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SMĚRNICE KOMISE 2006/2/ES
ze dne 6. ledna 2006,
kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského
parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí
textilních vláken
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES
ze dne 16. prosince 1996 o některých metodách kvantitativní
analýzy dvousložkových směsí textilních vláken (1), a zejména
na čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze
dne 16. prosince 1996 o názvech textilií (2) vyžaduje
označování etiketami k určení složení vlákenných směsí
textilních výrobků spolu s prováděním kontrol shody
těchto výrobků s údaji na etiketě prostřednictvím
analýzy.

(2)

Směrnice 96/73/ES stanoví jednotné metody kvantitativní
analýzy dvousložkových směsí textilních vláken.

(3)

Na základě nejnovějších poznatků technické pracovní
skupiny došlo k přizpůsobení směrnice 96/74/ES technickému pokroku tím, že do seznamu vláken stanoveného v přílohách I a II byla doplněna vlákna polylaktid
a elastomultiester.

(4)

Je proto třeba definovat jednotné metody zkoušek pro
polylaktid a elastomultiester.

(5)

Směrnice 96/73/ES by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro směrnice o názvech
a označování textilií etiketami,

(1) Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES)
č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 38. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Komise 2004/34/ES (Úř. věst. L 89, 26.3.2004, s. 35).

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Příloha II směrnice 96/73/ES se mění v souladu s přílohou této
směrnice.
Článek 2
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
6. ledna 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto
předpisů a srovnávací tabulky mezi těmito ustanoveními a touto
směrnicí.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. ledna 2006.
Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda
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PŘÍLOHA
Kapitola 2 přílohy II směrnice 96/73/ES se mění takto (1):
1. Jednotlivé metody – souhrnná tabulka se nahrazuje tímto:
„2. JEDNOTLIVÉ METODY – SOUHRNNÁ TABULKA
Metoda číslo

Činidlo

Oblast použití

č. 1

acetát

další stanovená vlákna

aceton

č. 2

stanovená proteinová vlákna

další stanovená vlákna

chlornan

č. 3

viskóza, měďnatá vlákna nebo
stanovené typy modalových
vláken

bavlna

kyselina mravenčí a chlorid
zinečnatý

č. 4

polyamid nebo nylon

další stanovená vlákna

kyselina mravenčí, 80 % hmot.

č. 5

acetát

triacetát

benzylalkohol

č. 6

triacetát nebo polylaktid

další stanovená vlákna

dichlormethan

č. 7

stanovená celulózová vlákna

polyester nebo elastomultiester

kyselina sírová, 75 % hmot.

č. 8

akrylová, stanovená modakrylová vlákna nebo stanovená
chlorovlákna

další stanovená vlákna

dimethylformamid

č. 9

stanovená chlorovlákna

další stanovená vlákna

sirouhlík/aceton,
55,5/44,5 % obj.

č. 10

acetát

stanovená chlorovlákna

bezvodá (ledová) kyselina
octová

č. 11

hedvábí

vlna nebo zvířecí chlupy

kyselina sírová, 75 % hmot.

č. 12

juta

stanovená živočišná vlákna

metoda určující obsah dusíku

č. 13

polypropylen

další stanovená vlákna

xylen

č. 14

další stanovená vlákna

Chlorovlákna (homopolymery
vinylchloridu)

metoda s koncentrovanou
kyselinou sírovou

č. 15

chlorovlákna, stanovená
modakrylová, stanovená
elastanová, acetátová, triacetátová vlákna

další stanovená vlákna

cyklohexanon“

2. V metodě č. 1 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
„2. vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), lnem (7), konopím (8), jutou (9), manilským
konopím (10), alfou (11), kokosovým vláknem (12), broomem (13), ramií (14), sisalem (15), měďnatými vlákny
(21), modalovými vlákny (22), proteinem (23), viskózou (25), akrylem (26), polyamidem nebo nylonem (30),
polyesterem (34) a elastomultiesterem (45).“
3. V metodě č. 2 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
„2. bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), viskózou (25), akrylem (26), chlorovlákny (27), polyamidem nebo nylonem
(30), polyesterem (34), polypropylenem (36), elastanem (42), skleněnými vlákny (43) a elastomultiesterem (45).“
4. V metodě č. 4 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
„2. vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), modalovými vlákny (22), viskózou (25),
akrylem (26), chlorovlákny (27), polyesterem (34), polypropylenem (36), skleněnými vlákny (43)
a elastomultiesterem (45).“
(1) Číslování vlákna: 1. polyester (34) původně (31), 2. polypropylen (36) původně (33), 3. elastan (42) původně (39), 4. skleněná vlákna
(43) původně (40), viz směrnice Komise 96/74/ES ve znění směrnice 97/37/ES (Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 74).
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5. Metoda č. 6 se mění takto:
a) body 1, 2 metody č. 6 se nahrazují tímto:
„1. OBLAST POUŽITÍ
Tato metoda je použitelná, po odstranění nevlákenných látek, pro dvousložkové směsi:
1. triacetátu (24) nebo polylaktidu (33a)
s
2. vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), modalem (22),
viskózou (25), akrylem (26), polyamidem nebo nylonem (30), polyesterem (34), skleněnými vlákny (43)
a elastomultiesterem (45).
Poznámka:
Triacetátová vlákna, která byla zvláštní úpravou částečně zmýdelněna, již nejsou v daném činidle úplně
rozpustná. V takovém případě není metoda použitelná.
2. PODSTATA METODY
Triacetátová nebo polylaktidová vlákna se ze známé suché hmotnosti směsi uvolní pomocí dichlormethanu.
Zbytek se shromáždí, promyje, usuší a zváží; jeho hmotnost, v případě potřeby opravená, se vyjádří jako
procentuální podíl ze suché hmotnosti směsi. Procentuální podíl suchého triacetátu nebo polyaktidu se zjistí
rozdílem.“;
b) bod 5 se nahrazuje tímto:
„5. VÝPOČET A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKŮ
Výsledky se vypočtou podle obecných ustanovení. Hodnota ‚d‘ je 1,00, s výjimkou polyesteru
a elastomultiesteru, pro které hodnota ‚d‘ je 1,01.“
6. V metodě č. 7 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
„2. polyesterem a elastomultiesterem (45).“
7. Metoda č. 8 se mění takto:
a) bod 1.2 se nahrazuje tímto:
„2. vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), modalem (22),
viskózou (25), polyamidem nebo nylonem (30), polyesterem (34) a elastomultiesterem (45).“;
b) bod 5 se nahrazuje tímto:
„5. VÝPOČET A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKŮ
Výsledky se vypočtou podle obecných ustanovení. Hodnota ‚d‘ je 1,00, s výjimkou těchto případů:
vlna 1,01
bavlna 1,01
měďnaté vlákno 1,01
modalové vlákno 1,01
polyesterové vlákno 1,01
elastomultiesterové vlákno 1,01.“
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8. V metodě č. 9 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
„2. vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), měďnatými vlákny (21), modalem (22), viskózou
(25), akrylem (26), polyamidem nebo nylonem (30), polyesterem (34), skleněnými vlákny (43)
a elastomultiesterem (45).“
9. V metodě č. 13 se bod 1.1 a bod 1.2 nahrazují tímto:
„1. polypropylenem (36)
s
2. vlnou (1), zvířecími chlupy (2 a 3), hedvábím (4), bavlnou (5), acetátovými (19), měďnatými (21), modalovými
(22), triacetátovými (24), viskózovými (25), akrylovými (26), polyamidovými nebo nylonovými (30), polyesterovými (34), skleněnými (43) a elastomultiesterovými vlákny (45).“
10. V metodě č. 14 se bod 1.2 nahrazuje tímto:
„2. vlnou (5), acetátovými (19), měďnatými (21), modalovými (22), triacetátovými (24), viskózovými (25), stanovenými akrylovými (26), stanovenými modakrylovými (29), polyamidovými nebo nylonovými (30), polyesterovými
(34) a elastomultiesterovými vlákny (45).“
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