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Tekstilės gaminiams taikomi ES ŽVP kriterijai 

 
 
Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente pateikti parengti tekstilės gaminių ES ŽVP kriterijai. Pridedamame 
Techniniame informaciniame pranešime išsamiai aprašomos šių kriterijų pasirinkimo priežastys ir pateikiamos nuorodos, kaip susirasti kitos informacijos. 
 
Kiekvienai produktų ir (arba) paslaugų grupei pateikiami du kriterijų rinkiniai: 

• Pagrindiniai kriterijai yra tokie kriterijai, kuriuos gali naudoti bet kuri perkančioji organizacija visose valstybėse narėse, ir jie yra susiję su 
svarbiausiais poveikio aplinkai tipais. Pasirinkus šiuos kriterijus tereikia atlikti nedidelį papildomą vertinimo darbą ir išlaidos didėja tik šiek tiek.  

• Išsamius kriterijus renkasi tie, kurie ketina pirkti rinkoje siūlomus aplinkai tinkamiausias produktus. Naudojant šiuos kriterijus gali tekti atlikti 
papildomą tikrinimo darbą ar šiek tiek padidėtų išlaidos, palyginti su kitais tą pačią funkciją atliekančiais produktais. 

 
 

1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 

Šioje ataskaitoje aptarti šie tekstilės produktai1: 

• Tekstilės drabužiai ir priedai: drabužiai ir priedai (pvz., nosinės, šalikai, krepšiai, pirkinių maišeliai, kuprinės, diržai ir t. t.), kurių bent 90 % masės 
sudaro tekstilės pluoštai; 

• Interjero tekstilės gaminiai: interjero reikmėms naudojami tekstilės produktai, kurių ne mažiau kaip 90 % masės sudaro tekstilės pluoštai; sienų ir 
grindų dangos nepriskiriamos; 

• Pluoštai, verpalai ir audiniai: numatyti naudoti tekstilės drabužiuose ir prieduose ar interjero tekstilės gaminiuose. 
 
Jei tai „tekstilės drabužiai ir priedai“ bei „interjero tekstilės gaminiai“: apskaičiuojant tekstilės pluoštų procentinę dalį nereikia atsižvelgti į pūkus, 
plunksnas, membranas ir dangas. 

 
 
 
 

                                                 
1  2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą tekstilės produktams. 
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2. Pagrindinis poveikis aplinkai 
 

Pagrindinis poveikis aplinkai  ŽVP metodas 
 

• Oro tarša, ozono susidarymas (smogas), biologinis 
kaupimasis arba poveikis maisto grandinei ir pavojingas 
poveikis vandens organizmams arba pernelyg aktyvus 
nepageidaujamų vandens organizmų augimas, dėl kurio gali 
suprastėti vandens kokybė, jeigu gaminant pluoštą 
netinkamai naudojami tam tikri pesticidai ir trąšos bei 
cheminės medžiagos, kuriomis apdorojami pluoštai ir 
galutiniai tekstilės produktai. 

• Neigiamas poveikis darbuotojų sveikatai, kurį sukelia tam 
tikrų žmogaus sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų 
likučiai. 
  

  
• Ekologiškai pagamintų tekstilės gaminių pirkimas. 
• Panaudotų tekstilės gaminių, kuriuos galima pakartotinai 

naudoti pagal jų pirminę paskirtį, pirkimas ar tokių tekstilės 
gaminių, kurių sudėtyje yra perdirbtų pluoštų, pirkimas. 

• Tekstilės gaminių, kuriuos gaminant naudotas mažesnis 
aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų kiekis, pirkimas. 

• Tekstilės gaminių, kuriuose yra mažesni žmogaus sveikatai 
kenksmingų cheminių medžiagų likučių kiekiai, pirkimas. 

• Spalvos atsparumo ir matmenų nekintamumo būtinuosius 
reikalavimus atitinkančių tekstilės gaminių pirkimas. 

• Užtikrinimas, kad tekstilės produktai pernelyg greitai 
nesunyktų ir nevirstų atliekomis, ir šiuo tikslu didinamas 
spalvos atsparumas – tvirti ir naudojant nesusitraukiantys 
audiniai. 

Pastaba. Poveikio rūšių išvardijimo tvarka nebūtinai atitinka poveikio svarbą. 
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3. Tekstilės gaminiams taikomi ES ŽVP kriterijai 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.1. Tekstilės gaminiams taikomi ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Tekstilės gaminių, kurių sudėtyje yra maži nuodingų cheminių medžiagų 
kiekiai, pirkimas, pirmenybę teikiant pluoštams ir produktams, 
pagamintiems darant nedidelį poveikį aplinkai ir iš pluoštų su mažiausiu 
pesticidų kiekiu. 

Tekstilės gaminių, kurių sudėtyje yra maži nuodingų cheminių medžiagų 
kiekiai, pirkimas, pirmenybę teikiant pluoštams ir produktams, 
pagamintiems darant nedidelį poveikį aplinkai ir iš pluoštų su mažiausiu 
pesticidų kiekiu. 

TECHNINIAI DUOMENYS TECHNINIAI DUOMENYS 
1. Pesticidai 

  
Iš medvilnės ar kitų gamtinių celiuliozinių pluoštų produktų pagamintame 
galutiniame produkte kiekvienos iš nurodytų cheminių medžiagų neturi būti 
daugiau kaip 0,05 ppm (išreikšta milijoninėmis dalimis). Bendras toliau 
išvardytų cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,75 ppm:  
• 2,4,5-T 
• Aldrinas 
• Kaptafolis 
• Chlordanas 
• Chlordimeformas 
• DDT 
• Dieldrinas 
• Dinosebas ir druskos 
• Endrinas 
• Heptachloras 
• Heksachlorbenzenas 
• Heksachlorcikloheksanas, α 

1. Pesticidai 
 

Iš medvilnės ar kitų gamtinių celiuliozinių pluoštų produktų pagamintame 
galutiniame produkte kiekvienos iš nurodytų cheminių medžiagų neturi būti 
daugiau kaip 0,05 ppm (išreikšta milijoninėmis dalimis). Bendras toliau 
išvardytų cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm: 

• 2,4,5-T 
• Aldrinas 
• Kaptafolis 
• Chlordanas 
• Chlordimeformas 
• DDT 
• Dieldrinas 
• Dinosebas ir druskos 
• Endrinas 
• Heptachloras 
• Heksachlorbenzenas 
• Heksachlorcikloheksanas, α 
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• Heksachlorcikloheksanas, β 
• Heksachlorcikloheksanas, δ 
• Metamidifosas 
• Monokrotofosas 
• Parationas 
• Metilparationas 
• Profetamfosas 
• Toksafenas 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
 
 

• Heksachlorcikloheksanas, β 
• Heksachlorcikloheksanas, δ 
• Metamidifosas 
• Monokrotofosas 
• Parationas 
• Metilparationas 
• Profetamfosas 
• Toksafenas 
 
Iš vilnos pluoštų produktų pagamintame galutiniame produkte toliau 
išvardytų cheminių medžiagų grupių bendras kiekis neturi viršyti 
nurodytojo: 
 
Toliau išvardytų cheminių medžiagų bendras suvestinis kiekis neturi viršyti 
0,5 ppm:  

 γ-heksachlorcikloheksanas (lindanas),  
 α-heksachlorcikloheksanas, 
 β-heksachlorcikloheksanas, 
 δ-heksachlorcikloheksanas, 
 aldrinas, 
 dieldrinas, 
 endrinas, 
 p,p'-DDT, 
 p,p'-DDD. 

 
 
Toliau išvardytų cheminių medžiagų bendras suvestinis kiekis neturi viršyti 
2 ppm:  

 diazinonas, 
 propetamfosas, 
 chlorfenvinfosas, 
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 dichlorfentionas, 
 chlorpirifosas, 
 fenchlorfosas, 
 etionas, 
 pirimfosmetilas. 

 
 
Toliau išvardytų cheminių medžiagų bendras suvestinis kiekis neturi viršyti 
0,5 ppm:  

 cipermetrinas, 
 deltametrinas, 
 fenvaleratas, 
 cihalotrinas, 
 flumetrinas. 

 
Toliau išvardytų cheminių medžiagų bendras suvestinis kiekis neturi viršyti 
2 ppm:  

 diflubenzuronas, 
 triflumuronas, 
 diciklanilas. 

 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
 

2. Kaip jautrinantieji, sukeliantys alerginį poveikį, karcinogeniški, 
mutageniški arba toksiški reprodukcijai klasifikuojami dažikliai 

 
Šie dažikliai neturi būti naudojami gaminant galutinį produktą: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

2. Kaip jautrinantieji, sukeliantys alerginį poveikį, karcinogeniški, 
mutageniški arba toksiški reprodukcijai klasifikuojami dažikliai 

 
Šie dažikliai neturi būti naudojami gaminant galutinį produktą: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 
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• C.I. Acid Red 26 

• C.I. Basic Violet 14 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149 

 
Šiuos dažiklius leidžiama naudoti tik tuo atveju, kai dažytų pluoštų, 
verpalų ar audinių atsparumo prakaitui (rūgščiajam, šarminiam) 
vertė yra bent 4: 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 

• C.I. Acid Red 26 

• C.I. Basic Violet 14 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149 

 
Šiuos dažiklius leidžiama naudoti tik tuo atveju, kai dažytų pluoštų, 
verpalų ar audinių atsparumo prakaitui (rūgščiajam, šarminiam) vertė 
yra bent 4: 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 



 7 

• C.I. Disperse Orange 76 

• (anksčiau žymėti kaip Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
 

• C.I. Disperse Orange 76 

• (anksčiau žymėti kaip Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 

3. Arilaminai 
 

Galutinio produkto sudėtyje neturi būti šių arilaminų: 

• 4-aminodifenilas (CAS Nr. 92-67-1 (Cheminių medžiagų 
santrumpų tarnybos medžiagai suteiktas registracijos numeris) 

• Benzidinas (CAS Nr. 92-87-5) 
• 4-chlor-o-toluidinas (CAS Nr. 95-69-2) 
• 2-naftilaminas (CAS Nr. 91-59-8) 
• o-aminoazotoluenas (CAS Nr. 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluenas (CAS Nr. 99-55-8) 
• p-chloranilinas (CAS Nr. 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanizolas (CAS Nr. 615-05-4) 

3. Arilaminai 
 

Galutinio produkto sudėtyje neturi būti šių arilaminų: 

• 4-aminodifenilas (CAS Nr. 92-67-1) 
• Benzidinas (CAS Nr. 92-87-5) 
• 4-chlor-o-toluidinas (CAS Nr. 95-69-2) 
• 2-naftilaminas (CAS Nr. 91-59-8) 
• o-aminoazotoluenas (CAS Nr. 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluenas (CAS Nr. 99-55-8) 
• p-chloranilinas (CAS Nr. 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanizolas (CAS Nr. 615-05-4) 
• 4,4’-diamindifenilmetanas (CAS Nr. 101-77-9) 
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• 4,4’-diamindifenilmetanas (CAS Nr. 101-77-9) 
• 3,3’-dichlorbenzidinas (CAS Nr. 91-94-1) 
• 3,3’-dimetoksibenzidinas (CAS Nr. 119-90-4) 
• 3,3’-dimetilbenzidinas (CAS Nr. 119-93-7) 
• 3,3’-dimetil-4,4’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetanas (CAS Nr. 838-

88-0) 
• p-kresidinas (CAS Nr. 120-71-8) 
• 4,4’-metilenas-bis-(2-chloranilinas) (CAS Nr. 101-14-4) 
• 4,4’-oksidianilinas (CAS Nr. 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilinas (CAS Nr. 139-65-1) 
• o-toluidinas (CAS Nr. 95-53-4) 
• 2,4-diaminotoluenas (CAS Nr. 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilinas (CAS Nr. 137-17-7) 
• 4-aminoazobenzenas (CAS Nr. 60-09-3) 
• o-anisidinas (CAS Nr. 90-04-0) 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
 

• 3,3’-dichlorbenzidinas (CAS Nr. 91-94-1) 
• 3,3’-dimetoksibenzidinas (CAS Nr. 119-90-4) 
• 3,3’-dimetilbenzidinas (CAS Nr. 119-93-7) 
• 3,3’-dimetil-4,4’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetanas (CAS Nr. 838-88-

0) 
• p-kresidinas (CAS Nr. 120-71-8) 
• 4,4’-metilenas-bis-(2-chloranilinas) (CAS Nr. 101-14-4) 
• 4,4’-oksidianilinas (CAS Nr. 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilinas (CAS Nr. 139-65-1) 
• o-toluidinas (CAS Nr. 95-53-4) 
• 2,4-diaminotoluenas (CAS Nr. 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilinas (CAS Nr. 137-17-7) 
• 4-aminoazobenzenas (CAS Nr. 60-09-3) 
• o-anisidinas (CAS Nr. 90-04-0) 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 

4. Antipirenai 
 
Galutiniame produkte neleidžiama naudoti šių antipirenų: 

• PBB (Polibrominti bifenilai ) CAS Nr. 59536-65-1 
• pentaBDE (Pentabromdifenileteris) CAS Nr. 32534-81-9 
• octaBDE (Oktabromdifenileteris) CAS Nr. 32536-52-9 
• decaBDE (Dekabromo difenileteris) CAS Nr. 1163-19-5 
 

4. Antipirenai 
 
Galutiniame produkte neleidžiama naudoti šių antipirenų: 

• PBB (Polibrominti bifenilai ) CAS Nr. 59536-65-1 
• pentaBDE (Pentabromdifenileteris) CAS Nr. 32534-81-9 
• octaBDE (Oktabromdifenileteris) CAS Nr. 32536-52-9  
• decaBDE (Dekabromo difenileteris) CAS Nr. 1163-19-5  
• Tri-(2,3Dibromopropil-)Fosfatas, CAS-Nr.  126-72-7  
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Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
 

• HBCDD (Heksabromciklododekanas) CAS. 25637-99-4 ir 3194-55-6 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 

5. Pentachlorfenolis ir tetrachlorfenolis 
 

Iš medvilnės ir kitų gamtinių celuliozinių pluoštų produktų pagamintame 
galutiniame produkte neturi būti daugiau kaip 0,5 ppm pentrachlorfenolio 
(išreikšta milijoninėmis dalimis). 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
 

5. Pentachlorfenolis, tetrachlorfenolis ir 2,4,6-Trichlorfenolis 
 

Iš medvilnės ir kitų gamtinių celiuliozinių pluoštų produktų pagamintame 
galutiniame produkte neturi būti daugiau kaip 0,05 ppm pentrachlorfenolio 
(išreikšta milijoninėmis dalimis). 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
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6. Kaip minkštikliai naudojami ftalatai 
 
Produktuose, kurie liečiasi su oda, kaip minkštikliai naudojami toliau 
išvardyti ftalatai neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % galutinio produkto 
masės: 

• DEHP (Di-(2-etilheksil)-ftalatas) CAS Nr. 117-81-7 
• BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7 
• DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2  
• DNOP (Di-n-oktilftalatas) 
• DINP (Di-izononilftalatas) 
• DIDP (Di-izodesilftalatas) 
• DIBP (Diizobutilftalatas)  
• TCEP (Tris(2-chloretil)fosfatas) 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
 

6. Kaip minkštikliai naudojami ftalatai 
 
Produktuose, kurie liečiasi su oda, kaip minkštikliai naudojami toliau 
išvardyti ftalatai neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % galutinio produkto 
masės: 

• DEHP (Di-(2-etilheksil)-ftalatas) CAS Nr. 117-81-7 
• BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7 
• DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2  
• DNOP (Di-n-oktilftalatas) 
• DINP (Di-izononilftalatas) 
• DIDP (Di-izodesilftalatas) 
• DIBP (Diizobutilftalatas) 
• TCEP (Tris(2-chloretil)fosfatas) 

 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 

7. Formaldehidas 
 
Laisvo ir iš dalies hidrolizuoto formaldehido kiekis galutiniame produkte 
neturi viršyti 70 ppm tuose produktuose, kurie tiesiogiai liečiasi su oda, ir 
300 ppm visuose kituose produktuose. 
 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
 

7. Formaldehidas 
 
Kūdikių ir jaunesnių kaip 3 metų vaikų produktuose laisvo ir iš dalies 
hidrolizuoto formaldehido kiekis galutiniame produkte neturi viršyti 
20 ppm, 30 ppm produktuose, kurie tiesiogiai liečiasi su oda, ir 75 ppm 
visuose kituose produktuose. 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat galima pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones. 
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8. Sunkieji metalai 
 
Kadmio (Cd), chromo (Cr), nikelio (Ni), švino (Pb), vario (Cu) kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti: 

• Kadmis (Cd): 0,1 ppm 
• Chromas (Cr): 2,0 ppm 
• Nikelis (Ni): 4,0 ppm 
• Švinas (Pb): 1,0 ppm 
Varis (Cu): 50,0 ppm 
 
 
 
 
 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones, pvz., išvardytus 
kriterijus atitinkančias kitas privačias ar nacionalines tekstilės etiketes arba 
gamintojo parengtus techninius dokumentus ar pripažintos institucijos 
surašytą bandymų protokolą. 

8. Sunkieji metalai 
 
Kadmio (Cd), chromo (Cr), nikelio (Ni), švino (Pb), vario (Cu) kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti: 

• Stibis (Sb): 30 ppm 
• Arsenas (As): 1,0 ppm (viršutiniai darbužiai), 0,2 ppm (kiti) 
• Kadmis (Cd): 0,1 ppm 
• Chromas (Cr): 2,0 ppm (viršutiniai darbužiai), 1,0 ppm (kiti) 
• Chromas VI (Cr-VI): 0,5 ppm 
• Kobaltas (Co): 4,0 ppm (viršutiniai darbužiai), 1,0 ppm (kiti) 
• Gysidabris (Hg): 0,02 ppm 
• Nikelis (Ni): 4,0 ppm (viršutiniai darbužiai), 1,0 ppm (kiti) 
• Švinas (Pb): 1,0 ppm (viršutiniai darbužiai), 0,2 ppm (kiti) 
• Varis (Cu): 50,0 ppm (viršutiniai darbužiai), 25,0 ppm (kiti) 
 
Patikrinimas. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo 
ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Taip 
pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones, pvz., išvardytus 
kriterijus atitinkančias kitas privačias ar nacionalines tekstilės etiketes arba 
gamintojo parengtus techninius dokumentus ar pripažintos institucijos 
surašytą bandymų protokolą. 
 

9. Spalvos stabilumas ir matmenų stabilumas 
Produktas turi atitikti šiuos spalvos ir matmenų stabilumo reikalavimus: 

9. Spalvos stabilumas ir matmenų stabilumas 
Produktas turi atitikti šiuos spalvos ir matmenų stabilumo reikalavimus:  

Parametras Kriterijai Bandymo metodas Parametras Kriterijai Bandymo metodas  

9.1  
Matmenų pokyčiai 
išskalbus ir 

Užuolaidos ir 
skalbiamieji bei 
nuimamieji baldų 

ISO 5077 standartas ar 
lygiavertis standartas 

9.1 
Matmenų pokyčiai 
iškalbus ir išdžiovinus

Užuolaidos ir 
skalbiamieji bei 
nuimamieji baldų 

ISO 5077 standartas ar 
lygiavertis standartas 
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išdžiovinus audiniai padidėja ar 
susitraukia 2 %.  
Kiti austiniai produktai 
ir patvarūs neaustiniai 
produktai, kiti megzti 
produktai arba kilpiniai 
medvilniniai 
rankšluosčių audiniai 
susitraukia 8 % ir 
padidėja 4 %. 

audiniai padidėja ar 
susitraukia 2 %.  
Kiti austiniai produktai 
ir patvarūs neaustiniai 
produktai, kiti megzti 
produktai arba kilpiniai 
medvilniniai 
rankšluosčių audiniai 
susitraukia 8 % ir 
padidėja 4 %. 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 5077 standartą ar 
lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I 
tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones, pvz., 
išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias ar nacionalines tekstilės 
etiketes arba gamintojo parengtus techninius dokumentus ar pripažintos 
institucijos surašytą bandymų protokolą. 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 5077 standartą ar 
lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas 
I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones, pvz., 
išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias ar nacionalines tekstilės 
etiketes arba gamintojo parengtus techninius dokumentus ar pripažintos 
institucijos surašytą bandymų protokolą. 

Parametras Kriterijai Bandymo metodas Parametras Kriterijai Bandymo metodas  
9.2  
Spalvos stabilumas 
išskalbus 

Ne žemesnis kaip 3–4 
spalvos pokyčio lygis.  
 
Ne žemesnis kaip 3–4 
dėmėjimo lygis. 

ISO 105 C06 
(vienkartinis skalbimas 
produkto etiketėje 
nurodytoje 
temperatūroje ir 
naudojant 
peroksoborato miltelius 
ar lygiavertę priemonę) 

9.2  
Spalvos stabilumas 
išskalbus 

Ne žemesnis kaip 4 
spalvos pokyčio lygis.  
 
Ne žemesnis kaip 4 
dėmėjimo lygis. 

ISO 105 C06 
(vienkartinis skalbimas 
produkto etiketėje 
nurodytoje 
temperatūroje ir 
naudojant 
peroksoborato miltelius 
ar lygiavertę priemonę) 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 C06 standartą 
ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus 
išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo 
priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias ar 
nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymo protokolą. 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 C06 standartą 
ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus 
išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo 
priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias ar 
nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymo protokolą. 
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Parametras Kriterijai Bandymo metodas Parametras Kriterijai Bandymo metodas  
9.3  
Spalvos stabilumas 
veikiant prakaitu 
(rūgštiniu, šarminiu) 

Ne žemesnis kaip 3–4 
lygis (spalvos pokyčio 
ir dėmėjimo). 
 
3 lygis, kai audiniai 
nudažyti tamsia spalva 
(įprastas gylis > 1/1) ir 
pagaminti iš 
regeneruojamosios 
vilnos ar daugiau kaip 
20 % šilko. 

ISO 105 E04  
standartas ar lygiavertis 
standartas 

9.3  
Spalvos stabilumas 
veikiant prakaitu 
(rūgštiniu, šarminiu) 

Ne žemesnis kaip 4 
lygis (spalvos pokytis 
ir dėmėjimas).  
 
3–4 lygis, kai audiniai 
nudažyti tamsia spalva 
(įprastas gylis > 1/1) ir 
pagaminti iš 
regeneruojamosios 
vilnos ar daugiau kaip 
20 % šilko. 
 

ISO 105 E04  
standartas ar lygiavertis 
standartas 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 E04 standartą 
ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus 
išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo 
priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias ar 
nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymo protokolą. 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 E04 standartą 
ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus 
išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo 
priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias ar 
nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymo protokolą. 

Parametras Kriterijai Bandymo metodas Parametras Kriterijai Bandymo metodas  
9.4 
Spalvos stabilumas 
veikiant šlapiuoju 
trynimu 

Ne žemesnis kaip 2–
3 lygis 
 
Indigo spalva 
nudažytam 
medvilniniam audiniui 
leidžiama taikyti 2 lygį 

ISO 105 X12  
standartas ar lygiavertis 
standartas 

9.4 
Spalvos stabilumas 
veikiant šlapiuoju 
trynimu 

Ne žemesnis kaip 3 
lygis.  
 
Indigo spalva 
nudažytam 
medvilniniam audiniui 
leidžiama taikyti 2–3 
lygį. 

ISO 105 X12  
standartas ar lygiavertis 
standartas 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 X12 
standartą ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus 
kriterijus išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 X12 
standartą ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus 
kriterijus išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas 
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įrodymo priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias 
ar nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymo protokolą. 

įrodymo priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias 
ar nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymo protokolą. 

Parametras Kriterijai Bandymo metodas Parametras Kriterijai Bandymo metodas  
9.5 
Spalvos stabilumas 
veikiant sausuoju 
trynimu 

Ne žemesnis kaip 4 
lygis. 
 
Indigo spalva 
nudažytam 
medvilniniam audiniui 
leidžiama taikyti 3–4 
lygį. 

ISO 105 X12  
standartas ar lygiavertis 
standartas 

9.5 
Spalvos stabilumas 
veikiant sausuoju 
trynimu 

Ne žemesnis kaip 4–5 
lygis. 
 
Indigo spalva 
nudažytam 
medvilniniam audiniui 
leidžiama taikyti 4 lygį.

ISO 105 X12  
standartas ar lygiavertis 
standartas 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 X12 
standartą ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus 
kriterijus išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas 
įrodymo priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias 
ar nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymo protokolą. 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 X12 
standartą ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus 
kriterijus išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas 
įrodymo priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias 
ar nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymo protokolą. 

Parametras Kriterijai Bandymo metodas Parametras Kriterijai Bandymo metodas  
9.6 
Spalvos stabilumas 
veikiant šviesa 
 

Baldų, užuolaidų ar 
portjerų audinių – ne 
žemesnis kaip 4–5 
lygis.  
 
Visų kitų produktų – ne 
žemesnis kaip 4 lygis. 
 
4 lygį leidžiama taikyti 
tuo atveju, kai baldų, 
užuolaidų ar portjerų 
audiniai yra nudažyti 
šviesiomis spalvomis 

ISO 105 B02 standartas 
arba lygiavertis 
standartas 
 

9.6  
Spalvos stabilumas 
veikiant šviesa 
 

Baldų, užuolaidų ar 
portjerų audinių – ne 
žemesnis kaip 5 lygis.  
 
Visų kitų produktų – ne 
žemesnis kaip 4–5 
lygis. 
 
4–5 lygį leidžiama 
taikyti tuo atveju, kai 
baldų, užuolaidų ar 
portjerų audiniai yra 
nudažyti šviesiomis 

ISO 105 B02 standartas 
arba lygiavertis 
standartas 
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(standartinis gylis < 
1/12) ir sudaryti iš 
daugiau kaip 20 % 
vilnos ar kitų keratinų 
pluoštų arba daugiau 
kaip 20 % šilko, 
daugiau kaip 20 % lino 
ar kitų karnienos 
pluoštų. 

spalvomis (standartinis 
gylis < 1/12) ir sudaryti 
iš daugiau kaip 20 % 
vilnos ar kitų keratinų 
pluoštų arba daugiau 
kaip 20 % šilko, 
daugiau kaip 20 % lino 
ar kitų karnienos 
pluoštų. 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 B02 
standartą ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus 
kriterijus išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas 
įrodymo priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias 
ar nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymų protokolą. 

Patikrinimas. Visi produktai turi būti bandomi pagal ISO 105 B02 
standartą ar lygiavertį standartą. Produktai, kuriems pagal išvardytus 
kriterijus išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas 
įrodymo priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias 
ar nacionalines tekstilės etiketes arba gamintojo parengtus techninius 
dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymų protokolą. 



 16 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
Papildomi taškai skiriami proporcingai atsižvelgiant į: 
 
1. Ekologiškai pagamintus medvilnės ar kitus natūraliuosius pluoštus 

(žr. aiškinamąją pastabą). 
 
Konkurso dalyviai turi nurodyti naudojant ekologišką gamybą pagamintos 
medvilnės ar kitų natūraliųjų pluoštų dalį (nurodoma pluošto masė) 
galutiniame produkte. Kad pluoštas būtų laikomas pagamintu ekologiškai, 
žemės ūkio augalai, iš kurių jis gautas, turi būti išauginti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 834/2007. 
 
Patikrinimas. Tiekėjas turi pateikti naudojamų pluoštų kilmės ir pluoštų 
ekologiško pagaminimo įrodymus, pvz., ES ekologinį logotipą ar 
patvirtintus nacionalinius ekologinės gamybos logotipus. 
 

Papildomi taškai skiriami proporcingai atsižvelgiant į: 
 
1. Ekologiškai pagamintus medvilnės ar kitus natūraliuosius pluoštus 

(žr. aiškinamąją pastabą). 
 
Konkurso dalyviai turi nurodyti naudojant ekologišką gamybą pagamintos 
medvilnės ar kitų natūraliųjų pluoštų dalį (nurodoma pluošto masė) 
galutiniame produkte. Kad pluoštas būtų laikomas pagamintu ekologiškai, 
žemės ūkio augalai, iš kurių jis gautas, turi būti išauginti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 834/2007. 
 
Patikrinimas. Tiekėjas turi pateikti naudojamų pluoštų kilmės ir pluoštų 
ekologiško pagaminimo įrodymus, pvz., ES ekologinį logotipą ar 
patvirtintus nacionalinius ekologinės gamybos logotipus. 

Papildomi taškai skiriami proporcingai atsižvelgiant į: 
 

2. Perdirbtuosius pluoštus. 
 
Konkurso dalyviai turi nurodyti, kokią produkto masės dalį sudaro 
perdirbtieji pluoštai, t. y. tik tekstilės atraižų ar iš drabužių gamybos arba 
vartotojų sudėvėtų drabužių atliekų pagaminti pluoštai (tekstilė ar kita). 
 
Patikrinimas. Tiekėjas turi pateikti naudojamų perdirbtųjų pluoštų kilmės 
įrodymus. 

Papildomi taškai skiriami proporcingai atsižvelgiant į: 
 

2. Perdirbtuosius pluoštus. 
 
Konkurso dalyviai turi nurodyti, kokią produkto masės dalį sudaro 
perdirbtieji pluoštai, t. y. tik tekstilės atraižų ar iš drabužių gamybos arba 
vartotojų sudėvėtų drabužių atliekų pagaminti pluoštai (tekstilė ar kita). 
 
Patikrinimas. Tiekėjas turi pateikti naudojamų perdirbtųjų pluoštų kilmės 
įrodymus. 
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Paaiškinamosios pastabos 
 
I tipo arba ISO 14024 standarto ekologiniai ženklai 
 
I tipo arba ISO 14024 standarto ekologinius ženklus pagrindžiančius kriterijus nustato nepriklausoma institucija ir jie yra kontroliuojami taikant sertifikavimo 
ir audito procesus. Todėl šie kriterijai yra labai skaidrus, patikimas ir nepriklausomas informacijos šaltinis. Ženklai turi atitikti šias sąlygas:  

• Su ženklu siejami reikalavimai grindžiami moksliniais įrodymais.  
• Priimant ekologinius ženklus dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, pvz., valstybės institucijos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos 

apsaugos organizacijos.  
• Jie prieinami visoms suinteresuotosioms šalims. 

 
Vykdant viešąjį pirkimą perkančiosios organizacijos gali reikalauti laikytis su tam tikrais ekologiniais ženklais siejamų reikalavimų ir ekologinį ženklą leisti 
naudoti kaip atitikties įrodymą. Tačiau joms neleidžiama prašyti, kad produktas būtų paženklintas ekologiniu ženklu. Be to, perkančiosios organizacijos gali 
naudoti tik tuos ekologinio ženklo kriterijus, kurie susiję su produkto ar pačios paslaugos charakteristikomis arba gamybos procesu, tačiau ne su bendruoju 
bendrovės valdymu susijusius kriterijus. 
 
Atitikties įrodymai 
 
Jeigu tikrinant atitiktį kriterijams nustatoma, kad galima naudoti kitas atitinkamas įrodymo priemones, šis teiginys turėtų būti įtraukiamas į gamintojo parengtą 
techninę dokumentaciją, pripažintos institucijos pateiktą bandymo ataskaitą ar kitą atitinkamą įrodymą. Perkančioji organizacija kiekvienu konkrečiu atveju 
turi įsitikinti, atsižvelgdama į techninius ir (arba) teisinius dalykus, ar pateiktą įrodymą galima laikyti tinkamu. 
 
Ekologiškai pagaminta medvilnė ar kiti natūralieji pluoštai ir perdirbtieji pluoštai 
Taikant reikalavimą, kad ekologiškai pagaminta medvilnė ar kiti natūralieji pluoštai ir perdirbtieji pluoštai sudarytų tam tikrą produkto dalį, galima gerokai 
sumažinti poveikį aplinkai. Tačiau pabrėžtina, kad šių produktų pasiūla yra gana ribota. Todėl atsižvelgiant į ŽVP kriterijus reikalavimus reikėtų įtraukti ne į 
techninius reikalavimus, o į sutarties sudarymo kriterijus. Tačiau jeigu perkančioji organizacija nustato (ko gero, atlikusi rinkos tyrimą), kad tekstilės 
produktams įsigytinų ekologiškų ir (arba) perdirbtųjų produktų rinka yra ganėtinai išplėtota, šią nuostatą taip pat galima įtraukti į techninius reikalavimus, t. y. 
parengti nuostatą, jog tam tikra tekstilės gaminių dalis atitiktų šiuos reikalavimus. Be to, sutarties sudarymo etape taškus galima skirti už papildomą 
ekologiškų ir (arba) perdirbtų produktų procentinę dalį. 
 
Pesticidai 

1. Daugelį šių lentelėje išvardytų pesticidų jau draudžiama teikti rinkai ir juos naudoti. 
2. Pentachlorfenolį jau draudžiama naudoti kaip pesticidą tam tikros augalų apsaugos grupės produktuose ir jo naudojimas griežtai ribojamas kituose 

pesticidų taikmenyse, įskaitant biocidus. 
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Dažai ir dažikliai 
 
Apribojimai parduoti ir naudoti mėlynos spalvos dažiklį, kurio indekso Nr. 611-070-00-2, yra aiškiai nustatyti Komisijos direktyvoje 2003/3/EB. 
 
Remiantis ES ekologiniu ženklu taip pat siūloma taikyti papildomus kriterijus (gamybos proceso ir su pluoštu susiję kriterijai). Tačiau svarbu pabrėžti, kad 
šiuo metu rinkai yra pateikta keletas produktų su tekstilės ES ekologiniais ženklais, todėl perkančioji organizacija turėtų atlikti rinkos tyrimą ir patikrinti 
kainas bei prieinamumą, o tada šiuos kriterijus įtraukti į techninius reikalavimus. Antraip juos galima naudoti kaip sutarties sudarymo kriterijus. 
 
Jeigu toliau išvardyti pluoštai sudaro daugiau kaip 5 % produkto tekstilės pluoštų visos masės, turi būti laikomasi atitinkamų ES ekologinio ženklo kriterijų 
(visi kriterijai nurodyti dokumente, pateiktame adresu 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:lt:PDF. 
 

• Akrilinis pluoštas (1 kriterijus). 
• Medvilnė ir kiti natūralieji celiulioziniai pluoštai (įskaitant kapoką) (2 kriterijus). Ekologiškai gauti produktai savaime laikomi atitinkančiais 

reikalavimus. 
• Elastanas (3 kriterijus). 
• Linų ir kiti karnienos pluoštai (įskaitant kanapes, džiutą ir ramę) (4 kriterijus). 
• Neskalbta vilna ir kiti keratino pluoštai (įskaitant avių, kupranugarių, alpakų ir ožkų vilną) (5 kriterijus). 
• Dirbtiniai celiuliozės pluoštai (įskaitant viskozę, lajocelį, acetatą, vario amoniakinį pluoštą, triacetatinį pluoštą) (6 kriterijus). 
• Poliamidas (7 kriterijus). 
• Poliesteris (8 kriterijus). 
• Polipropilenas (9 kriterijus). 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti daugiau kaip 5 % viso produkto masės sudarančių visų tekstilės pluoštų sąrašą ir atitinkamus dokumentus, 
kuriais įrodoma atitiktis atitinkamiems kriterijams. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas atitinkamas įrodymo priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias ar 
nacionalines etiketes arba gamintojo parengtus techninius dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymų protokolą. 
 
Produktai turi atitikti su cheminėmis medžiagomis ir perdirbimo metodais susijusius ES ekologinio ženklo šiuos kriterijus (visi kriterijai išvardyti dokumente, 
kuris pateiktas adresu 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:LT:PDF. 
 

• Pluoštų ir verpalų pagalbinės ir apdailos medžiagos (10 kriterijus). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:lt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:LT:PDF
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• Pagalbinės cheminės medžiagos (14 kriterijus). 
• Plovikliai, audinių minkštinamosios medžiagos ir kompleksodariai (15 kriterijus). 
• Balinamosios medžiagos (16 kriterijus). 
• Dažiklių priemaišos (17 kriterijus). 
• Pigmentų priemaišos (18 kriterijus). 
• Šlapiojo apdorojimo nuotekos (27 kriterijus). 

 
Patikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti daugiau kaip 5 % viso produkto masės sudarančių visų tekstilės pluoštų sąrašą ir atitinkamus dokumentus, 
kuriais įrodoma atitiktis atitinkamiems kriterijams. Produktai, kuriems pagal išvardytus kriterijus išduotas I tipo ekologinio ženklo pažymėjimas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo priemones, pvz., išvardytus kriterijus atitinkančias kitas privačias ar 
nacionalines etiketes arba gamintojo parengtus techninius dokumentus ar pripažintos institucijos surašytą bandymų protokolą. 
 
Sutarties sudarymo kriterijai: Perkančiosios organizacijos pranešime apie sutartį ir konkurso dokumentuose turi nurodyti, kiek papildomų taškų numatoma 
skirti už kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. Aplinkos kriterijams apskritai turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 15 % viso galimo skirti taškų skaičiaus. 
 
 
Argumentai dėl sąnaudų 
 
Komisijos 2007 m. atliktame tyrime „ŽVP sąnaudos ir nauda“ nagrinėtas finansinis poveikis perkant žaliuosius (pažymėtus ekologiniu ženklu) valymo 
produktus tekstilės sektoriuje (nagrinėtas darbo drabužių pirkimas). 
 
Kadangi rinkai beveik nebuvo teikiami jokie Europos ekologiniu ženklu paženklinti perkančiosioms organizacijoms būtini tiriamų sričių produktai (tiesą 
sakant, nustatytas tik vienas tiekėjas), todėl nebuvo įmanoma rasti palyginamosios informacijos. 
 
Nors ekologiškus drabužius perkant privačiame sektoriuje dažniausiai tenka mokėti beveik du kartus brangiau, tačiau remiantis nustatytu vienu viešųjų 
pirkimų atveju (Ciuricho miesto policija) galima tvirtinti, kad policijos uniformų kainų skirtumas nebuvo didelis, galbūt todėl, kad tekstilės apdailos sąnaudos 
buvo mažesnės negu įprastų produktų ir taip buvo kompensuojama už ekologišką pluoštą sumokėta papildoma kaina. 
 
Be to, remiantis Ciuricho atveju galima tvirtinti, kad žaliosios pasirinkties kokybė ir patogumas naudotojui yra didesnis negu įprastos pasirinkties. 
 
Gyvavimo ciklo analizė 
 
Jungtinėje Karalystėje 2010 m. atliekant „Defra“ užsakytą tyrimą naudota gyvavimo ciklo analizė siekiant nustatyti santykinį tekstilės pluoštų poveikį aplinkai 
ir šiuo tikslu taikyti sunaudojamo energijos kiekio, išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, nuotekų ir tiesioginio žemės naudojimo veiksniai. Jų 
santrauka pateikta šioje lentelėje: 
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 Sunaudojamas 

energijos kiekis  
Sunaudojamo 
vandens kiekis  

Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 
kiekis  

Nuotekų kiekis  Tiesioginis žemės 
naudojimas  

Poveikio 
aplinkai 
mažėjimo 
tvarka 

Akrilas 
Nailonas 
Poliesteris ir 
(arba) PTT 
Atgamintas 
celiuliozinis 
pluoštas 
(viskozė, 
modalinis 
pluoštas) 
PLA ir (arba) 
medvilnė 
Lajocelis 
Vilna  
Natūralieji 
karnienos 
pluoštai 
(dilgėlės, linai, 
kanapės)  

Medvilnė 
Šilkas 
Nailonas 
Atgamintas 
celiuliozinis 
pluoštas 
Akrilas 
Kanapės 
Vilna 
Natūralieji 
karnienos 
pluoštai 
Poliesteris  

Nailonas 
Poliesteris 
Lajocelis 
PLA 
Viskozė 
Modalinis 
pluoštas 
Medvilnė 
Natūralieji 
karnienos 
pluoštai 
Vilna 

Vilna 
Atgamintas 
celiuliozinis 
pluoštas 
Natūralieji 
karnienos 
pluoštai 
Nailonas 
Poliesteris 

Vilna 
Ramė 
Medvilnė 
Linai 
Kanapės 
Viskozė ir 
modalinis 
pluoštas 
Džiutas 
PLA 
Lajocelis 
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