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Merila EU za zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov 

 
 
Zeleno javno naročanje (GPP – Green Public Procurement) je prostovoljni instrument. Ta dokument vsebuje merila EU za zeleno javno naročanje, ki so 
pripravljena za tekstilne izdelke. Priloženo referenčno tehnično poročilo vsebuje vse podrobnosti o razlogih za izbiro teh meril in sklicevanja na dodatne 
informacije. 
 
Za vsako skupino proizvodov/storitev sta predstavljena dva sklopa meril: 

• Osnovna merila so merila, ki so primerna za uporabo pri katerem koli naročniku v vseh državah članicah in obravnavajo ključne vplive na okolje. 
Zasnovana so tako, da se uporabljajo z najmanjšim dodatnim preverjanjem ali povečanjem stroškov.  

• Celovita merila so namenjena tistim, ki želijo kupiti okoljsko najboljše proizvode, ki so na voljo na trgu. Ti proizvodi lahko zahtevajo dodatna 
preverjanja ali nekoliko višje stroške v primerjavi z drugimi proizvodi z enako uporabnostjo. 

 
 

1. Opredelitev in področje uporabe 
 

To poročilo zajema naslednje tekstilne izdelke1: 

• tekstilna oblačila in dodatki: oblačila in dodatki (kot so robčki, šali, torbe, nakupovalne torbe, nahrbtniki, pasovi idr.), ki po masi vsebujejo najmanj 
90 % tekstilnih vlaken; 

• tekstilni izdelki za notranjo opremo: tekstilni izdelki za notranjo opremo, ki po masi vsebujejo najmanj 90 % tekstilnih vlaken. Stenske in talne obloge 
niso vključene; 

• vlakna, preja in tkanine: za uporabo v tekstilnih oblačilih in dodatkih ali za tekstilne izdelke za notranjo opremo. 
 
Za „tekstilna oblačila in dodatke“ ter za „tekstilne izdelke za notranjo opremo“: pri izračunavanju odstotka tekstilnih vlaken ni treba upoštevati puha, 
perja, membrane in podlog. 

 
 
 
 
                                                 
1  Odločba Komisije z dne 9. julija 2009 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje tekstilnim izdelkom. 
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2. Ključni vplivi na okolje 
 

Ključni vplivi na okolje  Pristop pri zelenem javnem naročanju 

 
• Onesnaževanje zraka, nastajanje ozona (smog), kopičenje v 

organizmih ali izpostavljenost prehranske verige in nevarni 
vplivi na vodne organizme ali povečana rast neželenih 
vodnih organizmov, ki lahko zmanjšajo kakovost vode, 
zaradi neprimerne uporabe nekaterih pesticidov in gnojil v 
proizvodnji vlaken, ter snovi, ki se uporabljajo med obdelavo 
vlaken in končnih tekstilnih izdelkov 

• Negativni vpliv na zdravje uporabnikov na delovnem mestu 
zaradi ostankov nekaterih snovi, ki škodujejo zdravju ljudi 
 

  
• Nakup ekološko proizvedenih tekstilnih izdelkov 
• Nakup rabljenih tekstilnih izdelkov, ki se lahko ponovno 

uporabijo za prvotni namen, ali nakup tekstilnih izdelkov, ki 
vsebujejo reciklirana vlakna 

• Nakup tekstilnih izdelkov z zmanjšano uporabo snovi, ki 
škodujejo okolju, v proizvodnji 

• Nakup tekstilnih izdelkov z nižjimi ostanki snovi, ki 
škodujejo zdravju ljudi 

• Nakup tekstilnih izdelkov, ki izpolnjujejo minimalne zahteve 
za odpornost barve in obstojnost dimenzij 

• Preprečevanje hitrega propadanja tekstilnih izdelkov in 
tekstilnih odpadkov, ki s tem nastajajo, s spodbujanjem 
vlaken z odporno barvo, ki se ne krčijo med uporabo 

Upoštevajte, da vrstni red vplivov ne odraža vedno vrstnega reda njihove pomembnosti. 
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3. Merila EU za zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov 
 

Osnovna merila Celovita merila 

3.1 Merila EU za zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov 

PREDMET NAROČILA PREDMET NAROČILA 

Nakup tekstilnih izdelkov z nizkimi ravnmi strupenih snovi, pri čemer 
imajo prednost vlakna in izdelki z majhnim vplivom na okolje med 
proizvodnjo ter izdelki, narejeni iz vlaken, ki so pridelana z najmanjšo 
količino pesticidov. 

Nakup tekstilnih izdelkov z nizkimi ravnmi strupenih snovi, pri čemer 
imajo prednost vlakna in izdelki z majhnim vplivom na okolje med 
proizvodnjo ter izdelki, narejeni iz vlaken, ki so pridelana z najmanjšo 
količino pesticidov. 

SPECIFIKACIJE SPECIFIKACIJE 

1. Pesticidi 
  

Pri izdelkih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken končni 
proizvod ne vsebuje več kot 0,05 ppm (delcev na milijon) vsake naslednje 
snovi. Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 0,75 ppm: 

• 2,4,5-T 
• aldrin 
• kaptafol 
• klordan 
• klordimeform 
• DDT 
• dieldrin 
• dinozeb in njegove soli 
• endrin 
• heptaklor 
• heksaklorobenzen 
• heksaklorcikloheksan, α 
• heksaklorcikloheksan, β 

1. Pesticidi 
 

Pri izdelkih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken končni 
proizvod ne vsebuje več kot 0,05 ppm (delcev na milijon) vsake naslednje 
snovi. Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 0,5 ppm: 

• 2,4,5-T 
• aldrin 
• kaptafol 
• klordan 
• klordimeform 
• DDT 
• dieldrin 
• dinozeb in njegove soli 
• endrin 
• heptaklor 
• heksaklorobenzen 
• heksaklorcikloheksan, α 
• heksaklorcikloheksan, β 
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• heksaklorcikloheksan, δ 
• metamidofos 
• monokrotofos 
• paration 
• paration-metil 
• propetamfos 
• toksafen 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 
 

• heksaklorcikloheksan, δ 
• metamidofos 
• monokrotofos 
• paration 
• paration-metil 
• propetamfos 
• toksafen 
 
Pri proizvodih iz volnenih vlaken končni proizvod ne vsebuje več kot 
skupne vrednosti, določene za vsako naslednjih skupin snovi: 
 
Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 0,5 ppm:  

 γ-heksaklorocikloheksan (lindan),  
 α-heksaklorocikloheksan,  
 β-heksaklorocikloheksan,  
 δ-heksaklorocikloheksan,  
 aldrin,  
 dieldrin,  
 endrin,  
 p,p'-DDT,  
 p,p'-DDD.  

 
 
Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 2 ppm:  

 diazinon,  
 propetamfos,  
 klorfenvinfos,  
 diklofention,  
 klorpirifos,  
 fenklorfos,  
 etion,  
 pirimfos-metil.  
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Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 0,5 ppm:  

 cipermetrin,  
 deltametrin,  
 fenvalerate,  
 cihalotrin,  
 flumetrin.  

 
Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 2 ppm:  

 diflubenzuron,  
 triflumuron, 
 diciklanil. 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

2. Barve, ki so razvrščene kot povzročiteljice 
preobčutljivosti/alergenske, rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje 

 
V proizvodnji končnega proizvoda se ne uporabljajo naslednje barve: 

• C.I. Bazično rdeča 9 

• C.I. Disperzno modra 1 

• C.I. Kislo rdeča 26 

• C.I. Bazično vijoličasta 14 

• C.I. Disperzno oranžna 11 

• C. I. Direktno črna 38 

2. Barve, ki so razvrščene kot povzročiteljice 
preobčutljivosti/alergenske, rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje 

 
V proizvodnji končnega proizvoda se ne uporabljajo naslednje barve: 

• C.I. Bazično rdeča 9 

• C.I. Disperzno modra 1 

• C.I. Kislo rdeča 26 

• C.I. Bazično vijoličasta 14 

• C.I. Disperzno oranžna 11 

• C. I. Direktno črna 38 
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• C. I. Direktno modra 6 

• C. I. Direktno rdeča 28 

• C. I. Disperzno rumena 3 

• C.I. Disperzno rumena 23 

• C.I. Disperzno rumena 149 

 
Naslednje barve se uporabljajo le, če je odpornost obarvanih vlaken, 
preje ali tkanine na znojenje (kislo in alkalno) vsaj 4: 

• C.I. Disperzno modra 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperzno modra 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperzno modra 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperzno modra 35 

• C.I. Disperzno modra 102 

• C.I. Disperzno modra 106 

• C.I. Disperzno modra 124 

• C.I. Disperzno oranžna 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperzno oranžna 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperzno oranžna 37 

• C.I. Disperzno oranžna 76 

• (prej označena kot oranžna 37) 

• C.I. Disperzno rdeča 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperzno rdeča 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperzno rdeča 17 C.I. 11 210 

• C. I. Direktno modra 6 

• C. I. Direktno rdeča 28 

• C. I. Disperzno rumena 3 

• C.I. Disperzno rumena 23 

• C.I. Disperzno rumena 149 

 
Naslednje barve se uporabljajo le, če je odpornost obarvanih vlaken, 
preje ali tkanine na znojenje (kislo in alkalno) vsaj 4: 

• C.I. Disperzno modra 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperzno modra 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperzno modra 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperzno modra 35 

• C.I. Disperzno modra 102 

• C.I. Disperzno modra 106 

• C.I. Disperzno modra 124 

• C.I. Disperzno oranžna 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperzno oranžna 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperzno oranžna 37 

• C.I. Disperzno oranžna 76 

• (prej označena kot oranžna 37) 

• C.I. Disperzno rdeča 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperzno rdeča 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperzno rdeča 17 C.I. 11 210 
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• C.I. Disperzno rumena 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperzno rumena 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperzno rumena 39 
• C.I. Disperzno rumena 49 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

• C.I. Disperzno rumena 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperzno rumena 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperzno rumena 39 
• C.I. Disperzno rumena 49 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 

3. Arilamini 
 

Končni proizvod ne vsebuje naslednjih arilaminov: 

• 4-aminodifenil (št. CAS 92-67-1) 
• benzidin (št. CAS 92-87-5) 
• 4-kloro-o-toluidin (št. CAS 95-69-2) 
• 2-naftilamin (št. CAS 91-59-8) 
• o-amino-azotoluen (št. CAS 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluen (št. CAS 99-55-8) 
• p-kloroanilin (št. CAS 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisol (št. CAS 615-05-4) 
• 4,4’-diaminodifenilmetan (št. CAS 101-77-9) 
• 3,3’-diklorobenzidin (št. CAS 91-94-1) 
• 3,3’-dimetoksibenzidin (št. CAS 119-90-4) 
• 3,3’-dimetilbenzidin (št. CAS 119-93-7) 
• 3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan (št. CAS 838-88-0) 
• p-kresidin (št. CAS 120-71-8) 
• 4,4’-metilen-bis-(2-kloranilin) (št. CAS 101-14-4) 

3. Arilamini 
 

Končni proizvod ne vsebuje naslednjih arilaminov: 

• 4-aminodifenil (št. CAS 92-67-1) 
• Benzidin (št. CAS 92-87-5) 
• 4-kloro-o-toluidin (št. CAS 95-69-2) 
• 2-naftilamin (št. CAS 91-59-8) 
• o-amino-azotoluen (št. CAS 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluen (št. CAS 99-55-8) 
• p-kloroanilin (št. CAS 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisol (št. CAS 615-05-4) 
• 4,4’-diaminodifenilmetan (št. CAS 101-77-9) 
• 3,3’-diklorobenzidin (št. CAS 91-94-1) 
• 3,3’-dimetoksibenzidin (št. CAS 119-90-4) 
• 3,3’-dimetilbenzidin (št. CAS 119-93-7) 
• 3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan (št. CAS 838-88-0) 
• p-kresidin (št. CAS 120-71-8) 
• 4,4’-metilen-bis-(2-kloranilin) (št. CAS 101-14-4) 
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• 4,4’-oksidianilin (št. CAS 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilin (št. CAS 139-65-1) 
• o-toluidin (št. CAS 95-53-4) 
• 2,4-diaminotoluen (št. CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilin (št. CAS 137-17-7) 
• 4-aminoazobenzen (št. CAS 60-09-3) 
• o-anisidin (št. CAS 90-04-0) 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

• 4,4’-oksidianilin (št. CAS 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilin (št. CAS 139-65-1) 
• o-toluidin (št. CAS 95-53-4) 
• 2,4-diaminotoluen (št. CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilin (št. CAS 137-17-7) 
• 4-aminoazobenzen (št. CAS 60-09-3) 
• o-anisidin (št. CAS 90-04-0) 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 

4. Zaviralci gorenja 
 
V končnem proizvodu se ne uporabljajo naslednji zaviralci ognja: 

• PBB (polibrominirani bifenili) št. CAS 59536-65-1 
• pentaBDE (pentabromodifenil eter) št. CAS 32534-81-9 
• oktaBDE (oktabromodifenil eter) št. CAS 32536-52-9 
• dekaBDE (dekabromodifenil eter) št. CAS 1163-19-5 
 
 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

4. Zaviralci gorenja 
 
V končnem proizvodu se ne uporabljajo naslednji zaviralci ognja: 

• PBB (polibrominirani bifenili) št. CAS 59536-65-1 
• pentaBDE (pentabromodifenil eter) št. CAS 32534-81-9 
• oktaBDE (oktabromodifenil eter) št. CAS 32536-52-9  
• dekaBDE (dekabromodifenil eter) št. CAS 1163-19-5  
• tris-(2,3dibromopropil-)fosfat, št. CAS 126-72-7  
• HBCDD (heksabromociklododekan) št. CAS 25637-99-4 in 3194-55-6 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 

5. Pentaklorofenol in tetraklorofenol 
 

Pri izdelkih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken končni 
proizvod ne vsebuje več kot 0,5 delcev na milijon pentaklorofenola. 

5. Pentaklorofenol, tetraklorofenol in 2,4,6-triklorofenol 
 

Pri izdelkih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken končni 
proizvod ne vsebuje več kot 0,05 delcev na milijon pentaklorofenola. 
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Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

6. Mehčalci s ftalati 
 
V izdelkih, ki pridejo v neposredni stik s kožo, naslednji mehčalci s ftalati 
ne dosegajo več kot 0,1 % masnega deleža končnega proizvoda: 

• DEHP (Di-(2-etilheksil)-ftalat) št. CAS 117-81-7 
• BBP (butilbenzilftalat) št. CAS 85-68-7 
• DBP (dibutilftalat) št. CAS 84-74-2  
• DNOP (di-n-oktilftalat) 
• DINP (di-izononilftalat) 
• DIDP (di-izodekilftalat) 
• DIBP (diizobutilftalat)  
• TCEP (Tris(2-kloretil)fosfat) 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 
 

6. Mehčalci s ftalati 
 
V izdelkih, ki pridejo v neposredni stik s kožo, naslednji mehčalci s ftalati 
ne dosegajo več kot 0,1 % masnega deleža končnega proizvoda: 

• DEHP (Di-(2-etilheksil)-ftalat) št. CAS 117-81-7 
• BBP (butilbenzilftalat) št. CAS 85-68-7 
• DBP (dibutilftalat) št. CAS 84-74-2  
• DNOP (di-n-oktilftalat) 
• DINP (di-izononilftalat) 
• DIDP (di-izodekilftalat) 
• DIBP (diizobutilftalat)  
• TCEP (Tris(2-kloretil)fosfat) 

 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
ustrezna dokazila. 

7. Formaldehid 
 
Količina prostega formaldehida in formaldehida, ki se lahko deloma 
hidrolizira, v končnem proizvodu ne presega 70 ppm za proizvode, ki 
pridejo v neposredni stik s kožo, in 300 ppm za vse ostale proizvode. 
 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 

7. Formaldehid 
 
Količina prostega formaldehida in formaldehida, ki se lahko deloma 
hidrolizira, v končnem proizvodu ne presega 20 ppm v proizvodih za 
dojenčke in otroke, mlajše od 3 let, 30 ppm v proizvodih, ki pridejo v 
neposredni stik s kožo, in 75 ppm v vseh ostalih proizvodih. 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejmejo se tudi druga 
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ustrezna dokazila. 
 

ustrezna dokazila. 

8. Težke kovine 
 
Količina kadmija (Cd), kroma (Cr), niklja (Ni), svinca (Pb), bakra (Cu) v 
končnem proizvodu ne presega: 

• kadmij (Cd): 0,1 ppm 
• krom (Cr): 2,0 ppm 
• nikelj (Ni): 4,0 ppm 
• svinec (Pb): 1,0 ppm 
baker (Cu): 50,0 ppm 
 
 
 
 
 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali nacionalne oznake za tekstilne 
izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali tehnična dokumentacija 
proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega organa. 

8. Težke kovine 
 
Količina kadmija (Cd), kroma (Cr), niklja (Ni), svinca (Pb), bakra (Cu) v 
končnem proizvodu ne presega: 

• antimon (Sb): 30 ppm 
• arzenik (As): 1,0 ppm (vrhnja oblačila), 0,2 ppm (drugo) 
• kadmij (Cd): 0,1 ppm 
• krom (Cr): 2,0 ppm (vrhnja oblačila), 1,0 ppm (drugo) 
• krom VI (Cr-VI): 0,5 ppm 
• kobalt (Co): 4,0 ppm (vrhnja oblačila), 1,0 ppm (drugo) 
• živo srebro (Hg): 0,02 ppm 
• nikelj (Ni): 4,0 ppm (vrhnja oblačila), 1,0 ppm (drugo) 
• svinec (Pb): 1,0 ppm (vrhnja oblačila), 0,2 ppm (drugo) 
• baker (Cu): 50,0 ppm (vrhnja oblačila), 25,0 ppm (drugo) 
 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za 
okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali nacionalne oznake za tekstilne 
izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali tehnična dokumentacija 
proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega organa. 
 

9. Odpornost barv in obstojnost dimenzij 
Proizvod mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve za odpornost 
barve in obstojnost dimenzij: 

9. Odpornost barv in obstojnost dimenzij 
Proizvod mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve za odpornost 
barve in obstojnost dimenzij:  

Parameter Merila Preskusna metoda Parameter Merila Preskusna metoda  

9.1  
Spremembe dimenzij 

Plus ali minus 2 % za 
zavese ter pralne in 

ISO 5077 ali 
enakovredni standard 

9.1 
Spremembe dimenzij 

Plus ali minus 2 % za 
zavese ter pralne in 

ISO 5077 ali 
enakovredni standard 
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med pranjem in 
sušenjem 

odstranljive tkanine za 
pohištvo.  
Med minus 8 % in plus 
4 % za druge tkane in 
odporne netkane 
proizvode, druge 
pletene proizvode ali 
za frotir za brisače. 

med pranjem in 
sušenjem 

odstranljive tkanine za 
pohištvo.  
Med minus 8 % in plus 
4 % za druge tkane in 
odporne netkane 
proizvode, druge 
pletene proizvode ali 
za frotir za brisače. 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
5077 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
5077 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Parameter Merila Preskusna metoda Parameter Merila Preskusna metoda  

9.2  
Odpornost barv na 
pranje 

Vsaj raven 3 do 4 za 
barvne spremembe.  
 
Vsaj raven 3 do 4 za 
madeže. 

ISO 105 C06 (enojno 
pranje pri temperaturi, 
kot je označena na 
proizvodu, s praškom s 
perboratom) ali 
enakovredni standard 

9.2  
Odpornost barv na 
pranje 

Vsaj raven 4 za barvne 
spremembe.  
 
Vsaj raven 4 za 
madeže. 

ISO 105 C06 (enojno 
pranje pri temperaturi, 
kot je označena na 
proizvodu, s praškom s 
perboratom) ali 
enakovredni standard 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 C06 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 C06 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Parameter Merila Preskusna metoda Parameter Merila Preskusna metoda  

9.3  
Odpornost barv na 
znojenje (kislo, 

Vsaj raven 3 do 4 (za 
barvne spremembe in 
madeže). 

ISO 105 E04  
ali enakovredni 
standard 

9.3  
Odpornost barv na 
znojenje (kislo, 

Vsaj raven 4 (za barvne 
spremembe in 
madeže).  

ISO 105 E04  
ali enakovredni 
standard 
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alkalno)  
Raven 3 za tkanine, ki 
so temno obarvane 
(standardna globina > 
1/1) in narejene iz 
regenerirane volne ali 
več kot 20 % svile. 

alkalno)  
Raven 3 do 4 za 
tkanine, ki so temno 
obarvane (standardna 
globina > 1/1) in 
narejene iz 
regenerirane volne ali 
več kot 20 % svile. 
 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 E04 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 E04 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Parameter Merila Preskusna metoda Parameter Merila Preskusna metoda  

9.4 
Odpornost barv na 
mokro drgnjenje 

Vsaj raven 2 do 3. 
 
Raven 2 je dovoljena 
za denim, obarvan z 
indigom. 

ISO 105 X12  
ali enakovredni 
standard 

9.4 
Odpornost barv na 
mokro drgnjenje 

Vsaj raven 3.  
 
Raven 2 do 3 je 
dovoljena za denim, 
obarvan z indigom. 
 

ISO 105 X12  
ali enakovredni 
standard 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 X12 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 X12 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Parameter Merila Preskusna metoda Parameter Merila Preskusna metoda  

9.5 
Odpornost barv na 

Vsaj raven 4. 
 

ISO 105 X12  
ali enakovredni 

9.5 
Odpornost barv na 

Vsaj raven 4 do 5. 
 

ISO 105 X12  
ali enakovredni 
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suho drgnjenje Raven 3 do 4 je 
dovoljena za denim, 
obarvan z indigom. 

standard suho drgnjenje Raven 4 je dovoljena 
za denim, obarvan z 
indigom. 

standard 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 X12 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 X12 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

Parameter Merila Preskusna metoda Parameter Merila Preskusna metoda  

9.6 
Odpornost barv na 
svetlobo 
 

Za tkanine, namenjene 
za pohištvo, zavese ali 
draperije, vsaj raven 4 
do 5.  
 
Za vse ostale proizvode 
vsaj raven 4. 
 
Raven 4 je dovoljena, 
kadar so tkanine, 
namenjene za pohištvo, 
zavese ali draperije, 
svetlo obarvane 
(standardna globina < 
1/12) in narejene iz več 
kot 20 % volne ali 
drugih keratinskih 
vlaken ali iz več kot 
20 % svile ali več kot 
20 % lana ali drugih 
vlaken iz ličja. 

ISO 105 B02 ali 
enakovredni standard 
 

9.6  
Odpornost barv na 
svetlobo 
 

Za tkanine, namenjene 
za pohištvo, zavese ali 
draperije, vsaj raven 5.  
 
Za vse ostale proizvode 
vsaj raven 4 do 5. 
 
Raven 4 do 5 je 
dovoljena, kadar so 
tkanine, namenjene za 
pohištvo, zavese ali 
draperije, svetlo 
obarvane (standardna 
globina < 1/12) in 
narejene iz več kot 
20 % volne ali drugih 
keratinskih vlaken ali 
iz več kot 20 % svile 
ali več kot 20 % lana 
ali drugih vlaken iz 
ličja. 

ISO 105 B02 ali 
enakovredni standard 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 B02 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 

Preverjanje: Vsi proizvodi morajo biti preskušeni glede na standard ISO 
105 B02 ali enakovredni standard. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s 
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potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila. 
Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali 
nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, ali 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega 
organa. 

MERILA ZA IZBOR PONUDB MERILA ZA IZBOR PONUDB 
Dodatne točke bodo dodeljene v sorazmerju z: 
 
1. Ekološko pridelanim bombažem ali drugimi naravnimi vlakni 

(glejte pojasnilo) 
 
Ponudniki morajo navesti delež bombaža ali drugih naravnih vlaken, ki 
izvirajo iz ekološke pridelave, v masnem deležu končnega proizvoda. Da bi 
lahko vlakna veljala za takšna, mora biti pridelek na izvoru vlakna pridelan 
v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007. 
 
Preverjanje: Dobavitelj mora zagotoviti dokazilo o izvoru uporabljenih 
vlaken in ekološkem načinu njihove pridelave, kot so ekološki logotip EU 
ali odobreni nacionalni logotipi za ekološko pridelavo. 
 

Dodatne točke bodo dodeljene v sorazmerju z: 
 
1. Ekološko pridelanim bombažem ali drugimi naravnimi vlakni 

(glejte pojasnilo) 
 
Ponudniki morajo navesti delež bombaža ali drugih naravnih vlaken, ki 
izvirajo iz ekološke pridelave, v masnem deležu končnega proizvoda. Da bi 
lahko vlakna veljala za takšna, mora biti pridelek na izvoru vlakna pridelan 
v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007. 
 
Preverjanje: Dobavitelj mora zagotoviti dokazilo o izvoru uporabljenih 
vlaken in ekološkem načinu njihove pridelave, kot so ekološki logotip EU 
ali odobreni nacionalni logotipi za ekološko pridelavo. 

Dodatne točke bodo dodeljene v sorazmerju z: 
 

2. Recikliranimi vlakni 
 
Ponudniki morajo navesti masni delež proizvoda iz recikliranih vlaken, to 
so vlakna, ki izvirajo izključno iz odrezkov tekstilnih proizvajalcev in 
proizvajalcev oblačil ali iz poporabniških odpadkov (tekstilnih ali drugih). 
 
Preverjanje: Dobavitelj mora zagotoviti dokazilo o izvoru uporabljenih 
recikliranih vlaken. 

Dodatne točke bodo dodeljene v sorazmerju z: 
 

2. Recikliranimi vlakni 
 
Ponudniki morajo navesti masni delež proizvoda iz recikliranih vlaken, to 
so vlakna, ki izvirajo izključno iz odrezkov tekstilnih proizvajalcev in 
proizvajalcev oblačil ali iz poporabniških odpadkov (tekstilnih ali drugih). 
 
Preverjanje: Dobavitelj mora zagotoviti dokazilo o izvoru uporabljenih 
recikliranih vlaken. 
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Pojasnila 
 
Znak za okolje tipa I ali znak za okolje ISO 14024 
 
Znaki za okolje tipa I ali znaki ISO 14024 so znaki, za katere določa osnovna merila neodvisni organ in ki se spremljajo s certificiranjem in revizijskim 
postopkom. Zato so zelo pregledni, zanesljivi in neodvisni viri informacij. Ti znaki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

• zahteve za znak temeljijo na znanstvenih dokazih  
• znaki za okolje se sprejmejo v sodelovanju z vsemi interesnimi skupinami, kot so državni organi, potrošniki, proizvajalci, distributerji in okoljske 

organizacije  
• dostopni so vsem zainteresiranim stranem. 

 
V javnem naročanju lahko naročniki zahtevajo, da je treba izpolnjevati merila, ki podpirajo določen znak za okolje, in da se lahko znak za okolje uporablja kot 
oblika dokazila o skladnosti. Vendar pa ne smejo zahtevati, da ima proizvod znak za okolje. Poleg tega smejo naročniki uporabiti le tista merila za znak za 
okolje, ki se nanašajo na značilnosti proizvoda ali storitve ali proizvodne procese, in ne meril, ki se nanašajo na splošno upravljanje podjetja. 
 
Dokazila o skladnosti 
 
Če preverjanje meril navaja, da se lahko uporabijo druga ustrezna dokazila, lahko ta vključujejo tehnično dokumentacijo proizvajalca, poročilo o preskusu 
priznanega organa ali drugo ustrezno dokazilo. Naročnik se bo moral za vsak primer posebej s tehničnega/pravnega vidika prepričati, ali se lahko predloženo 
dokazilo upošteva kot ustrezno. 
 
Ekološko pridelan bombaž ali druga naravna vlakna in reciklirana vlakna 
Zahteva po določenem odstotku ekološko pridelanega bombaža ali drugih naravnih vlaken in recikliranih vlaken lahko privede do znatnega zmanjšanja vpliva 
na okolje. Vendar je treba upoštevati, da je ponudba teh proizvodov še vedno omejena. Zato merila za zeleno javno naročanje predlagajo, da se zahteve ne 
vključijo v tehnične specifikacije, temveč v merila za izbor ponudb. Če pa naročnik oceni – po možnosti na podlagi tržne raziskave – da je trg 
ekoloških/recikliranih proizvodov za tekstilne izdelke dovolj razvit, se to lahko vključi tudi v tehnične specifikacije v obliki zahteve, da določen odstotek 
tekstilnih izdelkov izpolnjuje te zahteve. Poleg tega se lahko v fazi izbire ponudb točke dodelijo za dodatni odstotek ekoloških/recikliranih proizvodov. 
 
Pesticidi 

1. Za večino pesticidov, navedenih v preglednici, sta dajanje v promet in uporaba že prepovedana. 
2. Uporaba pentaklorofenola kot pesticida je že prepovedana v skupini fitofarmacevtskih sredstev, uporaba v drugih pesticidih, vključno z uporabo v 

biocidih, pa je strogo omejena. 
 
Barve in barvila 
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Omejitve prodaje in uporabe modrega barvila z indeksno številko 611-070-00-2 so posebej urejene z Direktivo Komisije 2003/3/ES. 
 
Predlagana so tudi dodatna merila (proizvodni proces in merila, določena za vlakno) na podlagi znaka EU za okolje. Vendar je treba upoštevati, da bi moral 
naročnik zato, ker je za zdaj na trgu malo proizvodov, ki imajo znak EU za okolje za tekstilne izdelke, opraviti tržno raziskavo, da preveri cene in 
razpoložljivost, preden uporabi ta merila v specifikacijah. Druga možnost je, da se uporabijo kot merila za izbor ponudb. 
 
Če masni delež naslednjih vlaken presega 5 % skupne mase tekstilnih vlaken v proizvodu, morajo biti izpolnjena ustrezna merila za znak EU za okolje 
(dokument z vsemi merili je na voljo na naslovu: 

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

• Akrilna vlakna (merilo 1) 
• Bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna (vključno s kapokom) (merilo 2). Za ustrezne bodo samodejno veljali proizvodi, ki izvirajo iz 

ekološke pridelave. 
• Elasten (merilo 3). 
• Lan in druga vlakna iz ličja (vključno s konopljo, juto in ramijo) (merilo 4). 
• Neprana volna in druga keratinska vlakna (vključno z volno ovc, kamel, alpake, koz) (merilo 5). 
• Umetna celulozna vlakna (vključno z viskozo, liocelom, acetatom, bakrovimi vlakni, triacetatom) (merilo 6). 
• Poliamid (merilo 7). 
• Poliester (merilo 8). 
• Polipropilen (merilo 9). 

 
Preverjanje: Ponudniki morajo predložiti seznam vseh vlaken, ki presegajo 5-odstotni masni delež skupne mase tekstilnih vlaken v proizvodu, skupaj z 
ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da so izpolnjena ustrezna merila. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo 
navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, 
ali tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega organa. 
 
Proizvodi morajo izpolnjevati naslednja merila za znak EU za okolje, ki so povezana s kemikalijami in načini obdelave (dokument z vsemi merili je na voljo 
na naslovu: 

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

• Pomožna sredstva in sredstva za dodelavo za vlakna in prejo (merilo 10). 
• Pomožne kemikalije (merilo 14). 
• Detergenti, mehčalci za tkanine in pripravki za utrjevanje (merilo 15). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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• Pripravki za beljenje (merilo 16). 
• Primesi v barvilih (merilo 17). 
• Primesi v pigmentih (merilo 18). 
• Odvajanje odpadne vode iz mokrih procesov (merilo 27). 

 
Preverjanje: Ponudniki morajo predložiti seznam vseh vlaken, ki presegajo 5-odstotni masni delež skupne mase tekstilnih vlaken v proizvodu, skupaj z 
ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da so izpolnjena ustrezna merila. Za ustrezne bodo veljali proizvodi s potrdilom o znaku za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo 
navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot so druge zasebne ali nacionalne oznake za tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo navedena merila, 
ali tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega organa. 
 
Merila za izbor ponudbe: Naročniki bodo morali v obvestilu o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji navesti, koliko dodatnih točk bo dodeljenih za 
vsako merilo za izbor ponudbe. Okoljska merila bi morala skupaj obsegati vsaj 15 % skupnih razpoložljivih točk. 
 
 
Stroškovni vidiki 
 
Študija stroškov in koristi zelenega javnega naročanja, ki jo je pripravila Komisija leta 2007, je preučila stroškovne posledice kupovanja zelenih (z znakom za 
okolje označenih) čistil v tekstilnem sektorju – na podlagi obravnave nakupov delovnih oblačil. 
 
Ker je bilo na trgu le nekaj proizvodov z evropskim znakom za okolje, ki bi bili primerni za naročnike v raziskovanih področjih (pravzaprav le en dobavitelj), 
žal ni bilo mogoče najti primerljivih informacij. 
 
Čeprav so v zasebnem sektorju nakupi ekoloških oblačil lahko približno dvakrat dražji, pa je en ugotovljen primer javnega naročanja (mestna policija Züricha) 
pokazal, da so bile razlike v cenah za policijske uniforme zanemarljive – verjetno zato, ker so stroški dodelave tekstila nižji, kakor za običajne proizvode, in 
nadomestijo dodatno ceno, plačano za ekološka vlakna. 
 
Študij primera Züricha je pokazal tudi, da sta kakovost zelene možnosti in udobje uporabnika večja, kakor pri običajni možnosti. 
 
Ocena življenjske dobe 
 
Poročilo, ki ga je aprila 2010 naročilo Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje Združenega kraljestva, je sorazmerne vplive tekstilnih vlaken na okolje 
opredelilo na podlagi ocene življenjske dobe z uporabo kazalnikov porabe energije, porabe vode, emisij toplogrednih plinov, odpadne vode in neposredne rabe 
zemljišč. Kazalniki so povzeti v preglednici v nadaljevanju: 
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 Poraba 

energije  
Poraba vode  Toplogredni 

plini  
Odpadna voda  Neposredna raba 

zemljišč  
Zmanjševanj
e vpliva na 
okolje  

Akrilna vlakna  
najlon  
poliester/PTT  
predelana 
celulozna vlakna 
(viskoza, modal)  
PLA/bombaž 
liocel  
volna  
naravna vlakna 
iz ličja (kopriva, 
konoplja, lan)  

Bombaž  
svila  
najlon  
predelana 
celulozna vlakna  
akrilna vlakna  
konoplja  
volna  
naravna vlakna iz 
ličja  
poliester  

Najlon  
poliester  
liocel  
PLA  
viskoza  
modal  
bombaž  
naravna vlakna iz 
ličja  
volna  

Volna  
predelana 
celulozna vlakna  
naravna vlakna iz 
ličja  
najlon  
poliester  

Volna  
ramija  
bombaž  
lan  
konoplja  
viskoza in modal  
juta  
PLA  
liocel  
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