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A BIZOTTSÁG 2006/2/EK IRÁNYELVE
(2006. január 6.)
a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása
céljából történő módosításáról
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi
elemzésének egyes módszereiről szóló, 1996. december 16-i
96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A textiltermékek elnevezéséről szóló, 1996. december
16-i 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
előírja, hogy a címkén tüntessék fel a textiltermék
szálösszetételét, és elemzés útján ellenőrizzék, hogy a
címkén feltüntetett jelölések megfelelnek-e a textiltermék
tényleges összetételének.
A 96/73/EK irányelv egységes módszereket ír elő a
kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére.
Egy műszaki munkacsoport legújabb megállapításainak
figyelembevételével a 96/74/EK irányelvet hozzáigazították a műszaki fejlődéshez, kiegészítve a szálaknak az
említett irányelv I. és II. mellékletében található jegyzékét
a polilaktid és az elaszto-multiészter szálakkal.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 96/73/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv mellékletének
megfelelően módosul.
2. cikk
(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. január 6-i
hatállyal megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint megküldenek
számára egy megfelelési táblázatot ennek az irányelvnek a
rendelkezései és az általuk kibocsátott nemzeti rendelkezések
közötti megfelelésről.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni azokhoz. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
4. cikk

(4)

Ezért egységes vizsgálati módszereket kell meghatározni a
polilaktid és az elaszto-multiészter tekintetében.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

(5)

Ezért a 96/73/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 6-án.

(6)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a textiltermékek elnevezésére és címkézésére
vonatkozó irányelvekkel foglalkozó bizottság véleményével,

(1) HL L 32., 1997.2.3., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284.,
2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 32., 1997.2.3., 38. o. A legutóbb a 2004/34/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 89., 2004.3.26., 35. o.) módosított irányelv.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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MELLÉKLET
A 96/73/EK irányelv II. mellékletének 2. fejezete a következőképpen módosul (1):
1. A „Különleges módszerek – Összefoglaló táblázat” című táblázat helyébe a következő lép:
„2. KÜLÖNLEGES MÓDSZEREK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Módszer

Alkalmazási kör

Reagens

1.

acetát

bizonyos más szálak

aceton

2.

egyes fehérjeszálak

bizonyos más szálak

hipoklorit

3.

viszkóz, réz-oxid szál vagy
meghatározott típusú modál
szálak

pamut

hangyasav és cink-klorid

4.

poliamid vagy nejlon

bizonyos más szálak

hangyasav, 80 tömeg %-os

5.

acetát

triacetát

benzil-alkohol

6.

triacetát vagy polilaktid

bizonyos más szálak

diklór-metán

7.

egyes cellulózszálak

poliészter vagy elasztomultiészter

kénsav, 75 tömeg %-os

8.

akril, egyes modakrilok
vagy klórszálak

bizonyos más szálak

dimetil-formamid

9.

egyes klórszálak

bizonyos más szálak

széndiszulfid/aceton,
55,5/44,5 térfogat %-os

10.

acetát

egyes klórszálak

jégecet

11.

selyem

gyapjú vagy szőr

kénsav, 75 tömeg %-os

12.

juta

egyes állati eredetű szálak

nitrogéntartalom-módszer

13.

polipropilén

bizonyos más szálak

xilol

14.

bizonyos más szálak

klórszálak
(a vinil-klorid homopolimerjei)

koncentrált kénsavas
módszer

15.

klórszálak, egyes modakrilok,
egyes elasztánok, acetátok,
triacetátok

bizonyos más szálak

ciklohexanon”

2. Az 1. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), len (7), valódi kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafű
(11), kókuszrost (12), seprűzanót (13), rami (14), szizál (15), réz-oxid szál (21), modál szál (22), fehérje (23),
viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34) és elaszto-multiészter (45).”.
3. A 2. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. pamut (5), réz-oxid szál (21), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34),
polipropilén (36), elasztán (42), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).”.
4. A 4. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), pamut (5), réz-oxid szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27),
poliészter (34), polipropilén (36), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).”.
(1) Anyagszámozás: 1. poliészter (34) előtte (31), 2. polipropilén (36) előtte (33), 3. elasztán (42) előtte (39), 4. üvegszál (43) előtte (40).
Lásd a 97/37/EK irányelv által (HL L 169., 1997.6.27., 74. o.) módosított 96/74/EK irányelvet.
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5. A 6. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
a) A 6. módszerről szóló rész 1. és 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„1. ALKALMAZÁSI KÖR
Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követően a következő összetételű, kétkomponensű textilszálkeverékek esetében alkalmazható:
1. triacetát (24) vagy polilaktid (33a),
valamint
2. gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), réz-oxid szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril
(26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).
Megjegyzés:
Az olyan triacetát szálak, amelyeket különleges kezeléssel részlegesen hidrolizáltak, már nem teljes mértékben
oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.
2. VIZSGÁLATI ALAPELV
A triacetát vagy polilaktid szálakat a keverék ismert száraz tömegéből diklór-metánnal oldjuk ki. A visszamaradt anyagot összegyűjtjük, kimossuk, megszárítjuk és megmérjük; tömegét – szükség esetén korrigálva – a
keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz triacetát vagy polilaktid százalékát a két adat
különbsége adja.”.
b) Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
Az eredményeket az általános utasításokban meghatározottak szerint számítsuk ki. »d« értéke 1,00, kivéve a
poliészter és az elaszto-multiészter esetében, amelyeknél »d« értéke 1,01.”.
6. A 7. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. Poliészter (34) és elaszto-multiészter (45).”.
7. A 8. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
a) Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2. gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), réz-oxid szál (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid
vagy nejlon (30), poliészter (34) és elaszto-multiészter (45).”.
b) Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
Az eredményeket az általános utasításokban meghatározottak szerint számítsuk ki. »d« értéke 1,00, kivéve a
következő esetekben:
gyapjú 1,01
pamut 1,01
réz-oxid szál 1,01
modál 1,01
poliészter 1,01
elaszto-multiészter 1,01.”.
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8. A 9. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), réz-oxid szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26),
poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).”.
9. A 13. módszerről szóló rész 1.1. és 1.2. pontjai helyébe a következő szöveg lép:
„1. polipropilén szál (36)
valamint
2. gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), réz-oxid szál (21), modál (22), triacetát (24),
viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34), üvegszál (43) és elaszto-multiészter (45).”
10. A 14. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. pamut (5), acetát (19), réz-oxid szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), egyes akrilok (26), egyes
modakrilok (29), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (34) és elaszto-multiészter (45).”.
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