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Sissejuhatus
Eesmärk
Käesoleva kasutusjuhendi eesmärgiks on kirjeldada ökomärgise taotluse koostamist ja hindamisprotsessi, mis
tagab toote vastavuse Euroopa Liidu ökomärgise kriteeriumidele pesumasinas kasutatavate detergentide puhul.
Nõuetelevastavust tõendatakse tehniliste dokumentide komplekti abil, mis käsitleb toodet (tooteid), katseid ja
taotleja deklaratsioone. Lisaks kirjeldatakse juhendis pärast ökomärgise väljaandmist nõuetelevastavuse
jätkumisele esitatavaid nõudeid.
Vastutuse välistamine
Käesolev juhend on ainult suuniseks. Ökomärgise väljaandmise õiguslikuks aluseks on Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 25. novembri 2009. a määrus (EÜ) nr 66/2010 Euroopa Liidu ökomärgise kohta ja Komisjoni 28.
aprilli 2011. a otsus (2011/264/EL), millega kehtestati Euroopa Liidu ökomärgise väljaandmise ökoloogilised
kriteeriumid pesupesemiseks kasutatavatele detergentidele.

Millistele toodetele saab taotleda pesuainete Euroopa Liidu ökomärgist?
Euroopa Liidu ökomärgist saab taotleda järgmist tüüpi toodetele:
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Pesumasinas kasutatavad detergendid ja eeltöötluseks ettenähtud plekieemaldajad, pulber, vedelad või mis tahes
muus olekus, mida turustatakse ja kasutatakse kanga pesemiseks peamiselt kodumajapidamises kasutatavates
pesumasinates, välistamata nende kasutamist selvepesulates ja avalikes pesumajades.
Eeltöötluseks ettenähtud plekieemaldajad hõlmavad plekieemaldajaid, mida kantakse otse kangastele plekkide
eeltöötluseks (enne pesemist pesumasinas), kuid ei hõlma pesumasinas kasutatavaid plekieemaldajaid ja
plekieemaldajaid, mida kasutatakse eeltöötlusest erinevatel eesmärkidel.
Sellesse tooterühma ei kuulu näiteks rättide, lappide või muu materjali abil pealekantavad tooted ega ka ilma
järgneva pesemiseta kasutatavad puhastusvahendid, nagu vaipade ja mööblipolstri jaoks ettenähtud
plekieemaldajad.

Kes võib taotleda Euroopa Liidu ökomärgist?
Taotlusi Euroopa Liidu ökomärgisele võivad esitada tootjad, maaletoojad, teenuseosutajad, hulgimüüjad ja
jaemüüjad. Jaemüüjad ja hulgimüüjad võivad taotlusi esitada nende oma kaubamärgi nimede all turustatavatele
toodetele.
•
•
•

Kui toode pärineb ühest liikmesriigist, tuleb taotlus esitada selle riigi pädevale asutusele.
Kui toode pärineb samal kujul mitmest liikmesriigist, võib taotluse esitada ühele pädevale asutusele
nendest liikmesriikidest.
Kui toode pärineb väljastpoolt Euroopa Ühendust, võib taotluse esitada selle liikmesriigi pädevale
asutusele, kus toodet hakatakse turustama või kus seda turustatakse.
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Mida hõlmab taotlus/leping?
Taotluse osana peab taotleja ära märkima kõnealuste toodete kaubanimed ja identifitseerimis- või viitenumbrid.
Taotluses tuleb loetleda kõik ökomärgisega toote valmistamiseks kasutatavad kemikaalid. Kui pädev asutus on
taotluse läbi vaadanud ja heaks kiitnud, antakse taotlejale välja sertifikaat, kuhu on märgitud andmed ettevõtte,
sertifitseeritud toodete, kaasa arvatud nende kaubanimede kohta. Sertifikaadile lisatakse leping, mis täpsustab
andmeid kõnealust tooterühma käsitleva otsuse kohta. Lepingule peavad alla kirjutama taotleja ja pädev asutus.
Kui taotleja (lepingu omanik) soovib laiendada tootevalikut, kehtivad alljärgnevad tingimused:
•

•

•

Täiendamine uute kaubanimedega (muutmata koostisaineid ja mõjutamata ökomärgise kriteeriume):
Taotlusvorm uute kaubanimede ja tootemärgistega tuleb kinnitamise saamiseks esitada pädevale
asutusele. Taotleja peab esitama deklaratsiooni (nt kirja või e-posti teel), kinnitades toote koostisainete
samasust selle toote koostisainetega, millel on juba Euroopa Liidu ökomärgise kavale vastav heakskiit.
Pärast pädeva asutuse kinnitust esitatakse lepingu uuendatud lisa, milles määratletakse uued lisatavad
kaubanimed.
Täiendamine toote uute tehniliste parameetritega (nt toote muudetud koostis, tootele uute koostisainete
lisamine või muud muudatused, mis mõjutavad ökomärgise kriteeriume): Taotlusvorm tuleb esitada
pädevale asutusele, täpsustades asjakohaseid muudatusi ja pädev asutus peab täiendused heaks kiitma
enne toote kasutamist/turustamist. Kui hakatakse kasutama uusi kaubanimesid, esitab pädev asutus
lepingu uuendatud lisa, mis sisaldab uusi lisatud kaubanimesid.
Täiendamine uute tarnijatega: Kriteeriumidele vastavust tõendavad uuendatud deklaratsioonid uutelt
tarnijatelt tuleb esitada pädevale asutusele. Taotlusvorm ei ole kohustuslik.

Dokumentide koostamine
Käesolevas kasutusjuhendis olev taotlusvorm tuleb täita ja esitada pädevale asutusele. Taotleja peab koostama
dokumendid toote (toodete) kõigi oluliste kriteeriumide kohta. Selleks sisaldab kasutusjuhend eelkoostatud
deklaratsioonivorme tõendamiseks vajaliku teabega. Sageli kasutatakse kahte erinevat tüüpi deklaratsioone:
deklaratsioone taotlejalt/tootjalt ja deklaratsioone tarnijalt. Kui tarnija soovib hoida teavet konfidentsiaalsena,
võib deklaratsioonid/teabe saata otse pädevale asutusele. Kogu pädevale asutusele esitatud teavet käsitletakse
rangelt konfidentsiaalsena.
Tabel ökoloogiliste kriteeriumide erinevate parameetrite arvutamise kohta on saadaval Euroopa Liidu ökomärgise
ametlikult veebilehelt
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm vastava
tooterühma all.
Kõik asjakohased dokumendid tuleb koos taotlusega saata pädevale asutusele. Taotlusdokumentide koopia peab
alati olema taotleja (ja/või tarnija) käes.

Analüüsilabori valimine
Kriteeriume käsitlevas dokumendis nõutakse, et võimalusel tuleb katseid teha laborites, mis vastavad standardi
EN ISO 17025 või võrdväärse standardi üldnõuetele. Selle nõude tõlgendamise kohta tuleb välja töötada üldine
tava. Alljärgnevalt on kirjeldatud vastuvõetavate otsuste hierarhiat (tähtsuse järjekorras) labori heakskiitmiseks:
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1. Laborikatsed tuleb teha laborites, mis on ettenähtud katsemeetodi jaoks akrediteeritud vastavalt
standardile ISO 17025 või vastavad võimaluse korral heade laboritavade põhimõtetele. Pädevad
asutused tunnustavad akrediteeritud laboreid ELi/EMP liikmesriikides ja riikides, mis on allkirjastanud
vastastikuse tunnustamise lepingu vastavalt Rahvusvahelise Laborite Akrediteerimise
Koostöökonverentsi (ILAC) nõuetele. Kui taotleja, tootja või teenuseosutaja liikmesriigis on olemas
vastavalt standardile ISO 170025 akrediteeritud või Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni
(OECD) heade laboritavade põhimõtetele vastav üks või mitu laborit, tuleb seda laborit nimetatud või
teises liikmesriigis kasutada.
2. Aktsepteerida võib ka laboreid, mis on akrediteeritud muude katsete kui ökomärgise tarbeks nõutud
katsete tegemiseks, kui laborid esitavad deklaratsiooni selle kohta, et katseid tehakse samade
kvaliteedijuhtimise protseduuride järgi kui katseid, mille jaoks nad on akrediteeringu saanud. Kahtluse
korral kontrollib pädev asutus või riigiamet katset teostavat laborit või valib kontrolli läbi viima
akrediteeritud audiitori.
3. Kui kumbki A või B variantidest ei anna rahuldavat tulemust, peavad taotlejad pöörduma
akrediteerimata sõltumatu labori poole, mille on heaks kiitnud valitsusasutus või liikmesriigi mõni muu
riigiasutus. Kahtluse korral kontrollib pädev asutus või riigiamet katset teostavat laborit või valib
akrediteeritud audiitori kontrolli läbi viima.
4. Kui A–C variantidest pole mitte ükski võimalik, võivad taotlejad lasta katsed teostada sõltumatus
laboris, mis ei ole ei akrediteeritud ega oma ametiasutuste heakskiitu vastavalt variandile C. Eelistada
tuleb kvaliteedijuhtimissüsteemi omavaid laboreid. ISO 9001 sertifikaati omavas organisatsioonis asuv
labor võib saada tunnustuse, kui sertifikaadi käsitlusala hõlmab ka laborit. Pädev asutus või muu
riigiamet kontrollib katset teostava labori pädevust või valib akrediteeritud audiitori kontrolli läbi viima.
5. Kui mitte ühtegi ülalnimetatud variantidest ei ole võimalik täita, võib taotleja lasta katsed teostada
ettevõtte laboris (mis ei ole akrediteeritud vastavalt standardile ISO 17025 või ei vasta OECD heade
laboritavade põhimõtetele; sel juhul hõlmab seda laborit variant A. Pädev asutus või riigiasutus peab
tagama, et katsed teostatakse nõuetekohaselt või valib akrediteeritud audiitori kontrolli läbi viima. Sel
juhul peab laboris olema kasutusel kvaliteedijuhtimise süsteem. Lubatud on katseid teostada ISO 9001
sertifikaati omavasse organisatsiooni kuuluvas laboris, kui selles laboris rakendatakse sertifikaadi
kohaldamisalasse kuuluvat asjakohast kvaliteedijuhtimise süsteemi. Seda varianti võib näiteks
rakendada kasutussobivuse katsetamiseks tingimustes, kus puudub standardne katsemeetod (näiteks
ISO, OECD jne).

Katseperiood ja -sagedus
Taotlemisel nõuab pädev asutus katsetulemuste/katse aruande esitamist. Lepingu omaniku kohuseks on tagada
toodete pidev vastavus ökomärgise kriteeriumidele.
Pädev asutus võib teha pistelist kontrolli (nt kasutuskõlblikkuse katseid) toodetele, mis on saanud ökomärgise
sertifikaadi, kogu ökomärgise kriteeriumite kehtivusperioodi aja, et kontrollida toodete vastavust ökomärgise
kriteeriumidele.
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Pidev kontroll kui taotleja kohustus
Pärast ökomärgise väljaandmist peab taotleja hoidma registreerimisraamatu ajakohasena. Juhul, kui tehakse või on
kohustuslik teha jätkuvaid katseid või mõõtmisi (nt toote koostise muutmine või uute toodete taotluste toetamine),
vastutab lepingu omanik või toote tarnija katsetulemuste registreerimisraamatu pidamise ja muu asjakohase
dokumentatsiooni eest. Dokumentatsioon peab olema pädevale asutusele alati kättesaadav, kui seda peetakse
ökomärgise kriteeriumidele jätkuvat vastavust mõjutavaks teguriks. Kui andmetest on näha, et kehtivusperioodi ajal
ei vasta toode enam kriteeriumidele, tuleb pädevat asutust sellest kohe teavitada, lisades mittevastavust selgitava
aruande. Pädev asutus selgitab igal konkreetsel juhul välja sellise mittevastavuse tagajärjed (nt edasise katsetamise
vajaduse, märgise kehtivuse peatamise jne).

Kriteeriumidele vastavuse kontrollimine
Pädev asutus võib teha kõiki või mis tahes vajalikke uuringuid, et jälgida toote jätkuvat nõuetelevastavust lepingu
omaniku poolt. See puudutab nii antud tooterühmale kehtivate spetsiifiliste ökomärgise kriteeriumide täitmist kui ka
lepingu kasutustingimuste ja -sätete järgimist. Selleks võib pädev asutus nõuetelevastavuse tõendamiseks nõuda mis
tahes asjakohaste dokumentide esitamist. Lepingu omanik on kohustatud need dokumendid esitama. Lisaks võib
pädev asutus igal mõistlikul ajal ja ette teatamata nõuda juurdepääsu asjakohastesse ruumidesse ja talle tuleb seda
juurdepääsu võimaldada.

Kulud
[pädevad asutused vastutavad alati liikmesriigile kohaldatavate õigete majandusandmete
sisestamise eest]
Taotluslõiv
Taotluslõiv, esmakordne taotlus
Taotluslõiv, esmakordne taotlus VKEdele ja
taotlejatele arenguriikidest 1)
Taotluslõiv, esmakordne taotlus mikroettevõtetele 2)
Taotluslõiv, taotluse uuendamine 3)
Taotluslõiv, taotluse uuendamine VKEdele ja taotlejatele
arenguriikidest 1,3)
Taotluslõiv, taotluse uuendamine mikroettevõtetele 2,3)
Loa pikendamise lõiv

Kogus (2011. aasta näitajad)
1200 €
600 €
350 €
600 €
300 €
200 €
Kulunud tööaeg (fikseeritud tunnihind),
maksimaalselt 1200/600/350 € (taotluslõivu
ületamata).
[Sisestada asjakohased numbrid]

1)

VKEd (väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad): Ettevõtte, millel on enam kui 10 kuid alla 250 töötaja ja mille aastakäive on
võrdne või alla 50 miljoni euro (Komisjoni 6. mai 2003. a 2003/361/EÜ soovituse kohaselt)
2)
Mikroettevõte: Ettevõtte, millel on alla 10 töötaja ja mille aastakäive on võrdne või alla 2 miljoni euro (Komisjoni
6. mai 2003. a 2003/361/EÜ soovituse kohaselt)
3)
Kui taotlus litsentsi uuendamiseks saadetakse pärast litsentsi aegumist, kohaldatakse tavapärast taotluslõivu:
1200/600/350 €

Kui ettevõte on registreeritud ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS) või sertifitseeritud
vastavalt standardile ISO 14001, tehakse ettevõttele 20% soodustus eeldusel, et ökomärgise nõuded sisalduvad
sertifikaatides.
Iga-aastane lõiv
Iga-aastane lõiv
Iga-aastane lõiv VKEdele
Iga-aastane lõiv mikroettevõtetele

Summa
1500 €
750 €
350 €
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Üleminekuperiood olemasolevatele ökomärgisega toodetele:
Olemasolevatele ökomärgisega toodetele kohaldatakse 12kuuline üleminekuperiood, võimaldades ökomärgise
eelmise versiooni põhjal ökomärgise saanud toodete kohandamist (2003. aastal vastu võetud kriteeriumid).
Muudetud kriteeriumi artikli 7 lõige 3 (Komisjoni 28. aprilli 2011. aasta otsus 2011/264/EL) sätestab, et „Kui
ELi ökomärgis antakse taotluse põhjal, mida on hinnatud otsuses 2003/200/EÜ sätestatud kriteeriumide alusel,
võib seda ökomärgist kasutada 12 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast“.
2003. aastal vastu võetud ökomärgise kriteeriumid pesumasinas kasutatavatele detergentidele aeguvad 2011. aasta
31. aprillil ja nende kriteeriumidele vastavat litsentsi omavad töötlejad ja ettevõtjad peavad seega taotlema
ümberhindamist vastavalt Komisjoni 28. aprilli 2011. aasta otsuses 2011/264/EL sätestatud ökomärgise
muudetud kriteeriumidele. Litsentsi säilitamiseks hinnatakse ja kiidetakse tooted heaks pädeva asutuse poolt
mitte hiljem kui 2012. aasta 28. aprillil.
Tähelepanu juhitakse asjaolule, et jõudluse (kasutuskõlblikkuse) dokumenteerimiseks kasutatavat katseprotokolli
on samuti muudetud. Muudetud tõhususkatset (10. veebruari 2011. aasta muudetud Euroopa Liidu ökomärgise
tõhususkatse pesumasinas kasutatavatele detergentidele) võib kasutada vaid juhul, kui taotlus esitatakse vastavalt
Komisjoni otsusele 2011/264/EL.

Taotlusprotsess:
Taotlemiseks valmis olles peab taotleja täitma kasutusjuhendi osas A esitatud taotlusvormi. Taotlusvorm tuleb
koos muude asjakohaste dokumentidega saata pädevale asutusele.
Pärast taotluse kättesaamist tutvub pädev asutus dokumentidega, sealhulgas võimalike taotleja tarnijate poolt otse
saadetud materjalidega. Vajadusel võib pädev asutus paluda lisateabe esitamist. Pädeva asutuse juhtumit käsitlev
ametnik koostab vajadusel nimekirja ökomärgise kriteeriumide täitmiseks vajalikest täiendavatest dokumentidest.
See nimekiri esitatakse taotlejale, kes peab tagama asjakohaste dokumentide edastamise.
Pärast kõikide dokumentide heakskiitmist võib pädev asutus teostada taotleja ja/või tema tarnijate kohapealset
kontrolli. Pädev asutus hindab juhtumite põhjal keda külastada. Kui kõik nõuded on täietud, teavitab pädev asutus
komisjoni taotlusest, kes lepingu registreerib.
Kui kriteeriume käsitlevaid dokumente muudetakse, peavad litsentsiomanikud taotlema oma litsentsi uuesti
hindamist vastavalt muudetud kriteeriumidele. Toodete muutmiseks ja uuesti hindamise taotlemiseks
kehtestatakse üleminekuperiood. Selle kuulutab välja komisjon.
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OSA A Taotlusvorm
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TAOTLUSVORM
Taotlus Euroopa Liidu ökomärgise saamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. a
määrusele (EÜ) nr 66/2010 Euroopa Liidu ökomärgise kohta.
Taotlusvorm ja taotlus tuleb saata järgmisele asutusele:
[sisestage pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoni ja faksi numbrid ja e-posti
aadress]

Taotleja täielik nimi ja aadress

Kontaktisik:

Ametikoht:

Telefon:

Faks:

E-post:

Kodulehekülg:

Käibemaksukohuslase number:

Vajadusel olemasoleva
litsentsi nr: XX/YYY

Teave taotleja kohta
Kellena taotlete Euroopa Liidu ökomärgist?

□
□
□
□
□

Tootja
Maaletooja
Teenuseosutaja
Hulgimüüja
Jaemüüja

Teave toote kohta
1. Tooterühm:

2. Toote (toodete) nimetus ja andmed, sh registreeritud nimi (nimed):
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3. Tootmiskoha (-kohtade) nimi ja aadress (kui erineb ülalesitatust):

4. Kui toode valmistatakse väljaspool Euroopa Liitu, palun kinnitage, et toodet turustatakse või hakatakse
turustama [sisestage riigi nimi, kus taotlus vastu võetakse].

5. Muud Euroopa Liidu riigid, kus seda toodet müüakse (kui müüakse erinevate nimede all, palun lisage
need nimetused registreerimiseks):

6. Aastas toodetud ökomärgisega toodete ligikaudne kogus (palun täpsustada tooted, kilogrammid ja/või
liitrid):

7. Toote ligikaudne aastane läbimüük, välja arvatud käibemaks, Euroopa Majanduspiirkonnas (Euroopa
Ühendus, Norra, Island ja Liechtenstein) tehasehindades eurodes või [võimalusel sisestada kohalik
valuuta]:

Teave taotluse kohta
Kas see on esimene taotlus Euroopa Liidu ökomärgise saamiseks ülalnimetatud toodetele?
Jah:

□

Ei:

□

Kui vastus on „ei”, nimetage palun, millal ja kus esitati esimene taotlus ja milline oli tulemus.

Palun näidake ära, kas selle toote kohta esitatud taotlus on olnud edukas mõne muu keskkonnamärgise süsteemis
(nt Nordic Ecolabel):

Taotluslõiv
Arve esitatakse pärast taotluskava ja lisatud deklaratsioonide kättesaamist. Taotlust hakatakse menetlema pärast
seda, kui taotleja on tasunud ettevõttele asjakohase taotluslõivu.
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Taotleja kohustused:
Euroopa Liidu ökomärgise taotlejana kinnitan käesolevaga, et:
mõistan ja aktsepteerin Euroopa Liidu ökomärgise kava käsitleva määruse (EÜ) nr 66/2010 sätteid ja eelkõige
artikli 6 lõike 6 sätteid, milles kinnitatakse, et Euroopa Liidu ökomärgist ei tohi anda kaupadele, mis sisaldavad
aineid või valmistisi/segusid, mis on ainete ja segude klassifikatsiooni, sildistamist ja pakendamist käsitleva
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. a määruse (EÜ) nr 1272/2008 [11]
klassifikatsioonikriteeriumide kohaselt mürgised, keskkonnaohtlikud, kantserogeensed, mutageensed või
reproduktiivtoksilised, ega kaupadele, mis sisaldavad kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja
piiramist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. a määruse (EÜ) nr 1907/2006
(REACH-määruse) artiklis 57 nimetatud aineid, mida haldab Euroopa Kemikaaliamet. (Arvestage, et artikkel 7
võimaldab komisjonil rakendada meetmeid, mis lubavad teatud tingimustel erandeid 6. lõigus märgitust);

Kohustun tagama, et toode vastab alati Euroopa Liidu ökomärgise kriteeriumidele, ja teavitan [sisestage pädeva
asutuse nimi] kohe toote või selle tootmisprotsessi kõigist olulistest muudatustest.
Vastutan Euroopa Liidu ökomärgise ja Euroopa Liidu Lille ökomärgise õige ja nõuetekohase kasutamise eest.
Lisateave aadressil [Sisestada pädeva asutuse kodulehe aadress].

Allkiri:

Nimi suurtähtedega:

Ametikoht ettevõttes:

Kuupäev:

Ettevõtte pitser:

Versioon 1.3 – 2013. a mai
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DEKLARATSIOON
kasutatakse Euroopa Liidu ökomärgise lõivude määramiseks
vt
•

Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa Liidu ökomärgist käsitleva 25. novembri 2009. aasta määruse
(EÜ) nr 66/2010 lisa III ja

•

Keskkonna- ja Energeetika Ministeeriumi 26. aprilli 2008. aasta määrus nr 274 Ühenduse ja Põhjamaade
ökomärgiste kohta [kohaldatav Põhjamaade ökomärgisega (Nordic Ecolabel) liituvatele
liikmesriikidele].

Enne taotluse menetluse alustamist tuleb vastata kõikidele järgmistele küsimustele:
Kas ettevõte on mikroettevõte
Komisjoni soovituse 2003/361/EÜ kohaselt, st selles on alla
10 töötaja ja ettevõtte aastakäive ei ületa
2 miljonit eurot?

□ Jah

□ Ei

□ Jah

□ Ei

Kas ettevõte paikneb arengumaal (kuulub vastavalt OECD
arenguabi komitee määratlusele riikide nimekirja, mis
saavad arenguabi)?

□ Jah

□ Ei

Kas ettevõte on registreeritud ühenduse keskkonnajuhtimis- ja
auditeerimissüsteemis (EMAS) ja/või sertifitseeritud vastavalt
standardile ISO 14001 ja kas ettevõte on oma keskkonnapoliitikas
kohustatud tagama oma ökomärgisega toodete vastavuse Euroopa Liidu
ökomärgise kriteeriumidele lepingu kogu kehtivusperioodi jooksul ning
kas nimetatud kohustus on
määratletud ettevõtte keskkonnaeesmärkides? 1

□ Jah

□ Ei

Kas ettevõte on Komisjoni soovituse 2003/361/EÜ kohaselt väike või
keskmise suurusega ettevõte, st selles on alla 250 töötaja ja ettevõtte
aastakäive ei ületa
50 miljonit eurot või aastabilanss ei ületa 43 miljonit eurot?

Kuupäev:

_________

Ettevõtte pitser:

Ettevõte nimi:

Vastutava isiku allkiri

Korrake trükitähtedega

1

Kinnitamisel peab ettevõte koos taotluse ja teabega aastakäibe kohta esitama positiivsete tulemustega aastase
keskkonnaaruande koopia (EMAS) või kehtiva ISO 14001 sertifikaadi koopia ja ettevõtte keskkonnapoliitika ja -eesmärkide
(ISO 14001) koopia..

Versioon 1.3 – 2013. a mai
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OSA B Toote hindamine ja tõendamine
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1

KASUTUSALA
TAOTLEJA DEKLARATSIOON

Euroopa Liidu ökomärgist väljastatakse Pesumasinas kasutatavatele detergentidele ja eeltöötluseks ettenähtud
plekieemaldajatele pulber, vedelas või mis tahes muus olekus, mida turustatakse ja kasutatakse kanga pesemiseks
peamiselt kodumajapidamises kasutatavates pesumasinates, välistamata nende kasutamist selvepesulates ja
avalikes pesumajades.
Eeltöötluseks ettenähtud plekieemaldajad hõlmavad plekieemaldajaid, mida kantakse otse kangastele plekkide
eeltöötluseks (enne pesemist pesumasinas), kuid ei hõlma pesumasinas kasutatavaid plekieemaldajaid ja
plekieemaldajaid, mida kasutatakse eeltöötlusest erinevatel eesmärkidel.
Sellesse tooterühma ei kuulu näiteks rättide, lappide või muu materjali abil pealekantavad tooted ega ka ilma
järgneva pesemiseta kasutatavad puhastusvahendid, nagu vaipade ja mööblipolstri jaoks ettenähtud
plekieemaldajad.

Kandidaattoodet turustatakse/müüakse kui:
Jaekaubanduses müüdavat tarbekaupa
Iseteenindavates pesumajades/avalikes pesumajades kasutamiseks mõeldud tarbekaupa

□
□

Kandidaattoode on:

□

Tugevatoimeline detergent

□
□

Õrnatoimeline detergent
Plekieemaldaja (üksnes eeltöötluseks ettenähtud)

Kandidaattoote vorm on:

□
□
□

Pulber
Tabletid
Vedelik (sh geel)
Muu

□ Määratlege:________________________

Versioon 1.3 – 2013. a mai
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2

TOOTE KOOSTIS

Kandidaattoote koostisained, sealhulgas vee sisaldus, esitatakse nagu näidatud alltoodud tabelis. Kui koostisaine (välja arvatud lõhnaainete segud) koosneb
enam kui ühest keemilisest ühendist, tuleb esitada kõik ühendid ja täpsustada nende sisaldus (% tootes). Kõikide tootes olevate toormaterjalide kohta lisatakse
ohutuskaart (SDS). Koostisainete sisaldus tootes, mis eeldab ökoloogilistele kriteeriumidele vastavuse dokumenteerimist, määratakse üldiselt ≥ 0,010%
tasemel valmistise massist. Kui ei ole teisiti määratletud, peavad säilitusained, värvained ja lõhnaaine segud vastama ökoloogilistele kriteeriumidele
olenemata nende sisaldusest tootes.
TOOTJA DEKLARATSIOON
Vee sisaldus kandidaattootes: .............................................. % (w/w)
Funktsioon
tootes
(nt
pindaktiivne
aine,
veepehmendus
aine,
säilitusaine)

Aine

Kaubanimi

CASi nr (või
CI nr või muu
täpne

DID number
(kui see on
asjakohane)

kirjeldus)

Keemiline nimetus

Versioon 1.3 – 2013. a mai

Kontsentratsioon
(%, w/w)

SDS, Lisa nr
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2.1

Toote muutmine

Kui kandidaattootele on omistatud Euroopa Liidu ökomärgis, võib tootja vabalt muuta toote koostist või pakendit,
kui kriteeriumidele vastavus säilib.
Selle võimaluse kaasamiseks peab tootja täitma alljärgneva deklaratsiooni.
TOOTJA DEKLARATSIOON
Mina/meie kui kandidaattoote tootmise eest vastutav(ad) isik(ud) kohustun (kohustume) kogu litsentsi
kehtimisperioodi jooksul ja enne muudetud toote turustamist teavitama pädevaid asutusi kõigist toote muudatustest,
märkides ära, kas toote koostise muudatustest tulenevalt on vaja talitlustoime uusi katseid.
Mina saan aru / meie saame aru, et kui toote koostise või pakendi muutmise tõttu ei vasta toode enam Euroopa Liidu
ökomärgise kriteeriumidele, ei ole muudetud tootel enam Euroopa Liidu ökomärgise litsentsi.

Nimi ........................................................ (suurtähtedega)
Allkiri
Ametikoht

Ettevõtte pitser või tempel
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2.2

Uued kemikaalid / täiendavad koostisained – taotleja deklaratsioon

Uute kemikaalide või täiendavate koostisainete puhul, mida ei ole nimetatud Detergentide koostisainete andmebaas
(DID-loend) A osas, peab taotleja täitma alljärgneva deklaratsiooni ja sisestama koondandmed asjaomasesse
tabelisse. Katsearuannete koopiad tuleb saata pädevale asutusele.
TAOTLEJA DEKLARATSIOON
Vastutava isikuna Detergentide koostisainete andmebaas (DID-loend) A osas mitte nimetatud kasutatavate
koostisainete hindamise eest, kinnitan, et tootja poolt kandidaattoote kohta esitatud katseandmed tõendavad
mürgisusteguri (TFchronic) ja lagundatavusteguri (DF) väärtusi, mis on kokku võetud sellega seotud tabelis või
lisatud muul viisil taotlusele.

Allkiri .....................................................
Nimi ........................................................ (suurtähtedega)
Kuupäev...................................................
Ametikoht ...............................................
Ettevõtte pitser või tempel
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2.3

Uued kemikaalid / täiendavad koostisained – koondandmed

Detergentide koostisosade andmebaasi loendi osas A mitte nimetatud kasutatavate koostisainete puhul hindab
taotleja mürgisusteguri (TFchronic) ja lagundatavusteguri (DF) väärtusi, rakendades selleks „Parameetrite
väärtuste määramise protseduuri koostisainetele, mis ei sisaldu pesuainete koostisosade andmebaasi loendis“
(loendi osas B). Asjaomane dokumentatsioon lisatakse katsearuannete või avaldatud andmete koopiate kujul.
TAOTLEJA DEKLARATSIOON
Mürgisus

Lagundatavustegur Dokumentatsioon,
(DF)
Lisa nr

Koostisained
Minimaalne
keskväärtus
NOEC (*)

TF

chronic(*)

(*) Tavaliselt kasutatakse pikaajaliste katsete tulemusi. Kui selliseid katsetulemusi pole võimalik saada, võib
kasutada ühekordsete mürgisuskatsete tulemusi. Vaata kirjeldust pesuainete koostisosade andmebaasi loendi osast
B (Lisa 1).
Nimi ..............................................

.........

(suurtähtedega)

Kuupäev:

Allkiri ...........................................

Ametikoht.........................................
Ettevõtte pitser või tempel
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3
3.1

TÕENDUSKRITEERIUMID
TOOTJA KONTROLLNIMEKIRI (kriteeriumid nr 1–9)

Selles kontrollnimekirjas esitatakse kokkuvõte Euroopa Liidu ökomärgise nõuetest ja esitatavatest dokumentidest.
Käesoleva deklaratsiooni peab täitma taotleja või tootja.
PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
KRITEERIUM NR 1 - ANNUS
DOKUMENDID
Annus:
□ Toote etikett või disain soovitatavate
annustega
Pulber:
g/kg pesu kohta
□ Toote etikett või disain või SDS
Vedelik:
ml/kg pesu kohta
näidates toote tihedust (g/ml)
KRITEERIUM NR 2 – KRIITILINE LAHUSE MAHT PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
DOKUMENDID
CDVchronic on
l/kg pesu kohta
□ Täidetud arvutustabel toote/toodete jaoks
KRITEERIUM NR 3 - ORGAANILILISTE AINETE
BIOLAGUNDATAVUS
aNBO
g/kg pesu kohta
anNBO
g/kg pesu kohta
KRITEERIUM NR 4 - VÄLJAJÄETUD VÕI
PIIRATUD KOOSTISAINED JA SEGUD
Koostisained on vastavuses kriteeriumis kirjeldatud
nõuetega väljajäetud või piiratud koostisainete ja segude
kohta
Jah

□

Ei

□

Kui lisatud on lõhnaaine, täpsustada lõhnaaine kogus
tootes
%

PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
DOKUMENDID
□ Täidetud arvutustabel toote/toodete jaoks

PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
DOKUMENDID

SDS kõikidele kasutatavatele koostisainetele
vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr
1907/2006
Nõuetele vastavuse deklaratsioon (3.2-3.4a-3.4b)
Toote etikett või disain

Lõhnaaineid käsitletakse vastavalt Rahvusvahelise
Lõhnaainete Assotsiatsiooni (IFRA)
tegevusjuhisele
Jah
□
Ei
□
PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
KRITEERIUM NR 5 - PAKENDILE ESITATAVAD
NÕUDED
DOKUMENDID
a) Toote WUR on:
Pulber:
_______ g/kg pesu kohta
Vedelik:
______ g/kg pesu kohta

□ Täidetud arvutustabel
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TÕENDUSKRITEERIUMID
toote/toodete jaoks

b) Plastpakend vastab ftalaatide kasutamise kohta
kehtestatud kriteeriumidele.
Jah

□

Ei

□
□ Nõuetele vastavuse deklaratsioon (3.5)

c) Esmapakendi plastosad (välja arvatud korgid ja pumbad)
on varustatud standardi DIN 6120 osale 2 vastavate või
võrdväärsete siltidega.
Jah
□
Ei
□
KRITEERIUM NR 6 - PESEMISJÕUDLUS

PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
DOKUMENDID

□ Katsearuanne
Toode on vastavuses Euroopa Liidu ökomärgise
tõhususkatses esitatud nõuetega (10 veebruari 2011. aasta
muudetud Euroopa Liidu ökomärgise tõhususkatse
pesumasinas kasutatavatele detergentidele)
Jah
□
Ei
□
KRITEERIUM NR 7 - PUNKTID
PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
DOKUMENDID

Tugeva- ja õrnatoimelised detergendid:
Tootele on antud
punkti
KRITEERIUM NR 8 - TARBIJA TEAVITAMINE

Toode on vastavuses tarbija teavitamise
nõudega
Jah
□
Ei
□
KRITEERIUM NR 9 - ÖKOMÄRGISEL
ESITATUD TEAVE
Euroopa Liidu ökomärgis on pakendil nähtav ja
vastab tarbija teavitamise nõudega
Jah
□
Ei
□
Nimi .........................................................
(suurtähtedega)
Allkiri .......................................................
Ametikoht .................................................

□ Täidetud arvutustabel toote/toodete jaoks

PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
DOKUMENDID

□ Toote etikett või disain

PÄDEVALE ASUTUSELE ESITATAVAD
DOKUMENDID
□ Toote etikett või disain

Kuupäev:
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TÕENDUSKRITEERIUMID
Ettevõtte pitser või tempel

3.2
4e)

TÄPSUSTATUD VÄLJAJÄETUD KOOSTISAINED (kriteeriumid nr 4a ja
TOOTJA DEKLARATSIOON

Kindlad koostisosad ei tohi pesuaine koostises ületada maksimaalselt lubatud sisaldust või tuleb nende sisaldust
välistada. Käesoleva deklaratsiooni peab täitma tootja.
Mina/meie kui tootmise eest vastutav(ad) isik(ud) kinnitan/kinnitame, et kandidaattoode vastab järgmistele
kriteeriumidele:
Alljärgnevaid koostisaineid ei lisata tootesse ei koostise osana ega koostisesse kuuluva valmistise osana:
Kriteerium 4a)
•

Fosfaadid

•

EDTA (etüleendiamiin tetraatsetaat)

•
Nitromuskused ja polütsüklilised muskused
Kriteerium 4e)
•
Biotsiidid, mida kasutatakse muuks kui säilivuse tagamiseks
Kuupäev:
Nimi ......................................................... (suurtähtedega)
Allkiri .......................................................
Ametikoht .................................................
Ettevõtte pitser või tempel

21

29

3.3

OHTLIKUD AINED JA SEGUD (kriteeriumid nr. 4b ja 4c)
TOOTJA DEKLARATSIOON

Kindlad koostisosad ei tohi pesuaine koostises ületada maksimaalselt
tuleb nende sisaldust välistada. Käesoleva deklaratsiooni peab täitma tootja.

lubatud

sisaldust

või

Mina/meie kui tootmise eest vastutav(ad) isik(ud) kinnitan/kinnitame, et kandidaattoode vastab järgmistele
kriteeriumidele:
Kriteerium 4b)
Kandidaattoode ei sisalda koostisaineid, mida klassifitseeritakse mõnega järgmistest riski-/ohulausetest:
Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised (CMR) ained
Ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi (GHS) ohulause
Euroopa Liidu riskilause
H340: võib põhjustada geneetilisi defekte
R46
H341: arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte
R68
H350: võib põhjustada vähktõbe
R45
H350i: sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe
R49
H351: arvatavasti põhjustab vähktõbe
R40
H360F: võib kahjustada viljakust
R60
H360D: võib kahjustada loodet
R61
H360FD: võib kahjustada viljakust. võib kahjustada loodet
R60/61/60–61
H360Fd: võib kahjustada viljakust. arvatavasti kahjustab loodet R60/63
H360Df: võib kahjustada loodet. arvatavasti kahjustab viljakust R61/62
H361f: arvatavasti kahjustab viljakust
R62
H361d: arvatavasti kahjustab loodet
R63
H361fd: võib kahjustada viljakust. võib kahjustada loodet
R62-63
H362: võib kahjustada rinnaga toidetavat last
R64
Akuutselt mürgised ained / mürgisus teatud sihtorganite suhtes
H300: allaneelamisel surmav
H301: allaneelamisel mürgine
H304: allaneelamisel ja sissehingamisel võib olla surmav
H310: nahale sattumisel surmav
H311: nahale sattumisel mürgine
H330: sissehingamisel surmav
H331: sissehindamisel mürgine
H370: kahjustab elundeid
H371: võib kahjustada elundeid
H372: kahjustab elundeid
H373: võib kahjustada elundeid

R28
R25
R65
R27
R24
R26
R23
R39/23/24/25/26/27/28
R68/20/21/22
R48/23/24/25
R48/20/21/22

Sensibiliseerivad ained
H317: võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
R43
H334: sissehingamisel võib põhjustada allergia või astma sümptomeid või hingamisraskusi

R42

Keskkonnaohtlikud ained
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H400: väga mürgine veeorganismidele
H410: väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H411: mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H412: : kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime
H413: võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet
Füüsikalised/keemilised ja muud omadused
EUH059: ohtlik osoonikihile
EUH029: kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas
EUH031: kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas
EUH032: kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas
EUH070: silma sattumisel mürgine

R50
R50-53
R51-53
R52-53
R53

R59
R29
R31
R32
R39-41

Seda kriteeriumi kohaldatakse kõikide koostisainete suhtes, mille sisaldus tootes on ≥ 0,010 %, kaasa arvatud
säilitusained, värvained ja lõhnaained. Ülaltoodud riskilaused viitavad üldjuhul ainetele. Kui ensüümide ja
lõhnaainete segude kohta ei ole teavet võimalik saada, tuleb rakendada segudele kehtivaid
klassifikatsioonireegleid.
Eespool sätestatud nõudeid ei kohaldata selliste ainete või segude kasutamise suhtes, mille omadused
muutuvad töötlemisel nii (nt muutuvad bioloogiliselt kättesaamatuks, toimub nende keemiline muundumine),
et nende väljaselgitatud ohtlikkus kaob.

Erandid: Järgmised ained või segud jäetakse spetsiaalselt selle nõude kohaldamisalast välja:
Pindaktiivsed ained
(Sisaldus tootes < 25 %)
H400: väga mürgine veeorganismidele R50
Üksnes säilivuse tagamiseks kasutatavad biotsiidid* H410: väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
H411: väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime R50-53 R51-53
Lõhnaained
H412: kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime R5253
Üksnes säilivuse tagamiseks kasutatavad biotsiidid*
Ensüümid**
H334: Sissehingamisel võib põhjustada allergiat, astma
sümptomeid või hingamisraskusi
R42
Pleegitamisel kasutatavad katalüsaatorid**
Ensüümid**
H317: võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni R43
Pleegitamisel kasutatavad katalüsaatorid**
NTA (trinaatriumnitrilotriasetaat) lisandina MGDAs (metüülglütsiindiatsetaadis) ja GLDAs
(dikarboksümetüülglutamiinhappes) (***)
H351: Arvatavasti
põhjustab vähktõbe
R40
Optilised valgendid (üksnes tugevatoimelised detergendid)
H413: Võib avaldada
veeorganismidele pikaajalist
kahjulikku toimet R53
(*) Nimetatud 4e kriteeriumis Seda erandit kasutatakse siis, kui biotsiidide võimaliku
bioakumulatsiooni log Pow (oktanooli-vee jaotusteguri) väärtus on < 3,0 või kui tema
katseliselt määratud bioakumulatsiooni tegur on ≤ 100.
(**) Sealhulgas valmististes sisalduvad stabilisaatorid ja muud lisaained
(***) Sisaldus toormaterjalis alla 1,0 % juhul, kui kogusisaldus
lõpptootes on alla 0,10 %

Kriteerium 4c)
Kandidaattoode ei sisalda aineid, mida identifitseeritakse kui
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väga ohtlikke aineid ning mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006
artiklis 59 nimetatud loetelus, mis esinevad segudes, tootes või komplekstoote mis tahes homogeenses osas
kontsentratsiooniga enam kui 0,010 %.
Kuupäev:
Nimi ......................................................... (suurtähtedega)
Allkiri .......................................................
Ametikoht .................................................
Ettevõtte pitser või tempel
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3.4 (a) TÄPSUSTATUD PIIRATUD KOOSTISAINED (kriteerium nr 4a ja 4d)
TAOTLEJA DEKLARATSIOON

Kinnitan, et toode sisaldab järgmisi lõhnaaineid:
Lõhnaaine nimetus: _______________________________________Kogus tootes (%): _____________________
Lõhnaaine nimetus: _______________________________________Kogus tootes (%): _____________________
Lõhnaaine nimetus: _______________________________________Kogus tootes (%): _____________________

Kuupäev:
Nimi ........................................................ (suurtähtedega)
Allkiri .....................................................
Ametikoht ...............................................

Ettevõtte pitser või tempel
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3.4 (b) TÄPSUSTATUD PIIRATUD KOOSTISAINED (kriteerium nr 4a ja 4d)
LÕHNAAINE TOOTJA DEKLARATSIOON
Lõhnaaine nimetus: .................................................................................

Mina/meie kui lõhnaaine tootmise eest vastutav(ad) isik(ud) kinnitan/kinnitame, et lõhnaaine vastab järgmistele
kriteeriumidele:
a) Lõhnaaine ei sisalda nitromuskuseid ja polütsüklilisi muskuseid
b) Lõhnaaine on toodetud ja/või käsitletud vastavalt Rahvusvahelise Lõhnaainete Assotsiatsiooni (IFRA)
tegevusjuhisele. On järgitud IFRA standardite soovitusi, mis puudutavad materjalide keeldu, piiratud kasutamist ja
täpsustatud puhtuse kriteeriume.
c) Lõhnaaine sisaldab järgmistes nimetatud kogustes Lisas III ja Euroopa Komisjoni direktiivi 76/768/EMÜ 1.
osas loetletud aineid, mida on klassifitseeritud riski-/ohulausetega R43/H317 ja/või R42/H334:
Aine nimetus: __________________________________________ Kogus tootes (%): ________________
Aine nimetus: __________________________________________ Kogus tootes (%): ________________
Aine nimetus: ___________________________________________ Kogus tootes (%): ________________

Nimi ................................................ .......... (suurtähtedega)
Allkiri ............................................
Ametikoht ......................................
Ettevõtte pitser või tempel

Kuupäev:
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3.5

Pakendamine (kriteerium nr 5a ja 5b)

TOOTJA DEKLARATSIOON PAKKEMATERJALI KOHTA
Pakend peab vastama teatavatele nõuetele. Käesoleva deklaratsiooni peab täitma
tootja.
5 a) Esmane pakend on:
% ringlussevõetav materjal (kui esineb):
Plast

□

%

Papp/paber

□

%

Muu

□ Täpsustada:
%

Mina/meie kui pakkematerjali valmistamise eest vastutav(ad) isik(ud) kinnitame, et kandidaattoode
vastab järgmistele kriteeriumidele:
5 b) Plastpakend ei sisalda ftalaate, mida taotluse esitamise ajal hinnataks ohtlikuks,
ja ei ole klassifitseeritud vastavalt nõudele 4b (ja nende kombinatsioonina).
Kuupäev:
Nimi ......................................................... (suurtähtedega)
Allkiri .......................................................
Ametikoht .................................................
Ettevõtte pitser või tempel

27

29

4
EBASOBIVA TEABE VÕI REKLAAMINÕUETE
VÄLJAARVAMINE

Käesoleva deklaratsiooni peab täitma taotleja või tootja.
TAOTLEJA DEKLARATSIOON
Mina/meie kui kandidaattoote turustamise eest vastutav(ad) isik(ud) kinnitame, et toode ja reklaaminõuded vastavad
eksitavat reklaami käsitlevale direktiivile 2006/114/EÜ.
Meie ega meie esindajad ei kasuta mitte mingis vormis reklaami või tootenõudeid, mis võiksid toote ostjat eksitada.
Dokumendid, mis tõendavad reklaamides toote või toote pakendil kandidaattoote keskkonnaaspektide kohta käivate
mistahes väidete paikapidavust ja täpsust, kaasatakse dokumentatsiooni hulka, mis esitatakse Euroopa Liidu
ökomärgise kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks või tehakse kättesaadavaks pädevale asutusele vastava taotluse
korral.
Kuupäev:
Nimi ........................................................ (suurtähtedega)
Allkiri ......................................................
Ametikoht ................................................
Ettevõtte pitser või tempel
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5
NÕUETELEVASTAVUSE TÕENDAMINE ÖKOMÄRGISE
KRITEERIUMIDE JÄRGI
Selle deklaratsiooni peab täitma isik, kes vastutab kandidaattoote kriteeriumidele vastavuse hindamise eest.
TAOTLEJA DEKLARATSIOON

Mina/meie kui selle pesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise saamise taotluse
hindamise läbiviimise eest vastutav(ad) isik(ud), kinnitan (kinnitame), et koostisainete andmed ja arvutused
vastavad täpselt katsetulemustele ning et toode
..........................................................(Toote nimetus/tüüp)

vastab Komisjoni otsuses 2011/264/EL kehtestatud kriteeriumidele, mis sätestavad ökoloogilised kriteeriumid
pesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise väljastamiseks.

Toodet on hinnanud ................................................ (suurtähtedega)
Allkiri .....................................................
Ametikoht ...............................................
Kuupäev...................................................

Raporti on kontrollinud........................................... (suurtähtedega)
Allkiri .....................................................
Ametikoht ...............................................
Kuupäev...................................................

Ettevõtte pitser või tempel
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