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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate how the upcoming EU-regulation regarding 
CMR-substances (Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction) in textiles can be 
implemented in the supervision. The European Commission have used a simplified 
procedure provided by article 68(2) of REACH to restrict CMR-substances in textile that 
could be used by consumers. The parliament voted in favor on the 26th of April 2018 which 
has resulted in the ban coming into force by the end of 2020. The Swedish Chemical Agency 
therefore needs to know in which material or products these substances can be found. Data 
from various databases have been used and analyzed, then supplemented with reports. The 
substances have been categorized into functional chemical substances, auxiliary substances 
and chemical substances not intentionally added. Of these categories, functional chemical 
substances accounted for the greatest part. Classified azo dyes and carcinogenic amines were 
a big part of this category and the materials in which most chemicals were found were 
polyester and cotton. These are also the most frequently used textiles in the EU. It is 
therefore important to supervise these materials since the category functional chemical 
substances are found in highest concentrations in these materials. The supply chains are 
complex with a global span. To reduce hazardous chemicals in textile, it is important that the 
upstream information about which chemicals being used continues along the chain. 
Therefore, communication with suppliers and sub-suppliers is required. A regulation makes 
it easier for retailers to communicate their demands towards their suppliers. 
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1 Inledning 
 
En svensk använder i genomsnitt ca 14 kg textil per person och år (Naturvårdsverket 2011). 
Dessa textilier innehåller en rad olika kemikalier, till exempel färgämnen och antibakteriella 
medel för att ge färg åt produkten och motverka svettlukt (Kemikalieinspektionen 2015). 
Kemikalierna är antingen rester från tillverkningen av råmaterial och fibrer eller tillsatta 
kemikalier som behandling av färdig vara. Mer noggrant kan detta delas in i tre 
huvudkategorier:  

• Funktionella kemiska ämnen/effektkemikalier  
Det vill säga ämnen som bidrar till utformningen av varan, exempelvis färgämnen och 
antiskrynkelmedel. 

• Hjälp-/processkemikalier  
Ämnen som är nödvändiga i processen men som inte bidrar till varans egenskaper 
exempelvis mjukgörare. 

• Föroreningar 
Kemiska ämnen som inte är avsiktligt tillsatta, ämnen som varken har en funktion i 
processen eller varan, exempelvis PAH och giftiga metaller.  

I en rapport från Kemikalieinspektionen (2015) identifierades cirka 2500 ämnen inom 
textilproduktionen men mörkertalet är stort då många ämnen är konfidentiella och därför 
okända för allmänheten. Av dessa 2500 ämnen uppskattas ca 750 stycken vara särskilt farliga 
för människors hälsa. Vissa är så kallade CMR-ämnen, det vill säga cancerogena, mutagena 
och reproduktionsstörande, och är skadliga för både människan och miljön. En del av dessa 
ämnen finns även med på kandidatlistan till REACH (Europaparlamentets och rådets 
förordning 1907/2006/EG). Det är inte enbart vi konsumenter som exponeras för ämnena 
som återfinns i textilierna, även arbetarna i fabrikerna exponeras och då i större omfattning 
(Kemikalieinspektionen 2013). Mer är 80 % av textilierna som konsumeras i EU importeras 
från länder utanför EU, framförallt från Kina (Naturvårdsverket 2015) och återförsäljarna i 
Sverige har sällan kunskap om vad produkten innehåller. Informationskedjan från producent 
till leverantör är mycket bristfällig på grund av att leverantörskedjan är lång, komplicerad 
och global. Det är därför av största vikt att dessa ämnen begränsas, så att exponeringen 
minskar, både tillverknings- och konsumentled. 
 
Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndigheten under miljödepartementet och är ansvarig 
myndighet för det nationella miljömålet giftfri miljö. Samtidigt har EU arbetat fram ett nytt 
begränsningsförslag med gränsvärden gällande CMR-ämnen i textilier (Artikel 68.2 i 
REACH). Eftersom REACH är en EU-förordning och Sverige är med i EU kommer 
begränsningen att gälla här i Sverige. I och med detta behövs metoder för att implementera 
restriktionerna i den nationella tillsynen av textilier. För en effektiv tillsyn behöver 
Kemikalieinspektionen veta i vilka textilier ämnena kan förekomma, i vilka typer av varor och 
material samt sannolikheterna för detta. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur den kommande begräsningen från EU kan 
implementeras i tillsynen av textilier.  
 
1.2.1 Frågeställningar 

• I vilka typer av varor och material kan CMR-ämnena förekomma? 
• Vilken typ av varor och material är viktigast att göra tillsyn på? 
• I vilka haltintervaller förekommer ämnena? 
• Vilken typ av kemikalier är de olika ämnena? Är de funktions-/effektkemikalier, 

hjälp-/processkemikalier eller föroreningar? 
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1.3 Avgränsning 
De typer av textilier som ingår i uppdraget är varor som säljs till konsument; alla kläder samt 
andra textila varor som kan komma i kontakt med huden (t.ex. bäddtextil och mattor). Typer 
av textila varor/delar av textila varor som inte ingår i uppdraget är metalldelarna av 
textilvarorna (såsom blixtlås), textilier som inte kommer i kontakt med huden (t.ex. dukar, 
och gardiner), materialen läder och päls, samt second-hand varor. 
 
 
2 Bakgrund 
 
Textil framställs antingen från naturliga- (t.ex. ull och bomull) eller syntetiska fibrer, 
alternativt en blandning av de båda (Kemikalieinspektionen 2013). Några av de inom 
textilindustrin viktigaste syntet- och semisyntetfibrerna är polyester, polyamid, viskos och 
acetat (Schönberger och Schäfer 2003). Fibrerna görs om till garn som sedan med olika 
tekniker som exempelvis stickning, vävning eller flätning blir till tyg. Det färdiga tyget kan 
sedan genomgå olika efterbehandlingsprocesser för att få ett önskat utseende genom färg, 
tryck eller att tyget har vissa egenskaper så som flamskydd för att nämna några 
(Kemikalieinspektionen 2013). De flesta kemikalierna inom textilindustrin används i de olika 
efterbehandlingsprocesserna. Tyget kan sedan användas till framställning av bland annat 
kläder och möbler.  
 
Exponering av kemikalier som finns i textilier sker hela tiden då vi dagligen kommer i 
kontakt med olika typer av textila varor (Kemikalieinspektionen 2015). Hudkontakt är 
därför den främsta exponeringsvägen, och även den viktigaste exponeringsvägen för 
allergiframkallande ämnen. Exponering sker också via luft och damm, antingen genom 
att textilvaran på grund av dagligt slitage släpper ifrån sig fibrer som blandas med 
damm eller att ämnen avges till luften. Små barn bedöms vara exponerade för damm i 
störst utsträckning då de kryper och stoppar saker i munnen (Kemikalieinspektionen 
2015). Dammet fastnar på exempelvis händerna som sedan förs över till mat eller då 
barn stoppar fingrarna i munnen. För ämnen som avges till luften är risken för 
exponering som störst då varan är ny, vilket gör att personer som arbetar med textil 
inom detaljhandel och lager löper störst risk för exponering. Vidare kan kemikalier då 
textilen tvättas släppa och följa med tvättvattnet ut vilket inte reningsverken i dagsläget 
klarar av att hantera (Kemikalieinspektionen 2013). Därför kan vissa kemikalier hamna 
i sjöar och hav där de absorberas av fiskar och utgör en sekundär exponeringskälla för 
människor via föda.  
 
2.1 Övergripande lagstiftning 
REACH (1907/2006/EG) är Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier där syftet är att skydda människors 
hälsa och miljön samt att ha en fri omsättning av kemikalier på marknaden samtidigt som 
konkurrenskraften och innovationen förbättras. Inom REACH har ECHA (European 
Chemicals Agency, EU:s kemikaliemyndighet) publicerat kandidatförteckningen vilket är en 
lista på SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som det kan komma att krävas 
tillstånd för, de är kandidater till att hamna på bilaga XIV, tillståndslistan i REACH. För att 
använda eller släppa ut ämnen på tillståndslistan krävs det att tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare har tillstånd (Kemikalieinspektionen 2017). Dock finns inte alla SVHC-
ämnen med på kandidatlistan. För tillfället omfattar den knappt 200 ämnen, men nya ämnen 
tillkommer ständigt då den två gånger per år uppdateras. Kriterierna för kandidatlistan är att 
ämnet kan orsaka långsiktiga negativa effekter på människors hälsa eller miljön, dessa är så 
kallade artikel 57/59 ämnen (Kemikalieinspektionen 2013). Det här gör dock inte att ämnena 
är förbjudna. I bilaga XVII (begränsningslistan) listas ämnen som utgör en oacceptabel risk 
för människors hälsa och miljön och som inte går att använda eller hantera på ett säkert sätt. 
Det är i denna lista som ämnena i de nya begränsningarna kommer att listas samt att ämnena 
regelbundet kan komma att uppdateras (European Commission Doc. CA/46/2016). Skulle ett 
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företag bryta mot begränsningarna kan de få säljförbud för de aktuella produkterna samt bli 
tvungna att återkalla produkterna som har brutit mot begränsningarna. Vidare kan 
överträdelser leda till åtalsanmälan om misstänkt miljöbrott. Straffbestämmelserna återfinns 
i 29kap 3§ punkten 9 i miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
I CLP (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar) kan ett ämne få en så kallad 
harmoniserad klassificering. Det innebär att EU har beslutat om hur ämnet ska klassificeras 
och märkas, något som annars hade varit upp till leverantörerna själva baserat på CLP-
förordningens kriterier (Kemikalieinspektionen 2018 a). I samma förordning klassas även 
CMR-ämnen i kategori 1 som antingen klass 1A eller 1B. Vilken klass ett ämne hör till beror 
på den mängd information som finns om ämnet. Ett ämne som är klassat som cancerogent 
klass 1A har i epidemiologiska studier på människa gett upphov till cancer. Ämnet är alltså 
känt cancerframkallande för människor. 1B däremot innebär att ämnet har gett upphov till 
cancer i in-vivo-test på däggdjur och är då förmodat cancerframkallande för människor. I 
kategori 2 samlas ämnen som är misstänkt cancerframkallande för människor, dock är 
beläggen inte tillräckliga för att ämnet ska placeras i kategori 1A eller 1B.  
 
2.1.1 Den nya begränsningen 
Artikel 68.2 i REACH-förordningen (1907/2006/EG) möjliggör en förenklad 
beslutsprocess, det så kallade snabbspåret. Detta använder sig EU-kommissionen av för 
att begränsa CMR-ämnen (klass 1A/1B) i specifika kategorier av konsumentartiklar. 
Den 26 april 2018 röstades begränsningen igenom, och kommer att börja gälla i slutet 
av år 2020. Textila produkter valdes ut som en första testkategori då det finns en stor 
sannolikhet för exponering av många olika CMR-ämnen som potentiellt sett kan finnas 
i textil, antingen genom långvarig exponering eller flera korta exponerings perioder 
över tid (European Commission Doc. CA/46/2016). I ett första steg avgränsas de textila 
produkterna till kläder och de textilier som har kontakt med hud på ett liknande sätt 
som kläder till exempel sängkläder, filtar och mattor. Däremot omfattas inte materialen 
läder och päls, vilket beror på att tillverkningen omfattar andra ämnen och processer. 
Inte heller personlig skyddsutrustning och medicinsk utrustning omfattas på grund av 
behovet att uppfylla vissa krav på säkerhet och funktionalitet. Genom att fokusera på en 
varukategori istället för ett ämnes sammansättning omfattas även textilier med lågt 
eller inget fiberinnehåll så som regnjackor och konstgjort läder (European Commission 
Doc. CA/46/2016). Lagtexten finns i bilaga 1, samt att de aktuella ämnena med dess 
tillhörande restriktioner finns i bilaga 2. Där de är uppdelade i kategorierna 
klassificerade azo-färgämnen och cancerogena aminer, orenheter i slutvara, organiska 
föreningar samt metaller. 
 
2.2 Ämneskategorier 
Aromatiska aminer används som en del i framställningen av azo-färgämnen. Under vissa 
förhållanden kan vissa azo-färgämnen brytas ned till cancerogena och allergiframkallande 
aromatiska aminer (ECHA 2018). Azo-färgämnen inkluderar både direkt- och syrafärgämnen 
och dessa molekyler binder väldigt löst till fibrer och kan därför lätt migrera till exempelvis 
hud. Genom de nya begränsningarna förbjuds azo-färgämnen i textil som i sig själva är 
cancerogena samt även de färgämnen som kan bilda en eller flera av de 22 listade 
cancerogena aromatiska aminerna (ECHA 2018). Detta innebär att restriktionsgränser 
införs.  
 
Vissa av de ämnen som kategoriseras som orenheter i slutvara förekommer som föroreningar 
i mineraloljor som används som processkemikalier i olika steg i framställningen av 
syntetfibrer (ECHA 2018). Orenheterna används även i fiber- och garnbehandling av 
naturliga och syntetiska fibrer samt som tillsatser för tryckning av förtjockningsmedel och 
antiskummedel. Dessutom kan de finnas i vaxer och paraffiner som används i 
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limningsprocesser. Orenheterna är textilhjälpämnen som kan avlägsnas genom 
tvättprocesser men kan ändå återfinnas som orenheter i slutprodukten.  
 
Vidare har organiska föreningar ett brett användningsområde som både process- och 
effektkemikalier i framtagandet av olika syntettextilier. Inom textilindustrin används även 
metaller och deras metallföreningar avsiktligt som processkemikalier i tillverkning, som 
pigment för att färga fibrer eller förekommer som föroreningar från andra ämnen som 
används i processen (ECHA 2018). De metaller som är relevanta för textilproduktion är 
arsenik, kadmium, krom och bly. Bly i konsumentartiklar som barn kan stoppa i munnen är 
redan reglerade i bilaga XVII till REACH (1907/2006/EG). 
 
2.3 Frivilliga initiativ 
Utöver lagstiftning finns det i dagsläget flertalet olika frivilliga initiativ för att minska 
användningen av farliga kemikalier inom textilindustrin. Ett av dem är ZDHC står för 
Zero Discharge of Hazardous Chemicals och är en organisation som bedriver ett 
samarbete mellan 92 olika parter. Parterna innefattar allt ifrån varumärken och 
återförsäljare till industrin, branschorganisationer, institutioner och akademiker 
(ZDHC 2015). Stora namn som H&M, Adidas, Nike, Puma, Esprit och Hugo Boss är 
med för att nämna några. Tillsammans har de skapat en RSL-lista (Restricted 
Substances List) som kontinuerligt uppdateras med kemikalier som de förbjuder från 
avsiktlig användning. De har även fastställt koncentrationsgränser som är acceptabla 
för ämnen som används inom tillverkningen. Syftet med arbetet är att de gemensamt 
ska kunna påverka kemikalieleverantörerna och de kemikalier som idag används samt 
att fasa ut farliga kemikalier ur tillverkningsprocesserna.  
 
ChemSec är en oberoende ideell organisation som grundades 2002. Genom att 
underlätta kontakten mellan beslutsfattare, företag och forskning, gränsöverskridande 
samarbeten och praktiska verktyg för företag arbetar de för en värld fri från farliga 
kemikalier (ChemSec 2018 a). De har bland annat utvecklat SIN-listan och en 
textilguide för att hjälpa företag att minska användningen av farliga kemikalier. SIN-
listan består av kemikalier som av ChemSec definieras som SVHC baserat på 
kriterierna i REACH (1907/2006/EG). Listan är till för att sätta press på lagstiftare och 
hjälpa företag som vill arbeta med kemikalier på ett hållbart sätt (ChemSec 2018 b). 
Likt ChemSec arbetar även AFIRM med att minska användningen av farliga kemikalier. 
AFIRM är ett globalt kompetenscenter som diskuterar frågor och idéer med syfte att 
förbättra arbetet med RSL-listor. De tillhandahåller även själva en RSL-lista samt 
faktablad om olika kemikalier för företag att använda sig av (AFIRM 2018).   
 
Olika miljömärkningar som exempelvis OEKO-TEX, Svanen och EU Ecolabel har gjort det 
möjligt för textilindustrin att gå längre än vad lagstiftningen kräver. Dessa märkningar gör 
det möjligt för konsumenten själv att välja och ställa krav, dock krävs det kunskap och 
intresse hos konsumenten för att veta vad de olika märkningarna har för betydelse och vad 
som skiljer dem åt. År 2012 fanns det enligt eco-textile labelling guide 100 internationella 
standarder och märkningar för textilier, men bara 10 av dessa ställde krav på hela 
textilprocessen (Kemikalieinspektionen 2013). Märkningarna är därför inte helt 
oproblematiska och de kan på grund av bristande transparens skapa förvirring hos 
konsumenten. De olika märkningarna tittar på olika delar i processen, innefattar och 
accepterar olika saker och betraktar hållbarhet på olika sätt (Changing Markets Foundation 
2018). Några av de mest kända märkningarna är Bra Miljöval, Svanen (Nordic Ecolabel), EU 
Ecolabel, GOTS, och OEKO-TEX standard 100. 
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3 Metod 
 
För genomförandet av studien har data samlats in från olika databaser som 
Kemikalieinspektionen har tillgång till. Bland annat genom Swerea IVF, ett forskningsinstitut 
inom Swerea-koncernenen som har material, processer och produktionssystem inom 
tillverkning och produktutveckling som viktiga fokusområden. De har även en ej publik 
databas som medlemmar i Kemikaliegruppen inom elektronik och textilindustrin har tillgång 
till. Som komplement till Swerea IVF har bland annat ChemSecs (2018 c) SIN-lista använts. 
Även olika begränsningslistor från miljömärkningar, ZDHC (2015) och AFIRM (2018) samt 
information från Kemikalieinspektionens produktregister har tillämpats. Till 
produktregistret måste ämnen som är anmälningspliktiga registreras om den årliga 
produktionen i, eller import till, Sverige är minst 100kg samt att dessa uppgifter årligen ska 
uppdateras (Kemikalieinspektionen 2018 b). Att uppgifterna om ett ämne inte har 
uppdaterats kan vara ett tecken på att det inte längre används i Sverige. 
 
Data har sedan sammanställts i Excel, analyserats och kompletterats med rapporter 
utgivna av både industrin och myndigheter framförallt Kemikalieinspektionen. Även 
dokumentation och förordningar från EU har använts. För att gå vidare med referenser 
till dessa i form av vetenskapliga rapporter har framförallt sökmotorn PubMed använts. 
Personlig kommunikation har också utnyttjats, framförallt med Stefan Posner 
(kemikalieexpert på Swerea IVF). För att bestämma vilka ämnen studien skulle omfatta 
användes den kommande EU-förordningen och de ämnen som där beslutats. En lista 
på samtliga ämnen i den kommande begränsningen presenteras i bilaga 2. Där är 
ämnena uppdelade i kategorierna klassificerade azo-färgämnen och cancerogena 
aminer, orenheter i slutvara, metaller, samt en mer detaljerad uppdelning av de 
organiska föreningarna, baserat på den uppdelning ECHA tidigare har gjort (ECHA 
2018). I begränsningen är metallerna specificerade som exempelvis ”Cadmium and it’s 
compounds”. För att avgöra vilka metaller och metallföreningar som omfattas i 
begreppet har ECHAS Technical Workshop som hölls i februari 2017 legat till grund 
(ECHA 2017). I bilaga 2 presenteras även material- och varuförekomst, vilken typ av 
kemikalie ämnet är (funktions-/effektkemikalier, hjälp-/processkemikalier eller 
föroreningar), i vilka koncentrationsintervall ämnet förekommer samt den föreslagna 
begränsningshalten. 
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4 Resultat 
 
Datamaterialet i bilaga 2 sammanfattas i tabell 1-4 för att åskådliggöra de huvudsakliga 
resultaten. Av resultatet i tabell 1 kan utläsas att effektkemikalier förekommer mest frekvent 
bland ämnena i den nya begränsningen. Processkemikalier och föroreningar förekommer 
nästan i samma utsträckning. Det kan även utläsas att färgämnen uteslutande hör till 
effektkemikalier samt att orenheter i slutvaran hör till processkemikalierna. Av de organiska 
föreningarna hör hälften till processkemikalier och hälften till effektkemikalier.    
 
Tabell 1. Ämnenas förekomst sorterat i ämnesgrupper samt förhållandet mellan ämnesgrupp och de olika 
typkemikalierna. 

 
Ämnesgrupp Antal 

begränsade 
ämnen 

Identifierade 
processkemikalier 

Identifierade 
effektkemikalier 

Identifierade 
föroreningar 

Klassificerade 
azo-
färgämnen 
och 
cancerogena 
aminer 

7 0 7 0 

Orenheter i 
slutvara 

9 9 0 0 

Organiska 
föreningar 

13 6 6 1 

Metaller ~20 0 ~11 ~7 
Totalt ~49 15 ~24 ~14 

 
I tabell 2 presenteras den halt som de olika ämnesgrupperna förekommer i. Där kan utläsas 
att gruppen azo-färgämnen och cancerogena aminer kan förekomma i högst koncentrationer. 
Högst begränsning är bestämd avseende de polära aprotiska lösningsmedlen vilka 
förekommer i halter långt under denna gräns. Lägst tolererad halt har beslutats för orenheter 
i slutvara, klorerande aromatiska aminer samt metaller. Av dessa tre grupper kan metaller 
förekomma i högst koncentrationer, långt över begränsningen.  
 
Tabell 2. Koncentrationer som de olika ämnesgrupperna förekommer i samt den kommande begränsningshalten 
hämtat ur förordningen i bilaga 1.  
 

Ämnesgrupp Förekommande haltintervall 
(mg/kg) 

Begränsning 
(mg/kg) 

Azo-färgämnen och cancerogena aminer <100-5000<1 30-50 
Orenheter i slutvara <1001 1 
Formaldehyd 
Klorerande aromatiska kolväten 
Heterocykliska aromatiska föreningar 
Ftalater 
Polära aprotiska lösningsmedel 

<1001 75 
<1001 1 
4,72 50 
<10-10001 1000 
<1001 3000 

Metaller <10-1000<1 1 
1. Kemikalieinspektionen (2015) 
2. Luongo et al. (2014) 
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Ull är det material som i det analyserade datamaterialet förekommer flest gånger (se 
bilaga 2 samt tabell 3) och de förekommande ämnena är främst effektkemikalier. Tabell 
3 visar att vi exponeras för flest antal olika substanser då vi använder materialen ull, 
polyamid och silke. Minst exponering av CMR-ämnena i den kommande 
begränsningen utsätts vi för då vi använder material som aramid, viskos, lin, hampa 
och nylon. Det kan även utläsas i material där det förekommer flest kemiska ämnen 
dominerar effekt-/funktionskemikalierna. Till dessa material hör exempelvis bomull. 
 
Tabell 3. Kolumnen ”Förekomst” i tabellen visar antalet gånger ett material förekommer i datamaterialet i 
förhållande till alla ämnen i den nya begränsningen. Resterande kolumner visar fördelningen mellan 
process-, effektkemikalie och förorening. För vissa material saknas det uppgifter angående vilken typ 
kemikalien är och har då enbart inkluderats som förekomst.  
 

Material Förekomst Identifierade 
processkemikalier 

Identifierade 
effektkemikalier 

Identifierade 
föroreningar 

Ull 18 3 11 2 
Polyamid 16 1 10 3 
Silke 15  11 2 
PVC 13 2 9 2 
Polyester 12 3 8 1 
Bomull 11  9 2 
Gummi 10 10 0  
Akryl 6 2 3 1 
Polyuretan 
(PU) 

5 4 1  

Acetat 5  4 1 
Elastan 4 3 1  
Aramid 2 2   
Viskos 2  2  
Lin 2  2  
Hampa 2  2  
Nylon 2  2  

 
Då gruppen metaller utgör en osäkerhet för rapporten gjordes även en tabell över 
materialförekomst uppdelat på ämnesgrupper där metallerna exkluderats (se tabell 4). 
Polyester, gummi och bomull utgör då de material där flest ämnen ur den nya begränsningen 
kan förekomma (metaller exkluderat). Det går även att utläsa att polyester och bomull 
domineras av färgämnen samt att främst orenheter är kopplat till gummi. 
 
Tabell 4. Material som förekommer mer än en gång i förhållande till ämnena i den kommande 
begränsningen uppdelat på de olika ämneskategorierna exklusive metaller.  
 

Material Klassificerade 
azo-färgämnen 

och cancerogena 
aminer 

Orenheter 
i slutvara 

Organiska 
föreningar 

Total 

Polyester 7  4 11 
Gummi  9 1 10 
Bomull 7  2 9 
Ull 3  4 7 
PVC   7 7 
Akryl 3  3 6 
Acetat 3  2 5 
Polyamid 2  2 4 
Polyuretan 
(PU) 

 1 3 4 

Silke 3   3 
Elastan   3 3 
Aramid   2 2 
Viskos 1  1 2 
Lin 1  1 2 
hampa 1  1 2 
Nylon  2   2 
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4.1 Klassificerade azo-färgämnen och cancerogena aminer 
Azo-färgämnen kan delas upp i undergrupper där direktfärgämnen är den grupp som 
främst har koppling till ökad risk för cancer och som främst används för färgning av 
bomull och viskos. Syrafärgämnen är en annan grupp vilken är mer relaterad till allergi 
och som används till färgning av polyamid (Kemikalieinspektionen 2015). Färgämnen 
är funktionella kemiska ämnen och i den kommande begränsningen har sju substanser 
i denna kategori identifierats.  
 
Tre av de sju ämnena förekommer i databasen från Swerea IVF, resterande fyra saknas 
det fullständig information om. Av dessa fyra finns två ämnen med på SIN-listan med 
textil som möjligt användningsområde. Materialen som anges där data finns tillgängligt 
är främst akryl, acetat, silke och polyamid. Andra material som omnämns om än inte 
lika frekvent är bomull, lin, viskos och ull. Framförallt saknas information gällande 
förekomst och den detaljerade funktionen kemikalien har. Ett ämne, Basic Violet 3 ([4-
[4,4´-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-
ylidene]dimethylammoniumchloride) finns med på kandidatlistan. Ur datamaterialet 
kan det även utläsas att Basic Violet 3 enligt Kemikalieinspektionens produktregister 
används i stor uträckning inom varutillverkande industrier i Sverige. Då ett ämne 
används i Sverige kan det även antas att det används i stora delar av övriga världen. 
Däremot gäller inte det motsatta antagandet, att ämnet inte skulle finnas i textil från 
utlandet då det är förbjudet i Sverige. Att Basic Violet 3 i stor utsträckning skulle 
användas i Sverige säger delvis emot uppgifterna från EUs offentliga samråd som hölls i 
samband med framtagandet av de nya begränsningarna (ECHA 2018). Där framkom 
att dessa ämnen i låga halter kan förekomma då de används som utgångsprodukt vid 
tillverkning av färgämnen samt att vissa av färgämnena används vid färgning av 
polyester och bomullsfibrer (ECHA 2018). Andra deltagare i samrådet menar att 
åtminstone Basic Violet 3, Disperse Blue 1 och Basic Red 9 inte längre används av 
europeiska producenter. Därför kan det inte uteslutas att de fortfarande används 
utanför EU och kan finnas i importerade varor. Att Basic Violet 3 används i Sverige kan 
bero på att dessa uppgifter i databasen inte enbart avser textil.  
 
4.2 Orenheter i slutvara 
Dessa nio ämnen är majoriteten PAH:er, i det offentliga samrådet för 
begränsningsförslaget framkom att PAH:erna återfinns exempelvis i barnkläder så som 
vinterkläder och i textila delar av barnartiklar, t.ex. barnstolar (ECHA 2018). I det 
sammanställda datamaterialet anges att samtliga PAH:er förekommer i materialen 
skinn och gummi och då som orenheter. Vidare anges ämnena förekomma främst i skor 
och skosulor. Tre av de totalt nio ämnena finns med på kandidatlistan. OEKO-TEX 
standard 100 begränsar samtliga medan EU Ecolabel inte reglerar något. Bensen 
används enligt produktregistret i flest produkter, både inom Sverige och EU. Däremot 
finns det ingen data avseende bensen tillgänglig från Swerea IVF i dagsläget. 
Majoriteten av ämnena är inte anmälda till produktregistret sedan 2010. Till 
produktregistret registreras främst kemiska produkter och där finns de råvaror som 
används till varutillverkning. Detta säger dock inget om importen i varor. I dagsläget är 
PAH:er reglerade i REACH (1907/2006/EG) bilaga XVII men då med avseende på 
däck.  
 
4.3 Organiska föreningar 
4.3.1 Formaldehyd  
I datamaterialet anges formaldehyd som en effektkemikalie som används i bomull och 
liknande naturmaterial med ”easy-care” egenskaper och begränsas av både OEKO-TEX 
och EU Ecolabel. Formaldehyd används för att tyget ska få lättskötta egenskaper så 
som svettskyddande, vattentätt och för att förhindra krympning. Ämnet har dock i 
textil flera användningsområden och används även i efterbehandling av färgning, 
härdning av kaseinfibrer, ullskyddsmedel, anti-mögelmedel men framförallt som 
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tvärbindningsmedel vid hartsbehandling (ECHA 2018). Formaldehyd bildas som 
avspjälkningsprodukt när hartser reagerar med fibern. Ämnet kan sedan på grund av 
sin volatilitet frigöras från vissa reaktiva ythartser.  
 
Chen et al (2008) fann i en studie utförd i Kina att halterna av formaldehyd var högre i 
naturmaterial som bomull och ull än i syntetiska material, exempelvis nylon. Detta 
beror på att naturmaterial naturligt skrynklar sig, varpå mer harts behövs för att uppnå 
effekt vilket i sin tur innebär att mer formaldehyd bildas. Av de olika proverna innehöll 
bomull 13,2-72,3 mg/kg, ull 23,5-45,5 mg/kg och nylon 2,9-4,5 mg/kg.  
 
4.3.2 Klorerade aromatiska kolväten 
De tre klorerade aromatiska kolvätena är processkemikalier och används eller har 
tidigare använts som färgbärare (carrier) eller utjämningsmedel vid färgning, tryck 
eller beläggning (ECHA 2018). De kan också användas som lösningsmedel och i 
färgacceleratorer för polyesterfärgning. I det offentliga samrådet framkom att ämnena 
inte har någon hög relevans i textiltillverkning men att de kan förekomma som 
föroreningar i färgämnesprodukter, andra påstod att de visst används fortfarande. 
Väldigt lite information finns tillgänglig för dessa tre ämnen. Det som framkommer är 
att benzotriklorid förkommer i polyester samt att det inte är reglerat av varken OEKO-
TEX eller EU Ecolabel.  
 
4.3.3 Heterocykliska aromatiska föreningar 
Kinolin används vid tillverkning av färgämnen. I en studie av Luongo et al (2014) 
hittades kinolin i 29 av 31 klädesplagg tillverkade av olika material och med olika 
färger. Det fanns en koppling mellan material och innehåll av kinolin, samtliga plagg av 
polyester innehöll kinolin samt att dessa plagg även uppvisade de högsta 
koncentrationerna. Halterna för plagg av 100 % polyester varierade mellan 0,026-16,7 
mg/kg med ett medelvärde på 4,7 mg/kg. Detta är mer än 100 gånger så mycket som 
medelkoncentrationen i plagg av bomullsblandning och 600 gånger så mycket som i 
plagg av enbart bomull. Medelkoncentrationen för bomullsplaggen var 0,008 mg/kg 
och den högsta koncentrationen i bomull uppmättes till 0,033 mg/kg i en röd Svanen 
märkt baby-body. En förklaring till att kinolin förekom i en viss typ av material är att 
kinolin används i många av dispersionsfärgämnena som används för att färga 
polyester, akryl, acetat och polyamid. 
 
Kinolin saknas i dagsläget i både Swerea IVF:s databas och i ChemSecs (2018 c) SIN-
lista men enligt Kemikalieinspektionens produktregister finns det en stor användning 
av ämnet i de varutillverkande industrierna i Sverige, något som dock inte behöver vara 
kopplat till textil. 
 
4.3.4 Ftalater 
Begränsningen omfattar fem ftalater. Ftalater är effektkemikalier och används som 
mjukgörare för att öka flexibiliteten hos plast och tillsätts i höga koncentrationer (1-
30%) för att de ska behålla sin funktionalitet (ECHA 2018). De hittas främst i PVC-plast 
men kan även finnas i trycka eller belagda textilier som exempelvis regnkläder, skor av 
konstläder, plastskor/sandaler, stövlar och sulor (Kemikalieinspektionen 2014). Två av 
ämnena verkar inte längre användas i Norden då det var länge sedan de registrerades i 
något av de nordiska produktregistren. Ingen av ämnena finns med på SIN-listan 
däremot fanns de med i Swerea IVF:s databas och då främst för användning i PVC. 
Samtliga är begränsade av OEKO-TEX, däremot inte av EU Ecolabel. 
 
4.3.5 Polära aprotiska lösningsmedel 
Dessa tre ämnen är processkemikalier som används som lösningsmedel i 
fiberproduktionen och kan finnas kvar i textil som en förorening. De hittas i konstgjort 
läder (polyuretan) och syntetfibrer (elastan, spandex, akryl, aramid och PVC) (ECHA 
2018). OEKO-TEX begränsar alla medan EU Ecolabel inte har några restriktioner. 
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4.4 Metaller 
Metaller kan lösas upp i svett och sedan orsaka hudexponering, det är dock oklart i 
vilka koncentrationer metaller i textilier förekommer (ECHA 2018). En studie av 
Rovira et al (2015) fann höga koncentrationer av krom (19,8mg/kg), varav det högsta 
värdet (605mg/kg) i svarta underbyxor av 92 % polyamid och 8 % spandex. Det här 
provet innehöll dock två gånger högre koncentrationer än de andra varuproverna. Även 
andra studier har hittat höga koncentrationer av krom i svarta tyger av polyamid, 
däremot inte i andra färger (Rovira et al 2015). Sungur och Gülmez (2015) fann högre 
halter av krom, då i svarta akrylfiber men även i gula polypropen fibrer. Halterna av bly 
i bomull-, akryl-, polyester- och polypropen-fibrer var högre än gränsvärdena i OEKO-
TEX Standard 100. Däremot översteg inte något prov gränsvärdet i studien av Rovira et 
al. (2015). 
 
Krom(-VI)-föreningar används som betmedel i färgning av ull men påstås av industrin 
inte utgöra någon exponering för konsument då krom(-VI) reduceras till krom(-III) i 
processen samt att halterna för den reducerade formen är mycket låga (ECHA 2018). 
Ämnet kan även förekomma i färgämnen eller tillsatser till färgämnen och i 
efterbehandlingsprocesser för ull, silke och polyamid (särskilt mörka nyanser) samt vid 
färgning av läder. Blyföreningar kan också avsiktligt användas i pigment samt 
förekomma i plast och ytbeläggningar (ECHA 2018). 
 
Arsenik i sig själv används inte i textilprocessen men kan förekomma som en 
förorening i andra kemikalier som används. Bland annat kan arsenik ingå i 
bekämpningsmedel för bomull och i konserveringsmedel för syntetfibrer, färger och 
plast (ECHA 2018). Inte heller kadmium används aktivt men kan förekomma genom 
kemikalier som används för färgning, speciellt i röda, orangea, gula och gröna pigment. 
Kadmiumföreningar kan också användas som stabilisator för PVC samt i gödselmedel 
och biocider (ECHA 2018). 
 
Av de totalt sett 20 ämnena som anges i begränsningen återfanns i datamaterialet två 
pigment med ett colour-index namn (Pigment Green 15 och Pigment Yellow 33). 
Metaller är den grupp som har flest strukturliknande ämnen samt flest 
strukturliknande ämnen med harmoniserad klassificering. Hypotetiskt sett skulle det 
vara möjligt för leverantörerna att byta ut det reglerade ämnet mot ett stukturlikt för 
att bibehålla kemikaliens funktion. Pigment Green 15 även kallat blykromat är även det 
ämnet som har flest strukturlika ämnen både harmoniserade och icke harmoniserade 
av samtliga ämnen i bilaga 2. Ur data materialet (se bilaga 2) kan det utläsas en stor 
spridning med avseende på materialtyp men de mest förekommande är silke, PVC, 
polyamid och ull. Fyra av ämnena är begränsade av OEKO-TEX och två av ämnena av 
EU Ecolabel.  
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5 Diskussion 
 
5.1 Effektkemikalier 
Samtliga ämnen i den nya begränsningen är CMR-ämnen, och är alla viktiga ur 
tillsynsperspektiv. Av typkemikalierna är effektkemikalier de som i textil återfinns i 
högst koncentrationer, <100-5000< mg/kg, följt av processkemikalier och föroreningar 
i koncentrationer upp till <100 mg/kg (se tabell 5). Att effektkemikalier förekommer i 
högst koncentrationer gör att människor blir exponerade för högst koncentrationer av 
dessa typer av kemikalier (Kemikalieinspektionen 2015). Flest effektkemikalier finns 
bland färgämnena (se tabell 1) och det har i en studie av Leme et al (2014) påvisats att 
azo-färgämnen med mutagena egenskaper kan migrera från bomullsfibrer till artificiell 
svett. Färgerna i sig var mutagena men däremot var inte blandningen av svett och färg 
mutagen. Vidare har även Jäger (2004) påvisat frekvensen av färgämnen med 
uppvisade CMR-egenskaper. Jäger (2004) testade 53 textila färgprodukter som 
används inom EU och som ännu inte har utretts för att vara mutagena och visade att 28 
% av produkterna uppvisade mutagena egenskaper i tester. Studien var en del av ett 
EU-projekt där data angående mutagena egenskaper från befintlig litteratur, 
information från färgproducenterna och från tester utförda i egna laboratorier 
sammanställdes. Totalt kontrollerades 281 färgprodukter, av dessa var 14 produkter 
mutagena, 16 produkter misstänkt mutagena och för 71 produkter fanns det inga 
resultat tillgängliga. Baserat på sannolikheten att lika många färgprodukter skulle vara 
mutagena som de 53 testade ämnena skulle detta innebära att ytterligare 14 produkter 
skulle vara potentiellt mutagena. Totalt sett skulle det betyda att mer än 10 % av de 281 
ämnena är möjligt mutagena. Resultatet belyser vikten av att utöva tillsyn på 
färgämnen samt att mer information behöver finnas tillgänglig. 
 
5.2 Halter 
Baserat på resultatet gällande halter bör tillsyn främst fokuseras på azo-färgämnen och 
cancerogena aminer samt metaller. Dessa grupper kan förekomma i koncentrationer 
långt över begränsningarna. Minst troligt är det att grupperna polära aprotiska 
lösningsmedel och heterocykliska kolväten överskrider gränsvärdena (se tabell 2). Det 
behöver däremot inte innebära att det är viktigare att göra tillsyn på ett ämne som 
återfinns i högre halt än något annat ämne eftersom de kan vara olika toxiska. Det kan 
däremot vara något som behöver utredas mer i framtiden. 
 
De aktuella ämnena kan förekomma i flera kategorier av typkemikalier, både som 
effektkemikalie och som förorening exempelvis. Det här beror på att en kemikalie 
behöver finnas i en viss koncentration för att den önskade effekten ska erhållas 
(Kemikalieinspektionen 2015). Om kemikalien delvis tvättas ut eller på annat sätt avges 
så att effekten uteblir men ämnet fortfarande finns kvar om än i något längre 
koncentrationer blir det istället en förorening. Vilken kategori kemikalien hör till är 
därför generellt sett eller blir en bedömning i det enskilda fallet. Det samma gäller för 
processkemikalier, de är nödvändiga i textilprocessen men om de inte har tvättats ur 
innan varan når konsumenten blir de en förorening (Kemikalieinspektionen 2015). 
 
Koncentrationsintervallen som presenteras i bilaga 2 utgör även en osäkerhet för 
studien. Halterna är mycket generella och baseras på vilken typkemikalie ämnet är 
(process-, effektkemikalie eller förorening) utifrån Kemikalieinspektionens rapport 
3/15 (2015), se tabell 5. Det har varit svårt att hitta data gällande koncentrationer 
enskilda ämnen förekommer i. Det här innebär att koncentrationen inte är individuellt 
bestämd utifrån det specifika ämnet och att det därmed finns utrymme för variation 
inom gruppen. Tabell 5 visar även att effektkemikalier med en känd användning inom 
textil har en hög textilrelevans. Ämnena förekommer i högst koncentrationer, 
appliceras direkt på materialet och det huvudsakliga användningsområdet för ämnet är 
textil (Kemikalieinspektionen 2015). Det inom textilindustrin frekventa användandet 
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av effektkemikalier i höga koncentrationer stärker vikten av tillsyn på textilområdet. 
Framförallt då de farliga ämnenas huvudsakliga användningsområde är textil. 
 
Tabell 5. Uppskattade koncentrationer för olika typkemikalier baserat på dess textilrelevans 
(Kemikalieinspektionen 2015). *LOD=Detektionsgräns.  
 

Textilrelevans Bedömning av 
textilanvändning 

Uppskattat 
koncentrationsintervall 
(mg/kg textilmaterial) 

 
Hög 

 
Funktionella kemiska 
ämnen/effektkemikalier med 
en känd användning i textil  
 

 
<100-5000< 

 
Måttlig 

 
Funktionella kemiska 
ämnen/effektkemikalier som 
kan användas i 
textiltillverkning (används 
även i annan tillverkning) 
 

 
<10-1000< 

 
Låg 

 
Hjälpkemikalier/processkemikalier 
eller oavsiktligt förekommande 
kemiska ämnen, såsom råmaterial, 
intermediärer, föroreningar och 
nedbrytningsprodukter. Inga av 
dessa kemikalier är funktionella 
kemiska ämnen.  
 

 
<100 

 
Ingen 

 
Ingen känd användning i 
textil 

 
<LOD* 

 
5.3 Fibertyper 
Bomull är den fibertyp som i störst utsträckning konsumeras i EU vilket skulle kunna 
utgöra ett möjligt utgångsläge för tillsyn (Kemikalieinspektionen 2015). Eftersom 
bomull är den fibertyp som används mest (se tabell 6) är det även störst behov av 
tillsyn där. Flest antal människor exponeras för de ämnen som förekommer i bomull 
samt under längst perioder. Vidare är nio av elva ämnen som återfinns i bomull 
effektkemikalier vilket relaterar till höga koncentrationer (se tabell 5), varav sju av 
dessa nio är de begränsade färgämnena, det vill säga samtliga färgämnen som den nya 
begränsningen omfattar. Däremot är ett möjligt scenario att vissa ämnen som 
eventuellt kan utgöra en potentiellt större fara, exempelvis genom högre 
koncentrationer, än de som återfinns i bomull missas. Ett exempel är kinolin som enligt 
Luongo et al (2014) främst återfanns i polyester. Genom att i första hand fokusera på 
effektkemikalier istället för på material, varor med tryck, ”easy-care” egenskaper och 
liknande, innefattas olika fibertyper och syftet att fasa ut ämnet uppfylls. En nackdel 
med tillvägagångssättet är dock att det är svårare att i tillsyn utgå från varans 
förmodade egenskaper och dess effekter än det material textilen består av och som på 
ett enkelt och tillgängligt sätt finns specificerat på tvättlappen. För att göra tillsynen 
enkel och effektiv kan tvättlappen i ett inledande skede utnyttjas och fokus riktas på de 
inom EU vanligaste textilfibrerna bomull och polyester. Däremot får mindre vanliga 
fiber inte uteslutas. 
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Tabell 6. Fibertyp i textila varor som konsumeras inom EU (Kemikalieinspektionen 2015). *Viskos är 
konstgjorda fibrer av cellulosa. 
 

 Fibertyp Procentandel av 
textilkonsumtionen 
(mängd) 

Naturliga Bomull 40 
Ull 7 
Lin 0,3 
Silke 0,1 

Syntetiska Polyester 20 
Polyamid 13 
Viskos* 8 
Akryl 8 
Polyuretan/Polypropen 
(PU/PP) 

4 

PVC 0,2 
 
Det finns en poäng med att ha bestämmelser baserade på varukategorier då även 
textilier med lågt eller inget fiberinnehåll så som regnjackor och konstgjort läder 
omfattas (European Commission Doc. CA/46/2016). Däremot kan tolkningsfrågor 
uppstå för enskilda produkter. Det bör därför finnas ett tydligt tillvägagångssätt då ett 
enskilt land ska avgöra om en textilprodukt har kontakt med hud på ett liknande sätt 
som kläder eller inte.  
 
5.4 Tillsyn 
För att tillsynen på ett effektivt sätt ska bidra till att ämnen som omfattas i den nya 
begränsningen fasas ut är ett möjligt alternativ att i första hand fokusera på de ämnen 
som i hög grad används inom varutillverkning i Sverige, då de i stor utsträckning 
faktiskt finns och används här. Dessa data över varutillverkning representerar dock 
nödvändigtvis inte textiltillverkning specifikt utan varutillverkning som helhet. I 
kombination med att Sverige i huvudsak importerar textil gör inte urvalskriteriet 
tillräckligt slagkraftigt för just textil. Givetvis är dessa farliga ämnen viktiga att fasa ut 
även i andra varor än textil. Varutillverkning i Sverige kan därför fungera som en faktor 
att prioritera tillsyn efter gällande andra typer av varor. 
 
Safer Textiles (2018) som drivs av Konsulenthus på uppdrag av Nordiska ministerrådet 
har gjort ett verktyg för att hjälpa företag i deras arbete med kemikalier i textil och på 
ett enkelt och användarvänligt sätt förstå lagstiftningen. I verktyget får företaget först 
välja material på varan och sedan alla effekter, till exempel om den är flamskyddad. 
Resultatet blir en tabell för varje enskild del med vilka kemikalier som regleras, 
gränsvärden och testmetoder. Det här går att använda i tillsyn, både i förebyggande 
syfte och för det fortsatta arbetet då en vara har fått en anmärkning. Tillsyn handlar 
inte enbart om att tillrättavisa de som inte följer gällande lagstiftning utan även om att 
stödja och utbilda från första början. Här kan verktyget vara till hjälp då det på ett 
enkelt sätt får tillsynsobjektet att ta till sig informationen om vad som gäller och vilka 
kemikalier de ska undvika att använda sig av i varje enskild vara. Det här göra att det 
inte är någon som pekar med hela handen utan företaget får själv lära känna sina 
produkter. I och med att företaget får en förståelse för kemikalierna och lagstiftningen 
blir det även mer troligt att de kan och vet vad de ska ställa för krav på sina 
leverantörer och att de faktiskt gör det vilket leder till ett kunskapsutbyte. Det krävs 
dock att företaget har tid samt är intresserade av att förstå för att verktyget ska fungera 
som ett hjälpmedel i tillsynen.   
 
  



14 
 

Även ChemSec har en textilguide (2018 d). Denna består av en mer omfattande 
textmassa med beskrivningar av tillvägagångssätt i arbetet med kemikalier ur ett 
textilindustriperspektiv. Guiden är uppdelad i tre delar där den första delen handlar om 
hur kemikalierna i kedjan ska identifieras. Där beskrivs bland annat varför detta 
behöver uppmärksammas och vilka de vanligaste farliga kemikalier som används är 
samt i vilket syfte de används. De resterande två delarna behandlar utvärdering samt 
hantering av kemikalier i varukedjan. Verktyget är mer djupgående och avancerat än 
Safer Textiles och passar därför företag som har ett ambitiösare kemikaliearbete och 
som vill gå längre än vad lagen kräver men behöver stöd och verktyg, till exempel vid 
utformning av en egen RSL-lista (Restricted Substance List). 
 
Det kan som ett komplement till tillsynen vara bra att informera om verktyg som dessa 
då de kan hjälpa företagen framåt. Däremot är det inte säkert att företagen vill ha ett så 
omfattande kemikaliearbete som åtminstone ChemSec möjliggör. I huvudsak bör 
tillsynen bestå av föranmälda inspektioner samt begäran av varuprover för analyser. 
Fysiska inspektioner är att föredra framför brevinspektioner eftersom mötet möjliggör 
att direkt få svar på frågor som kommer upp från båda parter samt att informationen 
går att anpassa efter det kunskapsläge företaget visar på under mötet. Att rikta fokus på 
medelstora företag kan vara en strategi. Stora företag är ofta medvetna om vilka krav 
som gäller och kan ha egna RSL-listor eller ingå i olika nätverk för att minska 
användningen av farliga kemikalier. Medelstora företag kan vara i ett skede då de inte 
har påbörjat ett sådant arbete men har en stadig alternativt växande kundkrets. Något 
som gör att ett betydande antal människor blir exponerade. 
 
5.5 Metaller 
I det nya begränsningsförslaget är metallerna specificerade som exempelvis ”Cadmium and 
it’s compounds”. En osäkerhet har därför varit att avgöra vilka CMR-ämnen med 
textilrelevans som räknas in i begreppet. Då listan över ämnen i denna rapport utformades 
har ECHA:s Technical Workshop som hölls i februari 2017 legat till grund för delarna som 
rör samtliga metaller (ECHA 2017). Det har även i vetenskapliga rapporter enbart redovisats 
koncentrationen av exempelvis ”Cd” funnet i ett visst material. Det har då varit svårt att 
koppla denna koncentration till ett specifikt ämne inom den gruppen av metaller för att veta 
om ämnet överhuvudtaget är relevant för textil. Resultat som dessa har i denna studie då 
extraherats till samtliga ämnen inom samma grupp, därför är resultaten med avseende på 
metallerna mycket generella. Denna osäkerhet kan därför vara en orsak till att ull 
förekommer frekvent. För att kunna inkludera metaller och för att tillsynen ska vara effektiv 
behöver begreppet ”... and it’s compounds” sorteras ut. Begreppet är redan definierat som ”... 
and it’s compounds listed in Annex XVII, Entry 28,29,30, Appendices 1-6” (se bilaga 1). Det 
är dock svårt att avgöra vilka av ämnena som har textilrelevans. De ämnen som avses 
behöver specificeras samt att det vore önskvärt om forskningen tydligare kunde återkoppla 
till dessa specifika ämnen istället för att totalhalten av metallen. Det skulle göra det möjligt 
att kartlägga ämnets användningsområden och kopplingar till material ytterligare vilket 
skulle gynna tillsynen då de med större säkerhet vet var de ska leta. 
 
Att metaller förekommer i textil och därför är relevanta kan konstateras. Halten i den 
nya begränsningen är satt till ≤1 mg/kg extraherbar metall för samtliga metaller som 
avses. I studien av Rovira et al (2015) återfanns krom i halten 19,8mg/kg, varav det 
högsta värdet, 605mg/kg, i svarta underbyxor av 92 % polyamid. Metaller är även den 
grupp som hade flest strukturliknande ämnen. Ett nästa steg, då listan ska utökas kan 
vara att se över dessa strukturliknande ämnen, framförallt de med harmoniserad 
klassificering. Detta då det hypotetiskt sett skulle kunna vara möjligt för leverantörerna 
att byta ut det reglerade ämnet mot ett strukturlikt för att bibehålla kemikaliens 
funktion. Baserat på de i förhållande till begränsningen höga koncentrationerna, 
kopplingen till material samt mängden strukturliknande ämnen bör tillsynen med 
avseende på metaller fokusera på mörka textilier framförallt av polyamid. 
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5.6 Fortsatt arbete 
Att listan inte består av fler ämnen beror på att kommissionen har gjort en avvägning 
för att snabbt kunna fatta ett beslut om begränsning och för att testa 
begränsningsproceduren. Listan kommer senare då man har sett hur det fungerar att 
fyllas på med fler ämnen. Att direkt anta en längre lista skulle kunna sluta med att det 
inte blir någon begränsning alls eller att beslutet kommer senare (Vass 2018). I det 
fortsatta urvalet av ämnen bör den bortre gränsen i textilproduktionens 
distributionskedja bestämmas. Var textilproduktionen börjar behöver definieras. Ett 
exempel är gällande bomull och när produktionen av bomull övergår från jordbruk till 
textilproduktion. Kinolin och bensen är ämnen som kan användas i tidiga skeden i 
produktionskedjan, så pass tidigt att det inte har att göra med textilproduktion längre, 
men ämnena hittas ändå i textilier (Posner, muntl). Därmed behöver fokus rikas på 
halter och inte låta det led ämnena i textilen tillsattes begränsa. Att ett ämne observeras 
i ett material betyder inte att det är relevant i textilberedningen. Bensen är till exempel 
ett utgångsämne för hela den aromatiska kemin. Dessa typer av ämnen finns i dagsläget 
inte i Swerea IVFs databas men kommer att inkluderas om begränsningsförslaget går 
igenom (Posner, muntl.).  
 
Mängden uppgifter i datamaterialet om specifika ämnen har skiljt sig åt. Det rör främst 
uppgifter avseende om ämnet överhuvudtaget används, i vilka varor och material, samt 
hur ämnet används. Den information som finns är i många fall inte heller fullständig, 
vilket en konsekvens av de långa leverantörskedjorna samt skilda affärsintressen. Det 
är därför viktigt att informationen som finns uppströms följer med längs kedjan. Det är 
första steget för att hantera problemet. Information från leverantörerna ska inte bara 
inkludera teknisk information utan även vilka kemikalier som finns närvarande i fibern 
(Europeiska kommissionen 2003). Finns inte informationen måste fibern analyseras 
men då tillkommer givetvis kostnader. Önskvärt vore, att varje led i processen lämnar 
över en lista på de kemikalier som har använts till nästa aktör. Dessa listor skulle sedan 
följa med hela ledet för att tillslut på begäran kunna lämnas ut av återförsäljaren. 
Fransson och Molander (2013) tar i sin intervjustudie av återförsäljare upp att ett av 
företagen säger sig ha tillgång till alla säkerhetsdatablad över de ämnen som har 
använts i tillverkningsprocessen av varan samt att de kan spåra all bomull tillbaka till 
fältet där den odlats. Vidare arbetar företaget med att kommunicera sina krav till 
leverantören men har även kontakt med underleverantörerna till denne. Det här är ett 
bevis på att det är praktiskt genomförbart att behålla och föra vidare informationen 
genom hela kedjan. Med denna typ av information ökar även möjligheterna att 
minimera användandet av farliga kemikalier som inte går att mäta i den slutliga varan, 
men som används i processen.  
 
Något som försvårar kartläggningen av ämnena i förslaget, utöver de långa och globala 
informationskedjorna, är olika intressenters affärsintressen och ovilja att delge den 
information de besitter. Extra tydligt är det gällande färgämnena där det överlag finns 
tillgänglig data men där förekomst och detaljerad funktion systematiskt saknas. Det här 
kan jämföras med de klorerade aromatiska kolvätena där det genomgående saknades 
data, inte bara för vissa specifika områden. Orsaken kan vara okunskap om ämnena 
eller att de inte används i någon större utsträckning, vilket antyddes i det offentliga 
samrådet (ECHA 2018). Däremot bör det finnas data även om ämnena inte längre 
används men tidigare har gjort det. 
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5.7 Behovet av reglering 
De genomgående åsikterna framförda av industrin i det offentliga samrådet var att det 
saknas forskning till grund för de föreslagna restriktionerna och i vilken utsträckning 
exponering för ämnena i textilierna sker i det verkliga livet (ECHA 2018). Vidare anser 
delar av industrin att det redan finns tillräckliga regleringar i och med REACH 
(1907/2006/EG) och leksakdirektivet (2009/48/EG) och att ytterligare regleringar 
skulle leda till negativa ekonomiska konsekvenser för företagen som då bland annat 
kan komma att behöva betala för analyser. Samtidigt menar andra delar av industrin 
att avsaknaden av reglering gör det svårt att motivera krav gentemot leverantörer och 
att mer internationell lagstiftning vore önskvärt men är i dagsläget inte sannolikt 
(Fransson och Molander 2013). Även om det saknas forskning på halterna i 
slutprodukten då de används i verkliga livet bör försiktighetsprincipen i miljöbalken 
2kap 3§ (SFS 1998:808) användas. Det kan förmodas att om spår av ämnena hittas i 
den konsumerade slutprodukten, är halterna högre i tillverkningsprocessen vilket leder 
till att de som arbetar med tillverkning i fabrikerna exponeras i en högre grad. Att 
regleringen kan skydda arbetares hälsa, bör vara skäl nog för att införa restriktioner. 
En restriktion, oavsett effekterna av exponering i det vardagliga livet, minskar 
användningen av ämnena i produktionen och då även risken att farliga ämnen släpps ut 
i miljön. Att ämnena i slutprodukten inte har någon betydande effekt på människors 
hälsa betyder inte att det inte skulle ha det på växt och djurliv vid utsläppskällan. Ur 
datamaterialet kunde det utläsas att svensk miljöövervakningsdata, som tillhandahålls 
av IVL svenska miljöinstitutet och Naturvårdsverket, i provtagningar av främst biota, 
sediment och vatten har hittat flera av ämnena i den nya begränsningen över 
detektionsgränsen. Framförallt ämnen ur gruppen orenheter, däribland formaldehyd 
men även kinolin återfinns. Att ett ämne förekommer i ett stort antal prover tyder på 
att ämnet frekvent används och finns i vår omgivning. Däremot går det inte att koppla 
förekomsten enbart till textil, det går inte heller att säga hur stor andel textilindustrin 
står för. Halten ger en indikation på den totala omfattningen i miljön och är även ett 
kvitto på att vi exponeras men säger inget om effekterna. 
 
5.8 Slutsats 
Generella mönster kan urskiljas, som att effektkemikalier är den typkemikalie som 
förekommer i högst koncentrationer i slutvaran, att en stor del av den gruppen består 
av färgämnen samt att de textilier vi konsumerar mest, bomull och polyester, även är de 
som är kopplade till flest antal farliga kemikalier. Tillsynen bör fokuseras på 
effektkemikalier då de förekommer i högst koncentrationer. Framförallt gruppen azo-
färgämnen och cancerogena aminer bör prioriteras eftersom att de kan finnas i halter 
långt över begränsningen. Av de kemikalier som är relaterade till bomull utgjorde 
färgämnen en stor del. Bomull är även det material som används mest inom EU vilket 
gör att flest antal människor blir exponerade för ämnen som relaterar till materialet 
och även under längst perioder. Polyester är ett annat inom EU mycket använt material 
och bör därför också prioriteras. Även här främst med avseende på färgämnen men 
likväl avseende de organiska föreningarna. Av resultatet går det att utläsa att den 
förekommande koncentrationen för de klorerade aromatiska kolvätena kan var upp 
emot 100 gånger högre än begränsningen. Informationen avseende ämnena var mycket 
begränsad men de kan förekomma i samband med olika färgningsprocesser av 
polyester. De höga koncentrationerna i kombination med bristfällig information och ett 
frekvent använt material gör tillsyn önskvärt i ett inledande skede för att öka 
kunskapen om ämnenas förekomst. 
 
Metaller utgör ett annan prioriterad grupp för tillsyn, då med avseende på polyamid 
och ull. Tillsammans med färgämnena förekommer metaller i högst koncentrationer i 
förhållande till begränsningen. Något som i kombination med osäkerheten kring olika 
metallföreningars textilrelevans och ett stort antal strukturliknande ämnen kräver mer 
kunskap vilket tillsyn kan ge en grund för.  
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Bilaga 1- Den nya begränsningen  
 

EUROPEAN  
COMMISSION    

Brussels, XXX  
   D055248/04  

[…](2018) XXX draft  

  

COMMISSION REGULATION (EU) …/…  

of XXX  

amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council 
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as 
regards certain substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR), 

category 1A or 1B  
  

(Text with EEA relevance)  
  



 
 

  
COMMISSION REGULATION (EU) …/…  

of XXX  

amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament 
and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (REACH) as regards certain substances classified as 
carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR), category 1A or 1B  

  

(Text with EEA 
relevance)  

THE EUROPEAN COMMISSION,  
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,  
Having regard to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of 
the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European 
Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation 
(EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council 
Directive 76/769/EEC and Commission  
Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC1, and in particular  
Article 68(2) thereof, 
Whereas:  
(1) Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of 

the Council2 lays down criteria for the classification of chemical substances in 
hazard classes, including the hazard classes carcinogenicity, germ cell 
mutagenicity and reproductive toxicity, category 1A or 1B. Substances classified 
in any of those three hazard classes are referred to collectively in this Regulation 
as 'CMR substances'.  

(2) Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 lays down restrictions on the 
manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, 
mixtures and articles. The Commission has developed criteria for the 
identification of articles that contain CMR substances and could be used by 
consumers, in relation to which it would be appropriate to add a new restriction 
to Annex XVII using the simplified procedure referred to in Article 68(2) of that 
Regulation. According to the criteria developed by the Commission, clothing, 
other textiles and footwear are considered a priority case3.  

                                                             
1 OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.  
2 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and Council of 16 December 2008 on classification, 
labelling and packaging of substances and mixtures (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1). 3 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations   

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations


 
 

(3) Certain CMR substances are present in clothing and related accessories, other 
textiles and footwear, either as impurities from the production process or 
because they have been added intentionally to give them specific properties.  

(4) Information from public authorities and stakeholders' reports indicate the 
potential for consumers to be exposed to CMR substances present in clothing 
and related accessories, other textiles or footwear through contact with the skin 
or through inhalation. These products are widely available for use by consumers, 
including in a private capacity or when using a product within the context of a 
service provided to the general public (for example bed linen in a hospital or 
upholstery in a public library). Therefore, in order to minimise such consumer 
exposure, the placing on the market of CMR substances in clothing and related 
accessories (including inter alia sportswear and bags), or footwear for use by 
consumers should be prohibited where the CMR substances are present in 
concentrations above a certain level. For the same reason, this restriction should 
also cover the situation where CMR substances are present in those 
concentrations in other textiles that come into contact with human skin to an 
extent that is similar to clothing (for example, bed linen, blankets, upholstery or 
reusable nappies).  

(5) The Commission has consulted stakeholders on the substances and articles that 
should fall within the scope of the new restriction under Article 68(2) of 
Regulation (EC) No 1907/20063 and discussed specific aspects of the restriction 
(including the concentration limits and availability of testing methods) with 
them in a technical workshop4.  

(6) The substances to be restricted each have different properties and are used in 
different processes in the clothing and related accessories, textile and footwear 
industries. Therefore, maximum concentration limits should be specified, either 
for individual substances or for groups of substances, taking into account the 
technical feasibility of achieving those limits and the availability of appropriate 
analytical methods. Formaldehyde is used in jackets and coats, and in 
upholstery, to confer structural and flame retardant properties respectively. Due 
to the lack of information on suitable alternatives, a less stringent concentration 
should apply, for a limited period, to formaldehyde in jackets, coats or 
upholstery in order to allow operators to adapt to the restriction.  

(7) Clothing, related accessories and footwear, or parts of clothing, related 
accessories and footwear, that are made entirely out of natural leather, fur or 
hide should not be covered by the new restriction to be adopted by this 
Regulation because different chemical substances and processes are used in 
their production. For the same reason, non-textile fasteners and decorative 
attachments should not be covered by the new restriction.  

(8) Wall-to-wall carpets and textile floor coverings for indoor use, rugs and runners 
should for the time being be exempted from the new restriction due to potential 
regulatory overlap and because other substances may be relevant for them. The 
Commission should review the exemption as well as the appropriateness of a 
separate restriction.   

                                                             
3 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299   
4 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088   

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088


 
 

(9) Personal protective equipment within the scope of Regulation (EU) 2016/425 of 
the European Parliament and of the Council5 and medical devices within the 
scope of  

Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council7 should be 
exempted from the new restriction because of the need for such equipment and 

devices to fulfil specific requirements in terms of safety and functionality.  

(10) The European Chemical Agency’s Forum for Exchange of Information on 
Enforcement, referred to in Article 76(1)(f) of Regulation (EC) No 1907/2006, 
was consulted during the process for developing the restriction and its 
recommendations have been taken into account.  

(11) Operators should be allowed sufficient time to take appropriate measures to 
comply with the restriction adopted by virtue of this Regulation. The new 
restriction should therefore only apply from a specified date that is later than 
the date on which this Regulation enters into force.  

(12) Regulation (EC) No 1907/2006 should therefore be amended accordingly.  
(13) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion 

of the Committee established under Article 133 of Regulation (EC) No 
1907/2006,  

HAS ADOPTED THIS REGULATION:  

Article 1  
Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 is amended in accordance with the 
Annex to this Regulation.  

Article 2  
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its 
publication in the Official Journal of the European Union.  

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member 
States.  
Done at Brussels,  

  For the Commission  
  The President  
  Jean-Claude Juncker 
  

                                                             
5 Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal  protective 
equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 51). 7 Regulation (EU) 2017/745 
of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical  devices, amending Directive 
2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No  1223/2009 and repealing Council Directives 
90/385/EEC and 93/42/EEC (OJ L 117, 5.5.2017, p. 1).  
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to the  
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and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (REACH) as regards certain substances classified as 
carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR), category 1A or 1B  

  

  
  



 
 

ANNEX  
Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 is amended as follows:  
(1) the following entry is added:     

' [XX ][To be completed with 
correct number before 
publication]  

The substances listed in column  
1 of the Table in Appendix 12  

1. Shall not be placed on the market after 
[OP: please insert date – twenty-four months 
after the entry into force of this Regulation] in 
any of the following:  

(a) clothing or related accessories,  
(b) textiles other than clothing which, under 

normal or reasonably foreseeable 
conditions of use, come into contact with 
human skin to an extent similar to 
clothing,  

(c) footwear, if the clothing, related 
accessory, textile other than clothing or 
footwear is for use by consumers and the 
substance is present in a concentration, 
measured in homogeneous material, 
equal to or greater than that specified for 
that substance in Appendix 12.  

2. By way of derogation, in relation to the 
placing on the market of formaldehyde [CAS No 
50-00-0] in jackets, coats or upholstery, the 
relevant concentration for the purposes of 
paragraph 1 shall be 300 mg/kg during the period 
between [OP: please insert date – twenty-four 
months after the entry into force of this 
Regulation] and [OP: please insert date – sixty 
months after the entry into force of this 
Regulation]. The concentration specified in 
Appendix 12 shall apply thereafter.  

3. Paragraph 1 shall not apply to:  

(a) clothing, related accessories or footwear, 
or parts of clothing, related accessories or 
footwear, made exclusively of natural 
leather, fur or hide;  

(b) non-textile fasteners and non-textile 
decorative attachments;   

(c) second-hand clothing, related 
accessories, textiles other than clothing 
or footwear  

(d) wall-to-wall carpets and textile floor 
coverings for indoor use, rugs and  



 
 

 runners.  
4. Paragraph 1 shall not apply to clothing, 
related accessories, textiles other than clothing, 
or footwear within the scope of Regulation (EU) 
2016/425 of the European Parliament and of the 
Council(*) or Regulation (EU) 2017/745 of the 
European Parliament and of the  
Council(**).  
5. Paragraph 1(b) shall not apply to 
disposable textiles. 'Disposable textiles' means 
textiles that are designed to be used only once or 
for a limited time and are not intended for 
subsequent use for the same or a similar purpose.  
6. Paragraphs 1 and 2 shall apply without 
prejudice to the application of any stricter 
restrictions set out in this Annex or in other 
applicable Union legislation.  
7. The Commission shall review the 
exemption in paragraph 3(d) and, if appropriate, 
modify that point accordingly.  
  

 
(*) Regulation (EU) 2016/425 of the European  
Parliament and of the Council of of 9 March 
2016 on personal protective equipment and 
repealing Council Directive 89/686/EEC (OJ L 
81, 31.3.2016, p. 51).  

(**) Regulation (EU) 2017/745 of the European 
Parliament and of the Council of 5 April 2017 on 
medical devices, amending Directive 
2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and 
Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing 
Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC  
(OJ L 117, 5.5.2017, p. 1).'  

  

(2) the following Appendix 12 is added:  

'Appendix 12  

Entry [XX][To be completed with correct number before publication] – restricted substances 
and maximum concentration limits by weight in homogeneous materials:  

Substances  Index- No  CAS No  EC No  Concentration limit 
by weight  

Cadmium and its compounds  
(listed in Annex XVII, Entry  
28, 29, 30, Appendices 1-6)  

-  -  -  1 mg/kg after 
extraction 
(expressed as Cd  

 



 
 

    metal that can be 
extracted from the  
material)   

Chromium VI compounds  
(listed in Annex XVII, Entry  
28, 29, 30, Appendices 1-6)  

-  -  -  1 mg/kg after 
extraction  
(expressed as Cr VI 
that can be 
extracted from the  
material)   

Arsenic compounds (listed in  
Annex XVII, Entry 28, 29, 30,  
Appendices 1-6)  

-  -  -  1 mg/kg after 
extraction 
(expressed as As 
metal that can be 
extracted from the 
material)  

Lead and its compounds (listed 
in Annex XVII, Entry 28, 29,  
30, Appendices 1-6)  

-  -  -  1 mg/kg after 
extraction 
(expressed as Pb 
metal that can be 
extracted from the 
material)  

Benzene  601-020-00-8  71-43-2  200-753-7  5 mg/kg  
Benz[a]anthracene  601-033-00-9  56-55-3  200-280-6  1 mg/kg  
Benz[e]acephenanthrylene  601-034-00-4  205-99-2  205-911-9  1 mg/kg  
benzo[a]pyrene; 
benzo[def]chrysene  

601-032-00-3  50-32-8  200-028-5  1 mg/kg  

Benzo[e]pyrene  601-049-00-6  192-97-2  205-892-7  1 mg/kg  
Benzo[j]fluoranthene  601-035-00-X  205-82-3  205-910-3  1 mg/kg  
Benzo[k]fluoranthene  601-036-00-5  207-08-9  205-916-6  1 mg/kg  
Chrysene  601-048-00-0  218-01-9  205-923-4  1 mg/kg  
Dibenz[a,h]anthracene  601-041-00-2  53-70-3  200-181-8  1 mg/kg  
α, α,α,4-tetrachlorotoluene; 
pchlorobenzotrichloride  
  

602-093-00-9  5216-25-1  226-009-1  1 mg/kg  

α, α,α-trichlorotoluene; 
benzotrichloride  

602-038-00-9  98-07-7  202-634-5  1 mg/kg  

α-chlorotoluene; benzyl 
chloride  

602-037-00-3  100-44-7  202-853-6  1 mg/kg  

Formaldehyde  605-001-00-5  50-00-0  200-001-8  75 mg/kg    
1,2-benzenedicarboxylic acid; 
di-C 6-8-branched alkylesters,  
C 7-rich  

607-483-00-2  71888-89-6  276-158-1  1000 mg/kg  
(individually or in 
combination with 
other phthalates in 
this entry or in  
other entries of 
Annex XVII that 
are classified in 
Part 3 of Annex VI 
to Regulation (EC) 
No 1272/2008 in 
any of the hazard 
classes 
carcinogenicity, 
germ cell 
mutagenicity or 
reproductive 
toxicity, category  
1A or 1B   



 
 

Bis(2-methoxyethyl) phthalate  607-228-00-5  117-82-8  204-212-6  1000 mg/kg 
(individually or in  

 
    combination with 

other phthalates in 
this entry or in other 
entries of Annex 
XVII that are 
classified in  
Part 3 of Annex VI 
to Regulation (EC) 
No 1272/2008 in 
any of the hazard 
classes 
carcinogenicity, 
germ cell 
mutagenicity or 
reproductive 
toxicity, category  
1A or 1B  

Diisopentylphthalate  607-426-00-1  605-50-5  210-088-4  1000 mg/kg  
(individually or in 
combination with 
other phthalates in 
this entry or in other 
entries of Annex 
XVII that are 
classified in  
Part 3 of Annex VI 
to Regulation (EC) 
No 1272/2008 in 
any of the hazard 
classes 
carcinogenicity, 
germ cell 
mutagenicity or 
reproductive 
toxicity, category  
1A or 1B   

Di-n-pentyl phthalate (DPP)  607-426-00-1  131-18-0  205-017-9  1000 mg/kg  
(individually or in 
combination with 
other phthalates in 
this entry or in  
other entries of 
Annex XVII that are 
classified in  
Part 3 of Annex VI 
to Regulation (EC) 
No 1272/2008 in 
any of the hazard 
classes 
carcinogenicity, 
germ cell 
mutagenicity or 
reproductive 
toxicity, category  
1A or 1B   



 
 

Di-n-hexyl phthalate (DnHP)  607-702-00-1  84-75-3  201-559-5  1000 mg/kg  
(individually or in 
combination with 
other phthalates in 
this entry or in other 
entries of  

    Annex XVII that 
are classified in  
Part 3 of Annex VI 
to Regulation (EC) 
No 1272/2008 in 
any of the hazard 
classes 
carcinogenicity, 
germ cell 
mutagenicity or 
reproductive 
toxicity, category  
1A or 1B  

N-methyl-2-pyrrolidone; 
1methyl-2-pyrrolidone (NMP)  

606-021-00-7  872-50-4  212-828-1  3000 mg/kg  

N,N-dimethylacetamide 
(DMAC)  

616-011-00-4   127-19-5  204-826-4  3000 mg/kg  

N,N-dimethylformamide; 
dimethyl formamide (DMF)  

616-001-00-X  68-12-2  200-679-5  3000 mg/kg  

1,4,5,8tetraaminoanthraquinone; 
C.I.  
Disperse Blue 1  

611-032-00-5  2475-45-8  219-603-7  50 mg/kg  

Benzenamine, 4,4'-
(4iminocyclohexa-2,5- 
dienylidenemethylene)dianiline 
hydrochloride; C.I. Basic Red 9   

611-031-00-X  569-61-9  209-321-2  50 mg/kg  

[4-[4,4'- 
bis(dimethylamino)benzhydryli 
dene]cyclohexa-2,5-dien-
1ylidene]dimethylammonium 
chloride; C.I. Basic Violet 3 
with ≥ 0,1 % of Michler's 
ketone (EC no. 202-027-5)  

612-205-00-8  548-62-9  208-953-6  50 mg/kg  

4-chloro-o-toluidinium chloride  612-196-00-0  3165-93-3  221-627-8  30 mg/kg  
2-Naphthylammoniumacetate  612-071-00-0  553-00-4  209-030-0  30 mg/kg  
4-methoxy-m-phenylene 
diammonium sulphate; 
2,4diaminoanisole sulphate  

612-200-00-0  39156-41-7  254-323-9  30 mg/kg  

2,4,5-trimethylaniline 
hydrochloride  

612-197-00-6  21436-97-5  -  30 mg/kg  

Quinoline  613-281-00-5  91-22-5  202-051-6  50 mg/kg '  
  



 
 

Bilaga 2-Resulattabell 
 
Tabell 7. Samtliga ämnen i den kommande begränsningen sorterade efter ämnesgrupp samt i vilka typer av material och varor de har observerats i. Även vilka 
koncentrationsintervall de generellt sett antas förekomma i samt den beslutade begränsningshalten. 

Ämnesgrupp Ämne CAS Material Vara/del  Typkemikalie Förekommande 
konc. intervall Begränsning 

Klassificerade 
azo-färgämnen 
och 
cancerogena 
aminer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salt av 2-naftylamin 553-00-4 polyester6, bomull6  effekt1  ≤30 mg/kg 

4-klor-o-
toluidinhydroklorid 3165-93-3 

polyester6, bomull7, 
silke7, acetat7, 
nylon7 

 effekt1  ≤30 mg/kg 

Benzenamine, 4,4´-
(iminocyclohexa-
2,5dienylidenemethyl
ene)dianilinehydroch
loride (C.I. Basic Red 
9) 

569-61-9 
akryl3, silke3, 
polyester6, bomull7, 
ull7 

 effekt3 <100-5000< 
mg/kg1 ≤50 mg/kg 

1,4,5,8-
tetraaminoantrakin
on (C.I. Disperse 
Blue 1, C.I. Solvent 
Blue 18) 

2475-45-8 
acetat3, akryl3, 
polyamid3, 
polyester3, bomull7, 
nylon7 

 effekt3 <100-5000< 
mg/kg1 ≤50 mg/kg 

4-metoxi-m-
fenylendiamin 2,4-
diaminoanisolsulfa
t (C.I. Oxidation 
Base 12A) 

39156-41-7 polyester6, bomull6 skoputs7 effekt1  ≤30 mg/kg 

2,4,5-
trimetylanilinhydro
klorid 

21436-97-5 polyester6, bomull6, 
ull7  effekt1  ≤30 mg/kg 

[4-[4,4´-
bis(dimethylamino
)benzhydrylidene]c
yclohexa-2,5-dien-
1-
ylidene]dimethyla
mmoniumchloride 
(C.I. Basic Violet 3) 

548-62-9 

acetat3, akryl3, 
bomull3, lin3, hampa 
och andra 
naturfiber3, skinn3, 
polyamid3, silke3, 
viskos (regenererad 
cellulosa)3, ull och 
liknande animaliska 
fibrer3, polyester6 

 effekt3 <100-5000< 
mg/kg1 ≤50 mg/kg 

Orenheter 

Benz[a]antracen 56-55-3 skinn/läder3, 
gummi3 

skosulor (ytter)4, 
textila delar av 
leksaker6, barnkläder 
(t.ex. vinter 
overaller)6, 
barnomsorgsprodukt
er (t.ex. barnvagnar, 
bilbarnstolar)6 

process5 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 



 
 

Dibenz[a,h]antracen 53-70-3 skinn/läder3, 
gummi3 

skosulor (ytter)4, 
textila delar av 
leksaker6, barnkläder 
(t.ex. vinter 
overaller)6, 
barnomsorgsprodukt
er (t.ex. barnvagnar, 
bilbarnstolar)6 

process5 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 

Benso[e]pyren 192-97-2 skinn/läder3, 
gummi3 

skosulor (ytter)4, 
textila delar av 
leksaker6, barnkläder 
(t.ex. vinter 
overaller)6, 
barnomsorgsprodukt
er (t.ex. barnvagnar, 
bilbarnstolar)6 

process5 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 

Benz[b]fluoranten 205-99-2 skinn/läder3, 
gummi3 

skosulor (ytter)4, 
textila delar av 
leksaker6, barnkläder 
(t.ex. vinter 
overaller)6, 
barnomsorgsprodukt
er (t.ex. barnvagnar, 
bilbarnstolar)6 

process5 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 

Benz[k]fluoranten 207-08-9 skinn/läder3, 
gummi3 

skosulor (ytter)4, 
textila delar av 
leksaker6, barnkläder 
(t.ex. vinter 
overaller)6, 
barnomsorgsprodukt
er (t.ex. barnvagnar, 
bilbarnstolar)6 

process5 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 

Benz[j]fluoranten 205-82-3 skinn/läder3, 
gummi3 

skosulor (ytter)4, 
textila delar av 
leksaker6, barnkläder 
(t.ex. vinter 
overaller)6, 
barnomsorgsprodukt
er (t.ex. barnvagnar, 
bilbarnstolar)6 

process5 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 

Krysen 218-01-9 skinn/läder3, 
gummi3 

skosulor (ytter)4, 
textila delar av 
leksaker6, barnkläder 
(t.ex. vinter 
overaller)6, 
barnomsorgsprodukt
er (t.ex. barnvagnar, 
bilbarnstolar)6 

process5 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 



 
 

Benz[a]pyren 50-32-8 skinn/läder3, 
gummi3 

skosulor (ytter)4, 
textila delar av 
leksaker6, barnkläder 
(t.ex. vinter 
overaller)6, 
barnomsorgsprodukt
er (t.ex. barnvagnar, 
bilbarnstolar)6 

process5 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 

Bensen 71-43-2 gummi7, 
polyuretan (PU)4 

konstgjort läder, 
skor7, mattor7 process5 <100 mg/kg1 ≤5 mg/kg 

Formaldehyd 

Formaldehyd 50-00-0 

bomull3, lin3, hampa 
och andra 
naturfiber3, skinn3, 
viskos (regenererad 
cellulosa)3, ull6, 
nylon9  

 effekt3 

bomull: 13,2-
72,3mg/kg9 

 
ull: 23,5-45,5 
mg/kg9 

 
nylon: 2,9-
4,5 mg/kg9 

≤75 mg/kg 
(300 mg/kg 
föreslås 
under en 
övergångsper
iod) 

Klorerade 
aromatiska 
kolväten 

α,α,α,4-
tetraklortoluen p-
klorbenzotriklorid 

5216-25-1 polyester6, ull6  process6 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 

Benzotriklorid 98-07-7 polyester3, ull6  process3 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 
α-klortoluen; 
bensylklorid 100-44-7 polyester6, ull6  process6 <100 mg/kg1 ≤1 mg/kg 

Heterocykliska 
aromatiska 
föreningar Kinolin 91-22-5 

polyester2, bomull2, 
akryl2, acetat2, 
polyamid2 

 förorening2 

polyester: 4,7 
mg/kg2 

 

bomull: 
0,033 
mg/kg2 

≤50 mg/kg 

Ftalater 

Di(2-
metoxietyl)ftalat 117-82-8 

acetat3, 
polyvinylklorid 
(PVC)3 

plastknappar4, 
reflexer19, blixtlås10, 
märken10, paljetter10, 
dekaler10, tryck10, 
beläggningar10, 
regnkläder10, skor av 
konstläder10, 
plastskor/sandaler10, 
stövlar10, sulor10 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1000 mg/kg 
(individuellt eller i 
kombination med 
andra ftalater i denna 
förordning eller i 
andra delar av bilaga 
XVII som 
klassificeras i del 3 i 
bilaga VI till 
förordning (EG) nr 
1272/2008 som 
någon av 
riskkategorierna 
cancerogent, 
mutagent eller 
reproduktionstoxiskt, 
kategori 1A eller 1B) 
 



 
 

Dihexylftalat 
(DnHP) 84-75-3 polyvinylklorid 

(PVC)3 

accessoarer3, 
plastknappar4, 
reflexer10, blixtlås10, 
märken10, paljetter10, 
dekaler10, tryck10, 
beläggningar10, 
regnkläder10, skor av 
konstläder10, 
plastskor/sandaler10, 
stövlar10, sulor10 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1000 mg/kg 
(individuellt eller i 
kombination med 
andra ftalater i denna 
förordning eller i 
andra delar av bilaga 
XVII som 
klassificeras i del 3 i 
bilaga VI till 
förordning (EG) nr 
1272/2008 som 
någon av 
riskkategorierna 
cancerogent, 
mutagent eller 
reproduktionstoxiskt, 
kategori 1A eller 1B) 
 

1,2-
Bensendikarboxyls
yra, di-C 6-8 -
grenade 
alkylestrar, hög 
halt av C 7 ; 
ftalsyra, di-C 6-8 -
grenade 
alkylestrar, hög 
halt av C 7 

71888-89-6 polyvinylklorid 
(PVC)3 

plastknappar4, 
reflexer10, blixtlås10, 
märken10, paljetter10, 
dekaler10, tryck10, 
beläggningar10, 
regnkläder10, skor av 
konstläder10, 
plastskor/sandaler10, 
stövlar10, sulor10 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1000 mg/kg 
(individuellt eller i 
kombination med 
andra ftalater i denna 
förordning eller i 
andra delar av bilaga 
XVII som 
klassificeras i del 3 i 
bilaga VI till 
förordning (EG) nr 
1272/2008 som 
någon av 
riskkategorierna 
cancerogent, 
mutagent eller 
reproduktionstoxiskt, 
kategori 1A eller 1B) 
 

di-n-pentylftalat 
(DPP) 131-18-0 polyvinylklorid 

(PVC)3 

plastknappar5, 
reflexer10, blixtlås10, 
märken10, paljetter10, 
dekaler10, tryck10, 
beläggningar10, 
regnkläder10, skor av 
konstläder10, 
plastskor/sandaler10, 
stövlar10, sulor10 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1000 mg/kg 
(individuellt eller i 
kombination med 
andra ftalater i denna 
förordning eller i 
andra delar av bilaga 
XVII som 
klassificeras i del 3 i 
bilaga VI till 
förordning (EG) nr 
1272/2008 som 
någon av 
riskkategorierna 



 
 

cancerogent, 
mutagent eller 
reproduktionstoxiskt, 
kategori 1A eller 1B) 
 

diisopentylftalat 605-50-5 polyvinylklorid 
(PVC)3 

accessoarer3, 
reflexer10, blixtlås10, 
märken10, paljetter10, 
dekaler10, tryck10, 
beläggningar10, 
regnkläder10, skor av 
konstläder10, 
plastskor/sandaler10, 
stövlar10, sulor10 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1000 mg/kg 
(individuellt eller i 
kombination med 
andra ftalater i denna 
förordning eller i 
andra delar av bilaga 
XVII som 
klassificeras i del 3 i 
bilaga VI till 
förordning (EG) nr 
1272/2008 som 
någon av 
riskkategorierna 
cancerogent, 
mutagent eller 
reproduktionstoxiskt, 
kategori 1A eller 1B) 
 

Polära 
aprotiska 
lösningsmedel 

N, N-
dimetylacetamid 
(DMAC) 

127-19-5 

akryl3, polyamid3, 
polyuretan (PU)3, 
elastan3, aramid6, 
polyvinylklorid 
(PVC)6 

accessoarer3, 
konstgjort läder process3 <100 mg/kg1 ≤3000 

mg/kg 

N-metyl-2-
pyrrolidon; 
1-Metyl-2-
pyrrolidon 
(NMP) 

872-50-4 
skinn3, polyuretan 
(PU)3, elastan3, 
aramid6 

konstgjort läder process3 <100 mg/kg1 ≤3000 
mg/kg 

N,N-
dimetylformamid 
(DMF) 

68-12-2 

akryl3, polyuretan 
(PU)3, elastan3, 
gummi5, 
polyvinylklorid 
(PVC)6 

accessoarer3, skor 
och tillbehör8, 
konstgjort läder6 

process3 <100 mg/kg1 ≤3000 
mg/kg 

Metaller Blykromat  
(C.I. Pigment 
Green 15) 

7758-97-6 
polyvinylklorid 
(PVC)3, ull6, 
silke6, 
polyamid6 

metall- eller 
plastdelar6, 
mörka nyanser6 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Kromyldiklorid; 
kromdioxidklorid 14977-61-8 ull6, silke6, 

polyamid6 mörka nyanser6   
≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Kalciumkromat  
(C.I. Pigment 
Yellow 33) 

13765-19-0 ull6, silke6, 
polyamid6 mörka nyanser6   

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 



 
 

Blyvätearsenat 7784-40-9 
bomull6, 
syntetiska 
fiber6 

metall- eller 
plastdelar6 förorening6 <100 mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Kadmium 
(luftantändlig) 7440-43-9 

polyamid3, 
polyester3, polyeten3, 
polypropen3, 
polyuretan (PU)3, 
elastan3, 
nitrilgummi7, 
polyvinylklorid 
(PVC)3 

accessoarer3, 
dragkedjor4, 
knappar4, röda, 
orangea, gula och 
gröna pigment4, 
konstgjort läder 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Strontiumkromat 7789-06-2 ull6, silke6, 
polyamid6 mörka nyanser6 förorening6 <100 mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Blystyfnat 15245-44-0  metall- eller 
plastdelar8 förorening6 <100 mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Krom(III)kromat 24613-89-6 ull6, silke6, 
polyamid6 mörka nyanser6 förorening6 <100 mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Blyazid 13424-46-9  metall- eller 
plastdelar8 förorening6 <100 mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Kadmiumoxid 1306-19-0 polyvinylklorid 
(PVC)6 

röda, orangea, 
gula och gröna 
pigment6 

förorening6 <100 mg/kg1 
≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Krom(VI)trioxid 1333-82-0 ull6, silke6, 
polyamid6 mörka nyanser6 effekt3 <10-1000< 

mg/kg1 
≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Kadmiumklorid 10108-64-2 polyvinylklorid 
(PVC)6 

röda, orangea, 
gula och gröna 
pigment6 

förorening6 <100 mg/kg1 
≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Kaliumdikromat 7778-50-9 
polyamid3, silke3, 
ull och liknande 
animaliska fibrer3 

mörka nyanser6 effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Ammoniumdikromat 7789-09-5 
polyamid3, silke3, 
ull och liknande 
animaliska fibrer3 

mörka nyanser6 effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Natriumdikromat 10588-01-9 
skinn3, polyamid3, 
silke3, ull och 
liknande animaliska 
fibrer3 

accessoarer3, 
mörka nyanser6 effekt3 <10-1000< 

mg/kg1 
≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Kadmiumsulfat 10124-36-4 polyvinylklorid 
(PVC)3 

röda, orangea, 
gula and gröna 
pigment6 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Blydiacetat 301-04-2 
bomull och liknande 
naturfiber3, silke3, 
plast6 

 effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 
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Kadmiumsulfid 1306-23-6 Polyvinylklorid 
(PVC)3 

röda, orangea, 
gula and gröna 
pigment6 

effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Natriumkromat 7775-11-3 
silke6, ull och 
liknande animaliska 
fibrer6, polyamid6 

mörka nyanser6 effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 

Kaliumkromat 7789-00-6 
silke6, ull och 
liknande animaliska 
fibrer6, polyamid6 

mörka nyanser6 effekt3 <10-1000< 
mg/kg1 

≤1 mg/kg 
(extraherbar 
metall) 
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