 28 i afgørelse 2014/350/EU.

(3)

Efter tekniske eksperters anmeldelse til Kommissionen og nogle medlemsstater er en præcisering nødvendig
vedrørende instruktioner til sammensat prøvetagning i vurderingen og verifikationen af kriterium 3a.

(4)

Af hensyn til klarheden er det nødvendigt at forbedre ordlyden af Kriterium 13b i afsnit 3 vedrørende kemikalier
og proceskriterier, af hensyn til sammenhængen med processen vedrørende identifikation og etablering af
kandidatlisten for særligt problematiske stoffer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1907/2006 (5) og overensstemmende med artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. 66/2010. Ordlyden
i kriterium 14 bør også være overensstemmende med artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010. Efter
tekniske eksperters anmeldelse til Kommissionen er en præcisering nødvendig i kriterium 14 i afgørelse
2014/350/EU vedrørende anvendelsen af reglerne for fareklassifikation, der gælder for stoffer, og hvornår de
gælder for blandinger. Endvidere er det, baseret på diskussioner, som fandt sted under den ansvarlige myndigheds
forummøder, nødvendigt at harmonisere begrænsningerne i kriterium 14b for tabelpost (iv) vedrørende vand-,
smuds- og pletafvisende stoffer og kravene i tillæg 1 med det respektive kriterium og krav, der anvendes

(1) EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.
(2) Kommissionens afgørelse 2014/350/EU af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter
(EUT L 174 af 13.6.2014, s. 45).
(3) Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 af 28. juli 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til møbler
(EUT L 210 af 4.8.2016, s. 100).
(4) Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1349 af 5. august 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til fodtøj
(EUT L 214 af 9.8.2016, s. 16).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og
Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
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i produktgrupperne Fodtøj og Møbler, hvor der i forbindelse med sidstnævnte refereres til de reviderede kriterier
for henholdsvis møbler i afgørelse (EU) 2016/1332 og fodtøj i afgørelse (EU) 2016/1349, da disse blev valgt af
det regulatoriske udvalg for miljømærket i januar 2016 (1). Vedrørende tabelpost (v) om Hjælpekemikalier er det
nødvendigt at ændre og præcisere undtagelsens omfang og at tillade beregninger af reststoffer under vurderingsog verifikationsdelen. Det er også nødvendigt at ændre ordlyden af tillæg 1 til bilaget til afgørelse 2014/350/EU
for at gøre det overensstemmende med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (2).
(5)

Efter anmeldelse fra Miljømærkenævnets medlemmer til Kommissionen og diskussioner, som fandt sted under
den ansvarlige myndigheds forummøder i 2016, er det, i litra f) i tillæg 1 til bilaget til afgørelse 2014/350/EU,
nødvendigt at ændre begrænsningerne, der gælder for alle produktionsfaser, for at indføre vaske- og
opvaskemidler i begrænsningens dækning, for at korrigere testreferencen til anaerob bionedbrydelighed og for at
indsnævre begrænsningens dækning af ikke-ioniske og kationiske vaske- og opvaskemidler samt tensider til dem,
der er klassificeret som farlige for vandmiljøet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1272/2008 (3).

(6)

Efter anmeldelse fra Miljømærkenævnets medlemmer til Kommissionen og diskussioner, som fandt sted under
den ansvarlige myndigheds forummøder i 2016, er det nødvendigt at ændre kriterium 20 og 21 i afsnit 4.
Brugsegnethedskriterier, så de afspejler de nye tekniske resultater fra medlemsstaternes eksperter.

(7)

Baseret på diskussioner, som fandt sted under den ansvarlige myndigheds forummøder i 2015 og 2016 samt af
hensyn til sammenhængen med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (4), er det nødvendigt at
tillade beregninger af emissioner af organiske forbindelser til luft under delen om kriterium 16b for vurdering og
verifikation af afgørelse 2014/350/EU.

(8)

Baseret på diskussioner, som fandt sted under Miljømærkenævnets og den ansvarlige myndigheds forummøder
i 2015 og 2016, er det nødvendigt at harmonisere ordlyden af delen om vurdering og verifikation, der anvendes
i kriterium 26 for grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen i afgørelse 2014/350/EU, med
ordlyden, der anvendes i produktgruppen personlige computere og tablets, hvor der refereres til Kommissionens
afgørelse (EU) 2016/1371 (5).

(9)

Efter diskussion med Miljømærkenævnets medlemmer i 2016 er det nødvendigt at forlænge gyldigheden af
afgørelse 2014/350/EU, da miljøambitionsniveauet for kriterier for miljømærket som fastsat i afgørelse
2014/350/EU forventes at forblive højt sammenlignet med andre mærkeordninger. Desuden vil opretholdelse af
et stabilt sæt kriterier over en længere periode gøre det muligt for et øget antal ansøgere at foretage de
nødvendige forbedringer og tekniske investeringer sammen med innovationscyklussen for at ansøge om
miljømærket og for markedet at reagere med nye specifikationer for råmaterialer og tekstilmellemprodukter.

(10)

Afgørelse 2014/350/EU bør derfor ændres tilsvarende.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold
til artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I afgørelse 2014/350/EU foretages følgende ændringer:
1) Betragtning 6 udgår.
(1) Forordning (EF) nr. 66/2010, artikel 16.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af
biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af
stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF)
nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og
bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
(5) Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1371 af 10. august 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til
personlige computere og tablets (EUT L 217 af 12.8.2016, s. 9).
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2) Artikel 1, stk. 1, litra c), d) og e), affattes således:
»c) tekstilfibre, garn, metervarer og strikkede paneler: mellemprodukter, som anvendes til beklædningstekstiler og
tilbehør eller boligtekstiler, herunder møbelstoffer og madrasbolster inden påsætning af bagside på og behandling
af slutproduktet
d) ikke-fiberelementer: mellemprodukter, som er indarbejdet i beklædningstekstiler og tilbehør eller boligtekstiler,
herunder lynlåse, knapper og andet tilbehør, samt membraner, belægninger og laminater
e) rengøringsartikler: vævede eller ikke-vævede tekstilprodukter og produkter til våd eller tør rengøring af
overflader og aftørring af køkkenartikler.«
3) Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
Kriterierne og de dertil hørende vurderingskrav i bilaget gælder i 78 måneder fra datoen for vedtagelse af denne
afgørelse.«
4) Bilaget ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2017.
På Kommissionens vegne
Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen
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BILAG

I bilaget til afgørelse 2014/350/EU foretages følgende ændringer:
1) I afsnit 1. »Kriterier for tekstilfibre« foretages følgende ændringer:
a) Andet afsnit affattes således:
»Alle fibre, herunder dem, der er anført ovenfor, kan anvendes uden at skulle opfylde kriterierne for tekstilfibre,
hvis de bidrager med mindre end 5 % af produktets samlede vægt, eller hvis de udgør polstring eller indlægsstof.
Med undtagelse af polyamid og polyester skal kriterierne for tekstilfibre ikke være opfyldt i følgende tilfælde:
i) af hele produktet, hvis det indeholder fibre med genvundet indhold, som udgør mindst 70 vægtprocent af alle
fibrene i produktet
ii) af de enkelte fibre, der indgår i det EU-miljømærkede produkt, hvor fibertypen indeholder mindst 70
vægtprocent genvundet indhold.
Med det formål at beregne den bomuldsprocent i et produkt, som er påkrævet for at overholde kriterium 1a
eller 1b, skal det genvundne bomuldsfiberindhold trækkes fra de krævede minimumsprocenter, med undtagelse af
beklædning til spædbørn under 3 år.«
b) I kriterium 1 foretages følgende ændringer:
i)

Andet og tredje led erstattes af følgende:
»— Kun i tilfælde af, at en anprisning vedrørende økologisk bomuld fremsættes i henhold til kriterium 28 for
produktionsstandarden 1a, skal al konventionel bomuld og IPM-bomuld, der er blandet med økologisk
bomuld, stamme fra ikke-genmodificerede sorter
— Med det formål at beregne den bomuldsprocent i et produkt, som er påkrævet for at overholde
kriterium 1b, skal alt indhold af økologiske bomuldsfibre trækkes fra den krævede minimumsprocent
— Al økologisk og IPM-bomuld skal kunne spores i henhold til kriterium 1d, med verifikation accepteret
baseret på årlig købt bomuldsmængde eller slutproduktets indhold«

ii) I kriterium 1a affattes fjerde afsnit således:
»For konventionelt og IPM-bomuld, der er blandet med økologisk bomuld, skal en kvalitativ screeningstest for
almindelige genmodificeringer, der foretages i henhold til EU-referencemetoderne for GMO-analyse (*) og
angiver et GMO-frit resultat, accepteres som bevis på efterlevelse af reglerne. Prøvninger udføres på prøver af
rå bomuld fra de enkelte oprindelseslande, inden den underkastes nogen vådbehandling. Certificeringer af
IPM-bomuld ved hjælp af ordninger, der ekskluderer genmodificeret bomuld, skal accepteres som bevis på
efterlevelse af reglerne.
(*) Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions Referencelaboratorium til genmodificerede fødevarer og
foder — kvalitative PCR-metoder til GMO-registrering, http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/«
iii) I kriterium 1b foretages følgende ændringer:
— tredje afsnit, andet punktum, affattes således:
»Verifikationen skal enten ske årligt for hvert oprindelsesland eller på grundlag af certificeringer for al IPMbomuld, der er indkøbt til fremstillingen af produktet.«
— femte afsnit udgår.
iv) I kriterium 1c affattes andet og tredje afsnit således:
»Aldicarb, aldrin, campheclor (toxaphen), captafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, cypermethrin, DDT,
dieldrin, dinoseb og salte deraf, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyclohexan (alle
isomerer), methamidophos, methylparathion, monocrotophos, neonicotinoider (clothianidin, imidacloprid,
thiametoxam), parathion, pentachlorphenol.
Den samlede sum af de anførte pesticider, der registreres efter testning af bomulden, må ikke være større end
0,5 ppm.«
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v) I kriterium 1d affattes nr. i) og ii) i andet afsnit således:
»i) på årsbasis: stille transaktionsregistre og/eller fakturaer til rådighed som dokumentation for den mængde
bomuld, der indkøbes årligt fra landbrugere eller producentsammenslutninger, og/eller de certificerede
ballers samlede vægt frem til fremstillingen af det ublegede stof
ii) på slutproduktbasis: dokumentation, der svarer til den mængde bomuld, som anvendes i hvert
slutprodukt, skal foreligge fra spindings- og/eller stofproduktionsfaserne. Al dokumentation skal nævne
kontrolmyndigheden eller certificeringsmyndigheden for de forskellige bomuldstyper.«
vi) I kriterium 3a affattes tredje og fjerde afsnit således:
»Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge ovennævnte dokumentation eller indsamle
prøvningsrapporter baseret på følgende prøvningsmetode: IWTO Draft Test Method 59. Prøvningen skal
udføres på landbruger eller partier af råuld, der udbydes til salg, fordelt på oprindelsesland (hvis der er tale om
blandet uld) og inden vådbehandling. Mindst én sammensat prøve fra flere landbrugspartier eller partier, der
udbydes til salg, fra hvert oprindelsesland, skal prøves pr. produktionsparti. En sammensat prøve skal bestå af
et af følgende:
i) uldfibre fra mindst 10 vilkårligt valgte landbrugspartier eller partier, der udbydes til salg (efter
oprindelsesland), hvor der er mere end 10 salgspartier for det pågældende oprindelsesland inden for
produktionspartiet
ii) én prøve pr. parti, der udbydes til salg, eller landbrugsparti (alt efter, hvad der er mindst), som indgår
i produktionspartiet, hvis der er mindre end 10 salgspartier for det pågældende oprindelsesland inden for
produktionspartiet.
Alternative prøvningsrapporter kan indsendes for samtlige landbrugerpartier eller partier, der udbydes til salg,
i et produktionsparti.
Såfremt der er indrømmet en undtagelse, skal ansøgeren dokumentere udformningen af vaskeanlægget og
fremlægge laboratorieprøvningsrapporter, som dokumenterer nedbrydningen af ectoparasiticider, der måtte
være til stede i restprodukter fra vasken og slam.«
2) I afsnit 3. »Kriterier for kemikalier og processer« foretages følgende ændringer:
a) I kriterium 13b affattes første afsnit således:
»Slutproduktet, herunder bestanddele og tilbehør, må ikke, medmindre de specifikt er undtaget, indeholde stoffer,
som opfylder følgende betingelser:
i) de opfylder kriterierne i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006
ii) de er identificeret i henhold til proceduren i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 for udarbejdelse
af en liste over særligt problematiske stoffer.
Det gælder for stoffer, der bruges til at give slutproduktet en bestemt funktion, og stoffer, der bevidst er anvendt
i ingredienser.
Der gøres ingen undtagelser for særligt problematiske stoffer, der findes i en tekstilartikel eller i en homogen del
af en tekstilartikel i koncentrationer på over 0,10 % (vægtprocent).«
b) I kriterium 14 foretages følgende ændringer:
i)

titlen og første afsnit affattes således:
»Kriterium 14. Erstatning af farlige stoffer og blandinger i forbindelse med indfarvning, trykning og
efterbehandling
Stoffer og blandinger, der anvendes i forbindelse med indfarvning, trykning og efterbehandling af metervarer
og strikkede paneler, og som forbliver på slutproduktet og opfylder kriterierne for klassifikation i fareklasserne
eller risikosætningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (*) i tabel 5, må ikke
anvendes, medmindre de specifikt er undtaget. Disse begrænsninger gælder også for funktionelle stoffer, der

27.7.2017

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 195/41

indarbejdes i syntetiske fibre og kunstige cellulosefibre under produktionen. Dette kriterium gælder for
produktionskemikalier i den form, i hvilken de anvendes til produktet, enten som stoffer eller blandinger.
(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering,
mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF
og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).«
ii) i kriterium 14b, tabel 6, foretages følgende ændringer:
— i sjette række affattes »iv) Vand-, smuds- og pletafvisende stoffer« således:
»iv) Vand-, smuds- og
pletafvisende stoffer

H413

Det afvisende stof og nedbrydningsprodukterne skal
være enten:
— let og/eller inherent bionedbrydelige eller
— ikke-bioakkumulerende i vandmiljøet, herunder
i akvatiske sedimenter.
Produktet skal opfylde kravene til behandlingens
holdbarhed (se kriterium 25).«

— i ottende række affattes »v) Hjælpekemikalier« således:
»v) Hjælpekemikalier,
herunder:
carriers,
udjævningsmidler,

H301, H311, H331,
H371, H373, H317
(1B), H334, H411,
H412, H413,
EUH070

dispergeringsmidler,

Ingredienser skal formuleres ved hjælp af automatiske
doseringssystemer, og processer skal forløbe ifølge
standardarbejdsanvisninger.
Stoffer klassificeret med H311, H331 eller H317 (1B)
må ikke findes på slutproduktet i koncentrationer på
over 1,0 vægtprocent.«

overfladeaktive stoffer,
fortykningsmidler og
bindemidler.

iii) Tredje afsnit efter tabel 6 affattes således:
»Hvis produktionsingredienserne omfatter hjælpekemikalier, der bærer fareklassifikationer specificeret under
undtagelse v), kræves verifikation baseret på laboratorieprøvning af slutproduktet eller mellemproduktet, eller
alternativt en beregning af overførslen af klassificerede hjælpekemikalier fra produktionsprocesser til
slutproduktet.«
c) I kriterium 16b affattes fjerde afsnit således:
»Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal dokumentere efterlevelse af reglerne med EN 12619 eller andre
tilsvarende standarder. Beregning af emissionerne af organiske forbindelser baseret på den metode, der er
beskrevet i det seneste referencedokument fra Europa-Kommissionen, for de bedste tilgængelige teknikker til
tekstilindustrien, skal også accepteres. Der skal forelægges månedsgennemsnit for de samlede emissioner af
organiske forbindelser fra produktionsanlæg for mindst seks måneder forud for indgivelse af anmodningen. Når
genvundne opløsningsmidler genbruges, skal der forelægges overvågningsdata som dokumentation for, at disse
systemer er i funktion.«
3) I afsnit 4 »Brugsegnethedskriterier« foretages følgende ændringer:
a) I kriterium 20 affattes første afsnit således:
»Våd gnideægthed skal være mindst note 2-3. En note på 2 er tilladt til mørkfarvet denim og en note på 1 til alle
andre denimfarvenuancer.«
b) I kriterium 21 affattes første afsnit således:
»Tør gnideægthed skal mindst være note 4. En note på 3-4 er tilladt til mørkfarvet denim og en note på 2-3 til
alle andre denimfarvenuancer.«
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4) I afsnit 5 »Virksomhedernes sociale ansvar« foretages følgende ændringer:
a) første afsnit affattes således:
»Kriterium 26 og 27 vedrører arbejdsforhold og menneskerettigheder på arbejdspladsen. Kriterium 26 gælder for
opskærings-/synings-/tilretningsfaserne i produktionen af tekstilprodukter, hvorimod kriterium 27 gælder specifikt
for produktionen af denim.«
b) i kriterium 26 affattes tredje afsnit således:
»Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal kunne dokumentere, at han/hun har verificeret tredjeparters
efterlevelse af reglerne, med uafhængig verifikation eller dokumentation, herunder revisorers besøg på stedet
under verifikationsprocessen i forbindelse med miljømærkningen af CMT-produktionsanlæg i forsyningskæden for
deres licensprodukter. Det skal ske i forbindelse med anmodningen og efterfølgende i licensperioden, hvis der
tilføjes nye produktionsanlæg.
I lande, hvor ILO Konventionen om arbejdsinspektion af 1947 (nr. 81) er blevet ratificeret, og ILO-opsyn tyder
på, at det nationale arbejdsinspektionssystem er effektivt, og inspektionssystemets omfang dækker de områder, der
er anført ovenfor (*), skal verifikation af arbejdsinspektør(er), der er udpeget af en offentlig myndighed, accepteres.
(*) Se ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og den tilhørende vejledning i brugervejledningen.«
5) I kriterium 28 affattes anden række i tabel 11 vedrørende bomuldsfibre således:
»Bomuldsfibre

Økologisk indhold er mere end 50 %

Fremstillet af xx % økologisk bomuld.
Der er kun anvendt GMO-fri bomuld

Økologisk indhold er mere end 95 %

Fremstillet af økologisk bomuld.
Der er kun anvendt GMO-fri bomuld

Over 70 % af indholdet i dette produkt er dyr Bomuld dyrket med færre pesticider«
ket i henhold til IPM-principper
6) I tillæg 1 foretages følgende ændringer:
a) I litra e) foretages følgende ændringer:
i) anden række affattes således:
»i) Biocidoverflader, der anven Biocidholdige produkter (i betydningen i artikel 3, stk. 1,
des til at give slutproduk litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 528/2012 (*)) skal ikke indarbejdes i fibre, stoffer eller
terne biocide egenskaber.
slutproduktet for at give biocide egenskaber.
Anvendelsesområde:
Alle produkter

ikke rele
vant

Verifikation:
Erklæring om, at de ikke
anvendes fra ansøgeren

Almindelige eksempler omfatter triclosan, nanosølv, orga
niske zinkforbindelser, organiske tinforbindelser, dichlorp
henyl(ester)forbindelser, benzimidazolderivater og isothia
zolinoner.

(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige
produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).«

ii) fjerde række affattes således:
»iii) Vand-, smuds- og olieafvi Der må ikke benyttes fluorholdige vand-, plet- og olieafvi
sende behandlingsmidler
sende behandlingsmidler. Det omfatter perfluorholdige og
polyfluorholdige
behandlingsmidler.
Anvendelsesområde:
Når sådanne midler benyt Ikke-fluorholdige behandlingsmidler skal være let og/eller
tes for at give den pågæl ultimativt bionedbrydelige, eller ikkebioakkumulerende
i vandmiljøet, herunder i akvatisk sediment. De skal des
dende funktion.
uden opfylde kriterium 25a om brugsegnethed.

ikke rele
vant

Verifikation:
Erklæring fra
efterbehandlingsvirksom
heder om, at de ikke
benyttes, støttet af
sikkerhedsdatablade for
de benyttede
behandlingsmidler.
Testmetode:
ikke relevant«
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b) i litra f) foretages følgende ændringer:

i) i tabellen om »Overfladeaktive stoffer, blødgøringsmidler og kompleksdannere« affattes første og anden række
således:

»Vaskemidler, overfladeaktive stoffer, blødgøringsmidler og kompleksdannere
ii) Alle vaskemidler, overladeak Mindst 95 % af den samlede vægt for alle blødgørings
tive stoffer, blødgøringsmid midler, kompleksdannere, vaskemidler og overfladeaktive
ler og kompleksdannere
stoffer, der anvendes på hvert enkelt vådbehandlingssted,
Anvendelsesområde: Alle våd skal være:
behandlinger

ikke rele
vant

— let bionedbrydelig under aerobe forhold eller
— inherent bionedbrydelig og/eller
— eliminerbar i renseanlæg til spildevand.

Erklæring fra
kemikalieleverandøren,
der understøttes af
sikkerhedsdatablade
og/eller OECD- eller ISOtestresultater
Prøvningsmetode:

Som reference for bionedbrydelighed gælder den seneste
udgave af Detergents Ingredients Database:

Se slette- og spindemidler
(Tillæg 1, litra a), nr. i/ii)

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

iii) Ikke-ioniske og kationiske Ikke-joniske og kationiske vaskemidler og overfladeaktive
vaskemidler og overfladeak stoffer, som anvendes på hvert vådbehandlingssted, og
tive stoffer
som er klassificeret som farlige for vandmiljøet i henhold
Anvendelsesområde: Alle våd til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal være ultimativt
bionedbrydelige under anaerobe forhold
behandlinger

Verifikation:

ikke rele
vant

Som referencepunkt for bionedbrydelighed anvendes De
tergents Ingredients Database:

Verifikation:
Sikkerhedsdatablade
og/eller erklæring
kemikalieleverandøren,
som understøttes af
OECD- eller ISOtestresultater
Prøvningsmetode:

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

EN ISO 11734, ECETOC
Nr. 28 OECD 311«

ii) I tabellen vedrørende »Hjælpekemikalier« affattes første række således:

»iv) Hjælpekemikalier, der an Følgende stoffer må ikke benyttes i præparater eller -blan
vendes i præparater og dinger, der anvendes til tekstiler, og er underlagt grænse
værdier for tilstedeværelse af stofferne i slutproduktet:
blandinger.
Anvendelsesområde:

Nonylphenol, blandede isomere

Alle produkter.

4-Nonylphenol
4-Nonylphenol, forgrenet

25 mg/kg
samlet
sum

Verifikation:
Prøvning af slutprodukt
Testmetode:
Udvinding af
opløsningsmiddel
efterfulgt af LCMS

Oktylphenol
4-Oktylphenol
4-tert-Oktylphenol

Alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf:

Verifikation:

Polyoxyethyleret oktylphenol

Prøvning af slutprodukt

Polyoxyethyleret nonylphenol

Prøvningsmetode:

Polyoxyethyleret p-nonylphenol

ISO 18254«
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c) I litra g) foretages følgende ændringer:
i) posten under iii) om biocider affattes således:
»iii) Biocider til beskyttelse af Kun biocidholdige produkter, der indeholder aktive stof
tekstiler under transport og fer, som er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og
opbevaring.
Rådets forordning (EF) nr. 528/2012 (*) må benyttes. An
søgere
bør anvende den seneste aktuelle godkendelsesliste:
Anvendelsesområde:
Alle produkter

ikke rele
vant

https://echa.europa.eu/web/guest/information-onchemicals/biocidal-active-substances

Verifikation:
Erklæring om, at de ikke
anvendes, forud for
transport og opbevaring,
understøttes af
sikkerhedsdatablade.

Følgende stoffer er underlagt begrænsninger:
— Chlorphenoler (og salte og estere deraf)
— Polychlorerede biphenyler (PCB)
— Organiske tinforbindelser, herunder TBT, TPhT, DBT
og DOT
— Dimethylfumarat (DMFu)
(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige
produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).«

ii) posten under iv) om ekstraherbare metaller affattes således:
»iv) Ekstraherbare metaller
Anvendelsesområde:

Følgende grænseværdier gælder for produkter, der er be
regnet til spædbørn og børn under 3 år:

Alle produkter, dog gælder Antimon (Sb)
der andre grænseværdier
for spædbørn og børn un Arsen (As)
der 3 år.
Cadmium (Cd)

mg/kg

Verifikation:
Prøvning af slutprodukt

30,0

Prøvningsmetode:

0,2

Ekstraktion — EN ISO
105-E04-2013 (sved
ægthed (sur))

0,1

Chrom (Cr)
— Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

1,0

— Alle andre tekstiler

0,5

Kobolt (Co)

1,0

Kobber (Cu)

25,0

Bly (Pb)

0,2

Detektion — ICP-MS eller
ICP-OES

Nikkel (Ni)
— Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

1,0

— Alle andre tekstiler

0,5

Kviksølv (Hg)

0,02

Følgende grænseværdier gælder for alle andre produkter,
herunder boligtekstiler:

mg/kg

Verifikation:
Prøvning af slutprodukt

Antimon (Sb)

30,0

Prøvningsmetode:

Arsen (As)

1,0

Cadmium (Cd)

0,1

Ekstraktion — EN ISO
105-E04-2013 (sved
ægthed (sur))

Chrom (Cr)
— Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

2,0

— Alle andre tekstiler

1,0

Detektion — ICP-MS eller
ICP-OES«
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Kobolt (Co)
— Tekstiler farvet med metalkompleksfarvestoffer

4,0

— Alle andre tekstiler

1,0

Kobber (Cu)

50,0

Bly (Pb)

1,0

Nikkel (Ni)

1,0

Kviksølv (Hg)

0,02

