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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av textilprodukter 

 
 
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling som 
utarbetats för produktgruppen textilprodukter. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten finns en ingående förklaring till varför dessa kriterier valts och 
hänvisningar till mer information. 
 
För varje grupp av produkter eller tjänster har två uppsättningar kriterier tagits fram: 

• Kärnkriterierna är lämpade att användas av alla upphandlande myndigheter i medlemsstaterna och handlar om viktiga miljöeffekter. De är utformade 
så att de kan användas med så lite extra kontrollinsatser eller ökade kostnader som möjligt.  

• De övergripande kriterierna är avsedda för dem som vill köpa de miljömässigt bästa produkterna på marknaden. De kan kräva ytterligare verifiering 
eller något högre kostnad än andra produkter med samma funktionalitet. 

 
 

1. Definition och omfattning 
 

Denna rapport omfattar följande textilprodukter1: 

• Textilier för konfektion och accessoarer: kläder och accessoarer (såsom näsdukar, halsdukar, väskor, shoppingväskor, ryggsäckar, skärp osv.) som 
består av minst 90 viktprocent textilfibrer. 

• Inredningstextilier: textilprodukter för inomhusbruk som består av minst 90 viktprocent textilfibrer, med undantag för vägg- och golvbeläggningar. 
• Fibrer, garn och tyg som används i textilier för konfektion och accessoarer eller i inredningstextilier. 
 
När det gäller ”textilier för konfektion och accessoarer” och ”inredningstextilier” behöver dun, fjädrar, membran och coatings inte tas med i beräkningen 
av procentandelen textilfibrer. 

 
 
 
 
 
                                                 
1  Kommissionens beslut av den 9 juli 2009 om fastställande ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter. 
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2. Viktiga miljöeffekter 
 

Effekter  Upphandlingsstrategi 
 

• Luftföroreningar, ozonbildning (smog), bioackumulering 
eller exponering via näringskedjan och skadliga effekter på 
vattenlevande organismer eller ökad tillväxt av oönskade 
vattenlevande organismer som kan leda till försämrad 
vattenkvalitet, på grund av olämplig användning av vissa 
bekämpnings- och gödningsmedel vid tillverkningen av 
fibrer, och ämnen som använts under bearbetningen av 
fibrerna och i den färdiga textilprodukten. 
Negativ inverkan på användarnas arbetsmiljö på grund av 
rester av vissa hälsofarliga ämnen.  

  
• Köp in ekologiskt producerade textilprodukter. 
• Köp in begagnade textilprodukter som kan återanvändas för 

det ändamål de är avsedda för eller köp in textilprodukter 
som innehåller returfibrer. 

• Köp in textilprodukter där man i mindre utsträckning 
använder miljöfarliga ämnen vid tillverkningsprocessen. 

• Köp in textilprodukter som innehåller mindre rester av 
hälsofarliga ämnen. 

• Köpa in textilprodukter som uppfyller minimikraven för 
färgbeständighet och måttstabilitet. 

• Undvikande av att textilprodukter blir obrukbara i förtid och 
därav följande slöseri genom att främja färgbeständiga tyger 
som inte krymper under användning. 

Observera att effekternas ordningsföljd inte nödvändigtvis avspeglar hur viktiga de är. 
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3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av textilprodukter 
 

Kärnkriterier Övergripande kriterier 
3.1 Kriterier för textilprodukter 

OMRÅDE OMRÅDE 
Inköp av textilprodukter med låga nivåer av giftiga ämnen, helst produkter 
vars tillverkning ger små effekter på miljön och som är gjorda av fibrer som 
producerats med så lite bekämpningsmedel som möjligt. 

Inköp av textilprodukter med låga nivåer av giftiga ämnen, helst produkter 
vars tillverkning ger små effekter på miljön och som är gjorda av fibrer som 
producerats med så lite bekämpningsmedel som möjligt. 

SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER 
1. Bekämpningsmedel 

  
För produkter tillverkade av bomull eller andra naturliga cellulosafibrer får 
slutprodukten inte innehålla mer än totalt 0,05 ppm (miljondel) av vardera 
av följande ämnen: Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 
0,75 ppm:  
• 2,4,5-T 
• Aldrin 
• Kaptafol 
• Klordan 
• Klordimeform 
• DDT 
• Dieldrin 
• Dinoseb och salter av dinoseb 
• Endrin 
• Heptaklor 
• Hexaklorbensen 
• Hexaklorcyclohexan, α 
• Hexaklorcyclohexan, β 

1. Bekämpningsmedel 
 

För produkter tillverkade av bomull eller andra naturliga cellulosafibrer får 
slutprodukten inte innehålla mer än totalt 0,05 ppm (miljondel) av vardera 
av följande ämnen: Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 
0,5 ppm: 
• 2,4,5-T 
• Aldrin 
• Kaptafol 
• Klordan 
• Klordimeform 
• DDT 
• Dieldrin 
• Dinoseb och salter av dinoseb 
• Endrin 
• Heptaklor 
• Hexaklorbensen 
• Hexaklorcyclohexan, α 
• Hexaklorcyclohexan, β 
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• Hexaklorcyclohexan, δ 
• Metamidofos 
• Monokrotofos 
• Paration 
• Parationmetyl 
• Propetamfos 
• Toxafen 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 
 

• Hexaklorcyclohexan, δ 
• Metamidofos 
• Monokrotofos 
• Paration 
• Parationmetyl 
• Propetamfos 
• Toxafen 
 
För produkter tillverkade av ullfibrer får slutprodukten inte innehålla mer 
än de angivna totalvärdena för följande ämnesgrupper: 
 
Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 0,5 ppm:  

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

 
 
Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 2 ppm:  

 diazinon,  
 propetamfos,  
 klorfenvinfos,  
 diklorfention,  
 klorpyrifos,  
 fenklorfos,   
 etion,  
 pirimifos-metyl.  
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Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 0,5 ppm:  

 cypermetrin,  
 deltametrin,  
 fenvalerat,  
 cyhalotrin,  
 flumetrin.  

 
Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 2 ppm:  

 diflubensuron,  
 triflumuron, 
 dicyklanil. 

 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 

2. Färgämnen som klassificeras som 
sensibiliserande/allergiframkallande, cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 

 
Följande färgämnen får inte användas i tillverkningen av slutprodukten: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 

• C.I. Basic Violet 14 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 

2. Färgämnen som klassificeras som 
sensibiliserande/allergiframkallande, cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 

 
Följande färgämnen får inte användas i tillverkningen av slutprodukten: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 

• C.I. Basic Violet 14 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 
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• 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 

 
Följande färgämnen får endast användas om de färgade fibrernas, det 
färgade garnets eller det färgade tygets färgbeständighet mot svett (sur 
och alkalisk) är minst 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. Disperse Orange 76 

• (tidigare kallat Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• 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 

 
Följande färgämnen får endast användas om de färgade fibrernas, det 
färgade garnets eller det färgade tygets färgbeständighet mot svett (sur 
och alkalisk) är minst 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. Disperse Orange 76 

• (tidigare kallat Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 
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• 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 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 

• 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 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 

3. Arylaminer 
 

Slutprodukten får inte innehålla följande arylaminer: 

• 4-aminobifenyl (CAS-nr 92-67-1) 
• Benzidin (CAS-nr 92-87-5) 
• 4-klor-o-toluidin (CAS-nr 95-69-2) 
• 2-naftylamin (CAS-nr 91-59-8) 
• o-amino-azotoluen (CAS-nr 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluen (CAS-nr 99-55-8) 
• p-kloranilin (CAS-nr 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisol (CAS-nr 615-05-4) 
• 4,4'-diaminodifenylmetan (CAS-nr 101-77-9) 
• 3,3'-diklorbenzidin (CAS-nr 91-94-1) 
• 3,3'-dimetoxibenzidin (CAS-nr 119-90-4) 
• 3,3'-dimetylbenzidin (CAS-nr 119-93-7) 
• 3,3'-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan (CAS-nr 838-88-0) 
• p-kresidin (CAS-nr 120-71-8) 

3. Arylaminer 
 

Slutprodukten får inte innehålla följande arylaminer: 

• 4-aminobifenyl (CAS-nr 92-67-1) 
• Benzidin (CAS-nr 92-87-5) 
• 4-klor-o-toluidin (CAS-nr 95-69-2) 
• 2-naftylamin (CAS-nr 91-59-8) 
• o-amino-azotoluen (CAS-nr 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotoluen (CAS-nr 99-55-8) 
• p-kloranilin (CAS-nr 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisol (CAS-nr 615-05-4) 
• 4,4'-diaminodifenylmetan (CAS-nr 101-77-9) 
• 3,3'-diklorbenzidin (CAS-nr 91-94-1) 
• 3,3'-dimetoxibenzidin (CAS-nr 119-90-4) 
• 3,3'-dimetylbenzidin (CAS-nr 119-93-7) 
• 3,3'-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan (CAS-nr 838-88-0) 
• p-kresidin (CAS-nr 120-71-8) 
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• 4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) (CAS-nr 101-14-4) 
• 4,4'-oxidianilin (CAS-nr 101-80-4) 
• 4,4'-tiodianilin (CAS-nr 139-65-1) 
• o-toluidin (CAS-nr 95-53-4) 
• 2,4-diaminotoluen (CAS-nr 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetylanilin (CAS-nr 137-17-7) 
• 4-aminoazobensen (CAS-nr 60-09-3) 
• o-anisidin (CAS-nr 90-04-0) 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 

• 4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) (CAS-nr 101-14-4) 
• 4,4'-oxidianilin (CAS-nr 101-80-4) 
• 4,4'-tiodianilin (CAS-nr 139-65-1) 
• o-toluidin (CAS-nr 95-53-4) 
• 2,4-diaminotoluen (CAS-nr 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetylanilin (CAS-nr 137-17-7) 
• 4-aminoazobensen (CAS-nr 60-09-3) 
• o-anisidin (CAS-nr 90-04-0) 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 

4. Flamskyddsmedel 
 
Följande flamskyddsmedel får inte användas i slutprodukten: 

• PBB (polybromerade bifenyler) CAS-nr 59536-65-1 
• pentaBDE (pentabromodifenyleter) CAS-nr 32534-81-9 
• oktaBDE (oktabromodifenyleter) CAS-nr 32536-52-9 
• DekaBDE (dekabromdifenyleter) CAS-nr 1163-19-5 
 
 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 

4. Flamskyddsmedel 
 
Följande flamskyddsmedel får inte användas i slutprodukten: 

• PBB (polybromerade bifenyler) CAS-nr 59536-65-1 
• pentaBDE (pentabromodifenyleter) CAS-nr 32534-81-9 
• oktaBDE (oktabromodifenyleter) CAS-nr 32536-52-9  
• DekaBDE (dekabromdifenyleter) CAS-nr 1163-19-5  
• Tris-(2,3-dibromopropyl-)fosfat, CAS-nr 126-72-7  
• HBCDD (hexabromocyklododekan) CAS-nr 25637-99-4 och 

3194-55-6 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
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5. Pentaklorfenol och tetraklorfenol 
 

För produkter tillverkade av bomull eller andra naturliga cellulosafibrer får 
slutprodukten inte innehålla mer än 0,5 ppm pentaklorfenol. 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 

5. Pentaklorfenol, tetraklorfenol och 2,4,6-triklorfenol 
 

För produkter tillverkade av bomull eller andra naturliga cellulosafibrer får 
slutprodukten inte innehålla mer än 0,05 ppm pentaklorfenol. 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 

6. Ftalatbaserade mjukgörare 
 
För produkter som kommer i direkt kontakt med huden får följande 
ftalatbaserade mjukgörare inte utgöra mer än 0,1 viktprocent av 
slutprodukten: 

• DEPP (dietylhexylftalat) CAS-nr 117-81-7 
• BBP (butylbensylftalat) CAS-nr 85-68-7 
• DBP (dibutylftalat) CAS-nr 84-74-2  
• DNOP (di-n-oktylftalat) 
• DINP (diisononylftalat) 
• DIDP (diisodecylftalat) 
• DIBP (diisobutylftalat)  
• TCEP (tris(2-kloretyl)fosfat) 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 

6. Ftalatbaserade mjukgörare 
 
För produkter som kommer i direkt kontakt med huden får följande 
ftalatbaserade mjukgörare inte utgöra mer än 0,1 viktprocent av 
slutprodukten: 

• DEPP (dietylhexylftalat) CAS-nr 117-81-7 
• BBP (butylbensylftalat) CAS-nr 85-68-7 
• DBP (dibutylftalat) CAS-nr 84-74-2  
• DNOP (di-n-oktylftalat) 
• DINP (diisononylftalat) 
• DIDP (diisodecylftalat) 
• DIBP (diisobutylftalat)  
• TCEP (tris(2-kloretyl)fosfat) 

 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 

7. Formaldehyd 
 
Mängden fri och delvis hydrolyserbar formaldehyd i slutprodukten får inte 
överstiga 70 ppm för produkter som kommer i direkt kontakt med huden 

7. Formaldehyd 
 
Mängden fri och delvis hydrolyserbar formaldehyd i slutprodukten får inte 
överstiga 20 ppm för produkter för spädbarn och småbarn, 30 ppm för 
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och 300 ppm för alla övriga produkter. 
 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 
 

produkter som kommer i direkt kontakt med huden och 75 ppm för alla 
övriga produkter. 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas. 

8. Tungmetaller 
 
Halten kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), bly (Pb), koppar (Cu) i 
slutprodukten får inte överstiga: 

• Kadmium (Cd): 0,1 ppm 
• Krom (Cr): 2,0 ppm 
• Nickel (Ni): 4,0 ppm 
• Bly (Pb): 1,0 ppm 
Koppar (Cu): 50,0 ppm 
 
 
 
 
 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 

8. Tungmetaller 
 
Halten kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), bly (Pb), koppar (Cu) i 
slutprodukten får inte överstiga: 

• Antimon (Sb): 30 ppm 
• Arsenik (As): 1,0 ppm (ytterkläder), 0,2 ppm (övriga) 
• Kadmium (Cd): 0,1 ppm 
• Krom (Cr): 2,0 ppm (ytterkläder), 1,0 ppm (övriga) 
• Krom VI (Cr-VI): 0,5 ppm 
• Kobolt (Co): 4,0 ppm (ytterkläder), 1,0 ppm (övriga) 
• Kvicksilver (Hg): 0,02 ppm 
• Nickel (Ni): 4,0 ppm (ytterkläder), 1,0 ppm (övriga) 
• Bly (Pb): 1,0 ppm (ytterkläder), 0,2 ppm (övriga) 
• Koppar (Cu): 50,0 ppm (ytterkläder), 25,0 ppm (övriga) 
 
Verifiering: Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 
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9. Färgbeständighet och måttstabilitet 
Produkten måste uppfylla minimikraven för färgbeständighet och 
måttstabilitet: 

9. Färgbeständighet och måttstabilitet 
Produkten måste uppfylla minimikraven för färgbeständighet och 
måttstabilitet:  

Parameter Kriterier Testmetod Parameter Kriterier Testmetod  

9.1  
Dimensionsföränd-
ringar under tvätt 
och torkning 

± 2 % för gardiner och 
möbeltyg som är 
avtagbara och tvättbara. 
Mellan –8 % och +4 % 
för andra vävda 
produkter och slitstark 
fiberduk, andra 
stickade produkter eller 
frottéhanddukar. 

ISO 5077 eller 
motsvarande. 

9.1 
Dimensionsföränd-
ringar under tvätt 
och torkning 

± 2 % för gardiner och 
möbeltyg som är 
avtagbara och tvättbara. 
Mellan –8 % och +4 % 
för andra vävda 
produkter och slitstark 
fiberduk, andra 
stickade produkter eller 
frottéhanddukar. 

ISO 5077 eller 
motsvarande. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 5077 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 5077 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella 
märken för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller 
teknisk dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett 
erkänt organ. 

Parameter Kriterier Testmetod Parameter Kriterier Testmetod  
9.2  
Färgbeständighet vid 
tvätt 

Minst nivå 3–4 för 
färgförändring.  
 
Minst nivån 3–4 för 
missfärgning. 

ISO 105 C06 (en tvätt 
med perborattvättmedel 
vid den temperatur som 
anges på produkten 
eller motsvarande) 

9.2  
Färgbeständighet vid 
tvätt 

Minst nivå 4 för 
färgförändring.  
 
Minst nivå 4 för 
missfärgning. 

ISO 105 C06 (en tvätt 
med perborattvättmedel 
vid den temperatur som 
anges på produkten 
eller motsvarande) 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 C06 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 C06 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
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dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 
Parameter Kriterier Testmetod Parameter Kriterier Testmetod  

9.3  
Färgbeständighet mot 
svett (sur, alkalisk) 

Minst nivå 3–4 
(färgförändring och 
missfärgning). 
 
Nivå 3 när tygerna både 
är mörka (standarddjup 
> 1/1) och tillverkade 
av regenererad ull eller 
innehåller mer än 20 % 
silke. 

ISO 105 E04 eller 
motsvarande. 

9.3  
Färgbeständighet mot 
svett (sur, alkalisk) 

Minst nivå 4 
(färgförändring och 
missfärgning).  
 
Nivå 3 till 4 när tygerna 
både är mörka 
(standarddjup > 1/1) 
och tillverkade av 
regenererad ull eller 
innehåller mer än 20 % 
silke. 
 

ISO 105 E04 eller 
motsvarande. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 E04 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 E04 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 

Parameter Kriterier Testmetod Parameter Kriterier Testmetod  
9.4 
Färgbeständighet mot 
våtnötning 

Minst nivå 2–3. 
 
Nivå 2 tillåts för 
indigofärgad denim. 

ISO 105 X12 eller 
motsvarande. 

9.4 
Färgbeständighet mot 
våtnötning 

Minst nivå 3.  
 
Nivå 2–3 tillåts för 
indigofärgad denim. 
 

ISO 105 X12 eller 
motsvarande. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 X12 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 X12 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella 
märken för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller 
teknisk dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett 
erkänt organ. 
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Parameter Kriterier Testmetod Parameter Kriterier Testmetod  
9.5 
Färgbeständighet mot 
torrnötning 

Minst nivå 4. 
 
Nivå 3–4 tillåts för 
indigofärgad denim. 

ISO 105 X12 eller 
motsvarande. 

9.5 
Färgbeständighet mot 
torrnötning 

Minst nivå 4–5. 
 
Nivå 4 tillåts för 
indigofärgad denim. 

ISO 105 X12 eller 
motsvarande. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 X12 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 X12 eller 
motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella 
märken för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller 
teknisk dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett 
erkänt organ. 

Parameter Kriterier Testmetod Parameter Kriterier Testmetod  
9.6 
Färgbeständighet mot 
ljus 
 

För tyg avsett för 
möbler, gardiner eller 
draperier, minst nivå 
4–5.  
 
För alla andra 
produkter minst nivå 4. 
 
Nivå 4 tillåts när tyger 
avsedda för möbler, 
gardiner eller draperier 
både är ljusa 
(standarddjup < 1/12) 
och tillverkade av mer 
än 20 % ull eller andra 
keratinfibrer, av mer än 
20 % silke eller av mer 
än 20 % linne eller 
andra bastfibrer. 

ISO 105 B02 eller 
motsvarande. 
 

9.6  
Färgbeständighet mot 
ljus 
 

För tyg avsett för 
möbler, gardiner eller 
draperier, minst nivå 5. 
 
För alla andra 
produkter minst nivå 
4–5. 
 
Nivå 4 till 5 tillåts när 
tyger avsedda för 
möbler, gardiner eller 
draperier både är ljusa 
(standarddjup < 1/12) 
och tillverkade av mer 
än 20 % ull eller andra 
keratinfibrer, av mer än 
20 % silke eller av mer 
än 20 % linne eller 
andra bastfibrer. 

ISO 105 B02 eller 
motsvarande. 

Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 B02 eller Verifiering: Alla produkter måste testas för standarden ISO 105 B02 eller 
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motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella 
märken för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller 
teknisk dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett 
erkänt organ. 

motsvarande. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som 
uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga 
former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken 
för textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk 
dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 

TILLDELNINGSKRITERIER TILLDELNINGSKRITERIER 
Extrapoäng delas ut i förhållande till: 
 
1. Ekologiskt producerad bomull eller andra naturfibrer (se 

förklarande anmärkning) 
 
Anbudsgivaren ska ange hur stor del av den bomull eller andra naturfibrer (i 
vikt) som används i slutprodukten som kommer från ekologisk produktion. 
För att betraktas som sådan måste ursprunget till fibern produceras i 
enlighet med förordning (EG) nr 834/2007. 
 
Verifiering: Leverantören måste kunna styrka de använda fibrernas 
ursprung och att de har producerats ekologiskt, t.ex. med EU:s symbol för 
ekologiska produkter eller godkända nationella symboler för ekologiskt 
producerade produkter. 
 

Extrapoäng delas ut i förhållande till: 
 
1. Ekologiskt producerad bomull eller andra naturfibrer (se 

förklarande anmärkning) 
 
Anbudsgivaren ska ange hur stor del av den bomull eller andra naturfibrer (i 
vikt) som används i slutprodukten som kommer från ekologisk produktion. 
För att betraktas som sådan måste ursprunget till fibern produceras i 
enlighet med förordning (EG) nr 834/2007. 
 
Verifiering: Leverantören måste kunna styrka de använda fibrernas 
ursprung och att de har producerats ekologiskt, t.ex. med EU:s symbol för 
ekologiska produkter eller godkända nationella symboler för ekologiskt 
producerade produkter. 

Extrapoäng delas ut i förhållande till: 
 

2. Återvunna fibrer 
 
Anbudsgivaren ska ange hur stor andel av produkten som är tillverkad av 
returfibrer (i viktprocent), dvs. fibrer som bara kommer från restprodukter 
från produktionen av textilier och konfektion eller från avfall efter 
konsumenter (textilavfall eller annat avfall). 
 
Verifiering: Leverantören ska styrka var de returfibrer som används 
kommer ifrån. 

Extrapoäng delas ut i förhållande till: 
 

2. Återvunna fibrer 
 
Anbudsgivaren ska ange hur stor andel av produkten som är tillverkad av 
returfibrer (i viktprocent), dvs. fibrer som bara kommer från restprodukter 
från produktionen av textilier och konfektion eller från avfall efter 
konsumenter (textilavfall eller annat avfall). 
 
Verifiering: Leverantören ska styrka var de returfibrer som används 
kommer ifrån. 
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Förklarande anmärkningar 
 
Miljömärke av typ I eller ISO 14024 
 
Miljömärken av typ I eller ISO 14024 är sådana där de underliggande kriterierna fastställs av ett oberoende organ och som övervakas genom en certifierings- 
och kontrollprocess. De utgör därför mycket öppna, tillförliga och oberoende informationskällor. Märkena ska uppfylla följande villkor:  

• Kraven för etiketten bygger på vetenskapliga bevis.  
• Miljömärken antas med deltagande av alla intressenter, t.ex. offentliga organ, konsumenter, tillverkare och miljöorganisationer.  
• De är tillgängliga för alla berörda parter. 

 
I offentlig upphandling kan upphandlarna kräva att de kriterier som underbygger ett visst miljömärke ska uppfyllas och att miljömärket kan användas som en 
form av bevis på överensstämmelse. De får dock inte begära att en produkt har ett miljömärke. Upphandlare får endast använda miljömärkningskriterier som 
hänvisar till egenskaper hos själva produkten eller tjänsten eller produktionsprocesserna, inte sådana som gäller den allmänna ledningen av företaget. 
 
Bevis på överensstämmelse 
 
Om verifieringen av kriterierna anger att andra lämpliga former av bevis får användas kan detta inbegripa teknisk dokumentation från tillverkaren, en 
testrapport från ett erkänt organ eller andra relevanta bevis. Den upphandlade myndigheten ska från fall till fall försäkra sig om de ingivna bevisen kan anses 
lämpliga i tekniskt/juridiskt perspektiv. 
 
Ekologiskt producerad bomull eller andra naturfibrer och återvunna fibrer 
Krav på en viss andel ekologiskt producerad bomull eller andra naturfibrer och återvunna fibrer kan leda till en betydande minskning av miljöpåverkan. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att tillgången på sådana produkter fortfarande är begränsad. I kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling föreslås därför 
att kraven inte tas upp i de tekniska specifikationerna utan i tilldelningskriterierna. Om den upphandlande myndigheten uppskattar – eventuellt efter en 
marknadsundersökning – att marknaden för ekologiskt odlade/återvunna produkter för de textilprodukter som ska köpas in är tillräckligt väl utvecklad, kan 
detta också tas upp i de tekniska specifikationerna genom att man efterfrågar att en viss procentandel av textilprodukterna ska uppfylla dessa krav. Dessutom 
kan poäng ges i tilldelningsskedet för ytterligare procentandel av ekologiskt odlade/återvunna produkter. 
 
Bekämpningsmedel 

1. Det är redan förbjudet att saluföra och använda de flesta av dessa bekämpningsmedel. 
2. Det är redan förbjudet att använda pentaklorfenol som bekämpningsmedel i växtskyddsprodukter, och användningen i andra typer av bekämpningsmedel, 

inklusive biocider, är starkt begränsad. 
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Färgämnen 
 
Begränsningar av saluföring och användning av det blå färgämnet med indexnr 611-070-00-2 omfattas särskilt av kommissionens direktiv 2003/3/EG. 
 
Ytterligare kriterier (tillverkningsprocess och fiberspecifika kriterier) baserade på EU:s miljömärke föreslås också. Det är emellertid viktigt att komma ihåg 
att eftersom det för närvarande inte finns så många produkter ute på marknaden med EU:s miljömärke för textilprodukter bör upphandlingsmyndigheten innan 
den tillämpar dessa kriterier i specifikationerna göra en marknadsundersökning för att kontrollera priser och tillgänglighet. Alternativt kan de användas som 
tilldelningskriterier. 
 
Om produkten innehåller mer än 5 viktprocent av följande fibertyper i förhållande till textilfibrernas totala vikt i produkten måste det relevanta kriteriet för att 
tilldelas EU:s miljömärke uppfyllas. (Dokument med fullständiga kriterier finns på nedanstående webbadress:) 

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

• Akryl (kriterium 1). 
• Bomull och andra naturliga cellulosafibrer (inklusive kapok) (kriterium 2). Ekologiskt producerade produkter kommer automatiskt att anses uppfylla 

kriterierna. 
• Elastan (kriterium 3). 
• Lin och andra bastfibrer (inbegripet hampa, jute and rami) (kriterium 4). 
• Obearbetad ull och andra keratinfibrer (inbegripet fårull, kamelull, alpackaull och getull) (kriterium 5). 
• Regenerade cellulosafibrer (inbegripet viskos, lyocell, acetat, cupro, triacetat) (kriterium 6). 
• Polyamid (kriterium 7). 
• Polyester (kriterium 8). 
• Polypropylen (kriterium 9). 

 
Verifiering: Anbudslämnare ska tillhandahålla en förteckning över alla fibrer som utgör mer än 5 viktprocent av textilfibrernas totala vikt i produkten, 
tillsammans med lämplig dokumentation som visar att de relevanta kriterierna uppfylls. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som uppfyller 
de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken för 
textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 
 
Produkterna ska uppfylla följande EU-miljömärkeskriterier för kemikalier och processer. (Dokument med fullständiga kriterier finns på nedanstående 
webbadress:) 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:SV:PDF
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• Hjälp- och appreturkemikalier för fibrer och garn (kriterium 10). 
• Hjälpkemikalier (kriterium 14). 
• Rengöringsmedel, mjukgörare och komplexbildare (kriterium 15). 
• Blekmedel (kriterium 16). 
• Föroreningar i färgämnen (kriterium 17). 
• Föroreningar i pigment (kriterium 18). 
• Avloppsvatten från våtprocesser (kriterium 27). 

 
Verifiering: Anbudslämnare ska tillhandahålla en förteckning över alla fibrer som utgör mer än 5 viktprocent av textilfibrernas totala vikt i produkten, 
tillsammans med lämplig dokumentation som visar att de relevanta kriterierna uppfylls. Produkter med intyg om att de har miljömärke av typ 1 som uppfyller 
de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. Andra lämpliga former av bevis ska också godtas, t.ex. andra privata eller nationella märken för 
textilprodukter som uppfyller de angivna kriterierna eller teknisk dokumentation från tillverkaren eller en analysrapport från ett erkänt organ. 
 
Tilldelningskriterier: De upphandlande myndigheterna ska i meddelandet om upphandling och anbudsdokumentationen ange hur många extrapoäng som 
kommer att delas ut för varje tilldelningskriterium. De miljömässiga tilldelningskriterierna bör sammanlagt stå för minst 15 procent av de möjliga 
totalpoängen. 
 
 
Kostnadsaspekter 
 
I en kommissionsundersökning av kostnader och fördelar av miljöanpassad offentlig upphandling 2007 granskades kostnadseffekterna av att köpa 
miljöanpassade (miljömärkta) rengöringsmedel inom textilsektorn – där man undersökte inköp av arbetskläder. 
 
Eftersom det tyvärr knappast finns några produkter på marknaden som har europeiskt miljömärke av betydelse för upphandlande myndigheter på de 
undersökta områdena (det finns faktiskt bara en leverantör), var det inte möjligt att få fram jämförbar information. 
 
Även om det inom den privata sektorn tenderar att vara ungefär dubbelt så dyrt att köpa kläder av ekologiskt framställda material, tyder det enda exempel på 
offentlig upphandling som identifierades (stadspolisen i Zürich) att prisskillnaderna för polisuniformer var försumbar – möjligen därför att kostnaderna för 
textilberedning är lägre än för konventionella produkter, vilket uppväger det extrapris som betalades för de ekologiskt odlade fibrerna. 
 
Dessutom tyder Zürich-fallstudien på att det miljöanpassade alternativet ger bättre kvalitet och användarkomfort än det konventionella alternativet.
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Livscykelanalys 
 
I en rapport beställd av Defra i Storbritannien i april 2010 användes livscykelanalys för att bestämma de relativa miljöeffekterna av textilfibrer genom att 
använda indikatorerna energiförbrukning, vattenförbrukning, växthusgasutsläpp, spillvatten och direkt markanvändning. De sammanfattas i nedanstående 
tabell: 
 
 
 
 
 
  
 Energiför-

brukning  
Vattenförbruk-
ning  

Växthusgaser  Spillvatten  Direkt 
markanvändning 

Minskande 
miljöpåver-
kan  

Akryl  
Nylon  
Polyester/PTT  
Regenererade 
cellulosafibrer 
(viskos, modal)  
PLA-
fibrer/bomull/ 
Lyocell  
Ull  
Bastfibrer 
(nässlor, hampa, 
lin)  

Bomull  
Silke  
Nylon  
Regenererade 
cellulosafibrer  
Akryl  
Hampa  
Ull  
Bastfibrer  
Polyester  

Nylon  
Polyester  
Lyocell  
PLA-fibrer  
Viskos  
Modal  
Bomull  
Bastfibrer  
Ull  

Ull  
Regenererade 
cellulosafibrer  
Bastfibrer  
Nylon  
Polyester  

Ull  
Rami  
Bomull  
Lin  
Hampa  
Viskos och modal 
Jute  
PLA-fibrer  
Lyocell  
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