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KOMISJONI DIREKTIIV 2006/2/EÜ,
6. jaanuar 2006,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/73/EÜ (kahekomponentsete
tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta) II lisa, et kohandada seda
tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri
1996. aasta direktiivi 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta, (1)
eriti selle artikli 5 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996.
aasta direktiiviga 96/74/EÜ tekstiilinimetuste kohta (2)
on ette nähtud, et tekstiiltoodete kiukoostis tuleb
märkida etiketile ning nende toodete ja etiketil esitatud
kiukoostise vastavust tuleb kontrollida analüüsi teel.
Direktiivis 96/73/EÜ on sätestatud kahekomponentsete
tekstiilkiusegude ühtsed kvantitatiivse analüüsi meetodid.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 96/73/EÜ II lisa muudetakse kooskõlas käesoleva
direktiivi lisaga.
Artikkel 2
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 6. jaanuaril 2007. Liikmesriigid
edastavad komisjonile viivitamata nende õigusnormide teksti
ning kõnealuste õigusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise
vastavustabeli.
Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende
juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad
ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste
siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 3

(3)

Tehnilise töörühma hiljutiste tulemuste alusel kohandati
direktiivi 96/74/EÜ tehnika arenguga, milleks lisati
kõnealuse direktiivi I ja II lisas esitatud tekstiilkiudude
loendisse polülaktiid ja elastomultiester.

(4)

Seepärast on vaja määrata kindlaks polülaktiidi ja elastomultiestri ühtsed analüüsimeetodid.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 96/73/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiivi sätted on kooskõlas direktiivides tekstiilinimetusi ja märgistamist käsitleva komitee arvamusega,

(1) EÜT L 32, 3.2.1997, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
(2) EÜT L 32, 3.2.1997, lk 38. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/34/EÜ (ELT L 89, 26.3.2004, lk 35).

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. jaanuar 2006
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi 96/73/EÜ II lisa 2. peatükki muudetakse järgmiselt: (1)
1. “Erimeetodid – kokkuvõtlik tabel” asendatakse järgmisega:
“2. ERIMEETODID – KOKKUVÕTLIK TABEL
Meetodid

Kasutusala

Reaktiiv

nr 1

atsetaat

teatavad muud kiud

atsetoon

nr 2

teatavad valkkiud

teatavad muud kiud

hüpoklorit

nr 3

viskoos, vaskammoniaak või
teatavad modaalkiu liigid

puuvill

sipelghape ja tsinkkloriid

nr 4

polüamiid või nailon

teatavad muud kiud

80-massiprotsendiline
sipelghape

nr 5

atsetaat

triatsetaat

bensüülalkohol

nr 6

triatsetaat või polülaktiid

teatavad muud kiud

diklorometaan

nr 7

teatavad tsellulooskiud

polüester või elastomultiester

75-massiprotsendiline
väävelhape

nr 8

akrüül, teatavad modakrüülid
või teatavad kloorkiud

teatavad muud kiud

dimetüülformamiid

nr 9

teatavad kloorkiud

teatavad muud kiud

süsinikdisulfiid/atsetoon,
55,5/44,5 mahuprotsenti

nr 10

atsetaat

teatavad kloorkiud

jää-äädikhape

nr 11

siid

vill või loomakarvad

75-massiprotsendiline
väävelhape

nr 12

džuut

teatavad loomsed kiud

lämmastikusisalduse määramise
meetod

nr 13

polüpropüleen

teatavad muud kiud

ksüleen

nr 14

teatavad muud kiud

kloorkiud (vinüülkloriidi polümeerid)

kontsentreeritud väävelhappe
meetod

nr 15

kloorkiud, teatavad modakrüülid, teatavad elastaanid,
atsetaadid ja triatsetaadid

teatavad muud kiud

tsükloheksanoon”

2. Meetodi nr 1 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
“2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), lina (7), harilik kanep (8), džuut (9),
manillakanep (10), halfa (11), kookoskiud (12), genista (13), ramjee (14), sisal (15), vaskammoniaak (21), modaal
(22), valkkiud (23), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (34) või elastomultiester (45)”.
3. Meetodi nr 2 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
“2. puuvill (5), vaskammoniaak (21), viskoos (25), akrüül (26), kloorkiud (27), polüamiid või nailon (30), polüester
(34), polüpropeen (36), elastaan (42), klaaskiud (43) või elastomultiester (45)”.
4. Meetodi nr 4 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
“2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos
(25), akrüül (26), kloorkiud (27), polüester (34), polüpropüleen (36), klaaskiud (43) või elastomultiester (45)”.
(1) Kiudude numeratsioon: 1. polüester (34) ex (31), 2. polüpropeen (36) ex (33), 3. elastaan (42) ex (39), 4. klaaskiud (43) ex (40), vt
direktiiv 96/74/EÜ, viimati muudetud direktiiviga 97/37/EÜ (EÜT L 32, 3.2.1997, lk 38 muudetud direktiivi 97/37/EÜ (EÜT L 169,
27.6.1997, lk 74).
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5. Meetodit nr 6 muudetakse järgmiselt:
a) Meetodi nr 6 punktid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:
“1. RAKENDUSALA
Käesolev meetod on pärast mittekiuliste ainete eemaldamist kasutatav kahekomponentsete segude puhul, mille
koostisse kuuluvad
1. triatsetaat (24) või polülaktiid (33a)
ja
2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal
(22), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (34), klaaskiud (43) või elastomultiester (45).
Märkus
Teatavate viimistlusmenetluste toimel osaliselt hüdrolüüsunud triatsetaatkiud ei lahustu enam täielikult reaktiivis. Sellisel juhul ei saa meetodit kasutada.
2. PÕHIMÕTE
Triatsetaat või polülaktiid lahustatakse teadaoleva kuivmassiga kiusegust välja diklorometaaniga. Jääk kogutakse, pestakse, kuivatatakse ja kaalutakse; jäägi vajaduse korral korrigeeritud mass väljendatakse massiprotsendina segu kuivmassist. Kuiva triatsetaadi või polülaktiidi massiprotsent leitakse kaalutiste vahest”.
b) Punkt 5 asendatakse järgmisega:
“5. TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud polüester- ja elastomultiesterkiu puhul, mille puhul d väärtus on 1,01”.
6. Meetodi nr 7 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
“2. polüester (34) või elastomultiester (45)”.
7. Meetodit nr 8 muudetakse järgmiselt:
a) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
“2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal
(22), viskoos (25), polüamiid või nailon (30), polüester (34) ja elastomultiester (45)”.
b) Punkt 5 asendatakse järgmisega:
“5. TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud järgmistel juhtudel:
lambavill 1,01
puuvill 1,01
vaskammoniaak 1,01
modaal 1,01
polüester 1,01
elastomultiester 1,01”
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8. Meetodi nr 9 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
“2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22),
viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (34), klaaskiud (43) või elastomultiester (45)”.
9. Meetodi nr 13 punkti 1 alapunktid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:
“1. polüpropüleen (36)
ja
2. lambavill (1), teiste loomade vill ja loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), atsetaat (19), vaskammoniaak (21),
modaal (22), triatsetaat (24), viskoos (25), akrüül (26), polüamiid või nailon (30), polüester (34), klaaskiud (43)
või elastomultiester (45)”.
10. Meetodi nr 14 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
“2. puuvill (5), atsetaat (19), vaskammoniaak (21), modaal (22), triatsetaat (24), viskoos (25), teatavad akrüülid (26),
teatavad modakrüülid (29), polüamiid või nailon (30), polüester (34) või elastomultiester (45)”.
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