L 5/10

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2006 1 10

KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/2/EB
2006 m. sausio 6 d.
iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB dėl dviejų komponentų
tekstilės pluoštų mišinių tam tikrų kiekybinės analizės metodų II priedą, kad būtų suderintas su
technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 96/73/EB dėl dviejų komponentų tekstilės
pluoštų mišinių tam tikrų kiekybinės analizės metodų (1), ypač
jos 5 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 96/74/EB dėl tekstilės pavadinimų (2) nustatoma, kad ženklinime būtų nurodoma tekstilės produktų
pluošto sudėtis ir kad analizės būdu būtų atliekami patikrinimai, kuriais būtų nustatoma, ar tie produktai atitinka
etiketėje pateiktus duomenis.
Direktyvoje 96/73/EB yra nustatyti unifikuoti dviejų
komponentų tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės
metodai.
Atsižvelgiant į naujausias technines darbo grupės išvadas,
Direktyva 96/74/EB buvo suderinta su technikos pažanga
į tos direktyvos I ir II prieduose pateiktą pluoštų sąrašą
įtraukiant polilaktido ir elastomultiesterio pluoštus.

(4)

Dėl to būtina apibrėžti unifikuotus polilaktido ir elastomultiesterio pluošto bandymo metodus.

(5)

Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą
96/73/EB.

(6)

Kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka
Tekstilės pavadinimų ir ženklinimo direktyvų komiteto
nuomonę,

(1) OL L 32, 1997 2 3, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(2) OL L 32, 1997 2 3, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2004/34/EB (OL L 89, 2004 3 26,
p. 35).

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 96/73/EB II priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta
šios direktyvos priede.
2 straipsnis
1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 6 d., įgyvendina šią direktyvą. Šių nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios
direktyvos koreliacinę lentelę jos nedelsdamos perduoda Komisijai.
Valstybės narės, priimdamos minėtas nuostatas, daro jose
nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 6 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas
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PRIEDAS
Direktyvos 96/73/EB 2 skyriaus II priedas iš dalies pakeičiamas taip (1):
1) specialūs metodai – suvestinė lentelė keičiama taip:
„2. SPECIALŪS METODAI – SUVESTINĖ LENTELĖ
Metodai

Taikymo sritis

Reagentas

Nr. 1

Acetatinis pluoštas

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Acetonas

Nr. 2

Tam tikri baltyminiai pluoštai

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Hipochloritas

Nr. 3

Viskozės, vario amoniakinis
pluoštas arba tam tikrų tipų
modalinis pluoštas

Medvilnė

Skruzdžių rūgštis ir cinko
chloridas

Nr. 4

Poliamidinis
nailonas

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Skruzdžių rūgštis, 80 % masės
dalimis

Nr. 5

Acetatinis pluoštas

Triacetatinis pluoštas

Benzilo alkoholis

Nr. 6

Triacetatinis arba polilaktido
pluoštas

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Dichlormetanas

Nr. 7

Tam tikrų rūšių celiulioziniai
pluoštai

Poliesteris arba elastomultiesteris

Sieros rūgštis, 75 % masės
dalimis

Nr. 8

Akriliniai, tam tikrų rūšių
modakriliniai arba chloringieji
pluoštai

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Dimetilformamidas

Nr. 9

Tam tikrų rūšių chloringieji
pluoštai

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Anglies disulfidas/acetonas,
55.5/44.5 tūrio dalimis

Nr. 10

Acetatinis pluoštas

Tam tikrų rūšių chloringieji
pluoštai

Ledinė acto rūgštis

Nr. 11

Šilkas

Vilna arba plaukai

Sieros rūgštis, 75 % masės
dalimis

Nr. 12

Džiuto pluoštas

Tam tikrų rūšių gyvūniniai
pluoštai

Azoto kiekio nustatymo
metodas

pluoštas

arba

Nr. 13

Polipropileninis

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Ksilenas

Nr. 14

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Chlorintieji pluoštai vinilo
chlorido homopolimeras

Koncentruotos sieros rūgšties
metodas

Nr. 15

Chloringieji, tam tikrų rūšių
modakriliniai, elastano, acetatiniai, triacetatiniai pluoštai

Tam tikri kitų rūšių pluoštai

Cikloheksanonas“

2) metodo Nr. 1 1.2 punktas keičiamas taip:
„2. vilna (1), gyvūnų plaukai (2 ir 3), šilkas (4), medvilnė (5), linai (7), tikrosios kanapės (8), džiutas (9), abaka (10),
alfa (11), kokosas (12), prožirnis (13), ramė (14), sizalis (15), vario amoniakinis pluoštas (21), modalinis pluoštas
(22), baltyminis pluoštas (23), viskozės pluoštas (25), akrilinis pluoštas (26), poliamidinis arba nailonas (30),
poliesterinis (34) ir elastomultiesteris (45)“;
3) metodo Nr. 2 1.2 punktas keičiamas taip:
„2. medvilnė (5), vario amoniakinis pluoštas (21), viskozės pluoštas (25), akrilinis pluoštas (26), chloringieji pluoštai
(27), poliamidinis arba nailonas (30), poliesterinis (34), polipropileninis (36), elastanas (42), stiklo pluoštas (43) ir
elastomultiesteris (45)“;
4) Metodo Nr. 4 1.2 punktas keičiamas taip:
„2. vilna (1), gyvūnų plaukai (2 ir 3), medvilnė (5), vario amoniakinis pluoštas (21), modalinis pluoštas (22), viskozės
pluoštas (25), akrilinis pluoštas (26), chloringieji pluoštai (27), poliesterinis (34), polipropileninis (36), stiklo
pluoštas (43) ir elastomultiesteris (45)“;
(1) Pluoštų numeracija: 1) Poliesteris (34), buvęs (31), 2) polipropilenas (36), buvęs (33), 3) elastanas (42), buvęs (39), 4. stiklo pluoštas
(43), buvęs (40); žr. Direktyva 96/74/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/37/EB (OL L 169, 1997 6 27, p. 74).
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5) metodas Nr. 6 iš dalies keičiamas taip:
a) metodo Nr. 6 1 ir 2 punktai keičiami taip:
„1. TAIKYMO SRITIS
Šis metodas taikomas dviejų komponentų mišiniams, iš jų pašalinus nepluoštinę medžiagą:
1) triacetatiniam (24) arba polilaktido pluoštui (33a)
kai:
2) vilna (1), gyvūnų plaukai (2 ir 3), šilkas (4), medvilnė (5), vario amoniakinis pluoštas (21), modalinis
pluoštas (22), viskozės pluoštas (25), akrilinis pluoštas (26), poliamidinis arba nailonas (30), poliesterinis
(34), stiklo pluoštas (43) ir elastomultiesteris (45).
Pastaba
Triacetatiniai pluoštai, kurie apdailos metu buvo iš dalies hidrolizuoti, nebėra visiškai tirpūs reagente. Tokiais
atvejais šis metodas netaikomas.
2. PRINCIPAS
Iš žinomos sauso mišinio masės triacetatinis arba polilaktidinis pluoštas yra ištirpinamas dichlormetanu.
Liekana surenkama, išplaunama, išdžiovinama ir pasveriama; jos masė, prireikus patikslinta, išreiškiama
sauso mišinio masės procentine dalimi. Sauso triacetatinio arba polilaktido pluošto procentinė dalis apskaičiuojama pagal skirtumą tarp sauso bandinio masės ir liekanos masės.“;
b) 5 punktas keičiamas taip:
„5. REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA
Rezultatai apskaičiuojami kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. d reikšmė yra 1,00, išskyrus poliesterinį
ir elastomultiesterį, kurių d reikšmė yra 1,01“;
6) metodo Nr. 7 1.2 punktas keičiamas taip:
„2. poliesterinis (34) ir elastomultiesteris (45)“;
7) metodas Nr. 8 iš dalies keičiamas taip:
a) 1.2 punktas keičiamas taip:
„2. vilna (1), gyvūnų plaukai (2 ir 3), šilkas (4), medvilnė (5), vario amoniakinis pluoštas (21), modalinis pluoštas
(22), viskozės pluoštas (25), poliamidas arba nailonas (30), poliesterinis (34) ir elastomultiesteris (45)“;
b) 5 punktas keičiamas taip:
„5. REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA
Rezultatai apskaičiuojami kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. d vertė yra 1,00, išskyrus šiuos atvejus:
vilna 1,01
medvilnė 1,01
vario amoniakinis pluoštas 1,01
modalinis pluoštas 1,01
poliesterinis 1,01
elastomultiesteris 1,01“;
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8) metodo Nr. 9 1.2 punktas keičiamas taip:
„2. vilna (1), gyvūnų plaukai (2 ir 3), šilkas (4), medvilnė (5), vario amoniakinis pluoštas (21), modalinis pluoštas
(22), viskozės pluoštas (25), akrilinis pluoštas (26), poliamidinis arba nailonas (30), poliesterinis (34), stiklo
pluoštas (43) ir elastomultiesteris (45)“;
9) metodo Nr. 13 1.2 punktas keičiamas taip:
„1. polipropileno pluoštai (36)
kai:
2. vilna (1), gyvūnų plaukai (2 ir 3), šilkas (4), medvilnė (5), acetatinis pluoštas (19), vario amoniakinis pluoštas (21),
modalinis pluoštas (22), triacetatinis pluoštas (24), viskozės pluoštas (25), akrilinis pluoštas (26), poliamidinis
arba nailonas (30), poliesterinis (34), stiklo pluoštas (43) ir elastomultiesteris (45)“;
10) metodo Nr. 14 1.2 punktas keičiamas taip:
„2. medvilnė (5), acetatinis pluoštas (19), vario amoniakinis pluoštas (21), modalinis pluoštas (22), triacetatinis
pluoštas (24), viskozės pluoštas (25), tam tikrų rūšių akrilinis pluoštas (26), tam tikrų rūšių modakrilinis pluoštas
(29), poliamidinis arba nailonas (30), poliesterinis (34) ir elastomultiesteris (45)“.
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