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SMERNICA KOMISIE 2006/2/ES
zo 6. januára 2006,
ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha II k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu
binárnych zmesí textilných vlákien
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady
96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (1), a najmä
na jej článok 5 ods. 2,
keďže:
(1)

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady
96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (2)
sa vyžaduje označovanie s cieľom uvádzať zloženie
vlákien textilných výrobkov, pričom sa formou analýzy
majú vykonávať kontroly zhody týchto výrobkov
s údajmi uvedenými na etikete.

(2)

V smernici 96/73/ES sa ustanovujú jednotné metódy
kvantitatívnej analýzy binárnych zmesí textilných vlákien.

(3)

Na základe nedávnych zistení technickej pracovnej
skupiny došlo k prispôsobeniu smernice 96/74/ES technickému pokroku tým, že sa do zoznamu vlákien uvedeného v prílohách I a II k tejto smernici doplnili polylaktidové a elastomultiesterové vlákna.

(4)

Je preto potrebné vymedziť jednotné skúšobné metódy
pre polylaktid a elastomultiester.

(5)

Smernica 96/73/ES by sa preto mala zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom
Výboru pre smernice týkajúce sa názvov textílií a ich
označovania,

(1) Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 38. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Komisie 2004/34/ES (Ú. v. EÚ L 89,
26.3.2004, s. 35).

Príloha II k smernici 96/73/ES sa mení a dopĺňa v súlade
s prílohou k tejto smernici.
Článok 2
1.
Členské štáty najneskôr do 6. januára 2007 uvedú do
účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia
potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské
štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení
a korelačnú tabuľku medzi takýmito ustanoveniami a touto
smernicou.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o spôsobe odkazu ustanovia členské štáty.
2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú
v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 4
Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 6. januára 2006
Za Komisiu
Günter VERHEUGEN

podpredseda
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PRÍLOHA
Kapitola 2 prílohy II k smernici 96/73/ES sa mení a dopĺňa takto (1):
1. Špeciálne metódy – súhrnná tabuľka sa nahrádza takto:
„2. ŠPECIÁLNE METÓDY – SÚHRNNÁ TABUĽKA
Metódy

Činidlo

Oblasť aplikovania

č. 1

acetát

určité iné vlákna

acetón

č. 2

určité proteínové vlákna

určité iné vlákna

chlórnan

č. 3

viskóza, meďnaté vlákno
alebo určité typy modalu

bavlna

kyselina mravčia
zinočnatý

č. 4

polyamid alebo nylon

určité iné vlákna

Kyselina mravčia, 80 % m/m

č. 5

acetát

triacetát

benzylalkohol

č. 6

triacetát alebo polylaktid

určité iné vlákna

dichlórmetán

č. 7

určité celulózové vlákna

polyester alebo elastomultiester

kyselina sírová, 75 % m/m

č. 8

akrylové vlákna, určité modakrylové vlákna alebo určité
chloridové vlákna

určité iné vlákna

dimetylformamid

č. 9

určité chloridové vlákna

určité iné vlákna

sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 v/v

č. 10

acetát

určité chloridové vlákna

ľadová kyselina octová

č. 11

hodváb

vlna alebo srsť

kyselina sírová, 75 % m/m

č. 12

juta

určité živočíšne vlákna

metóda na základe stanovenia
obsahu dusíka

č. 13

polypropylén

určité iné vlákna

xylén

č. 14

určité iné vlákna

chloridové vlákna

metóda s použitím koncentrovanej kyseliny sírovej

č. 15

chloridové vlákna, určité
modakrylové vlákna, určité
elastanové vlákna, acetátové
vlákna a triacetátové vlákna

určité iné vlákna

cyklohexanón“

a

chlorid

2. Bod 1.2 metódy č. 1 sa nahrádza takto:
„2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým konope (8), jutou (9),
abakovým vláknom (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), vláknom broom (13), ramiovým vláknom
(14), sisalovým vláknom (15), meďnatým vláknom (21), modalom (22), proteínovým vláknom (23), viskózou
(25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“
3. Bod 1.2 metódy č. 2 sa nahrádza takto:
„2. bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), chloridovými vláknami (27),
polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), polypropylénom (36), elastanom (42), skleným vláknom
(43) a elastomultiesterom (45).“
4. Bod 1.2 metódy č. 4 sa nahrádza takto:
„2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25),
akrylovým vláknom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (34), polypropylénom (36), skleným vláknom
(43) a elastomultiesterom (45).“
(1) Číslovanie vlákien: 1. polyester (34), predchádzajúce číslo (31), 2. polypropylén (36), predchádzajúce číslo (33), 3. elastan (42),
predchádzajúce číslo (39), 4. sklené vlákno (43), predchádzajúce číslo (40). Pozri smernicu 96/74/ES, zmenenú a doplnenú smernicou
97/37/ES (Ú. v. ES L 169, 27.6.1997, s. 74).
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5. Metóda č. 6 sa mení a dopĺňa takto:
a) body 1 a 2 metódy č. 6 sa nahrádzajú takto:
„1. OBLASŤ APLIKOVANIA
Táto metóda je aplikovateľná, po odstránení nevláknovej látky, na binárne zmesi:
1. triacetátu (24) alebo polylaktidu (33a)
s
2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22),
viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným
vláknom (43) a elastomultiesterom (45).
Poznámka
Triacetátové vlákna, ktoré dostali apretúru vedúcu k čiastočnej hydrolýze, nie sú v činidle úplne rozpustné.
V takýchto prípadoch metóda nie je použiteľná.
2. PRINCÍP
Triacetátové alebo polylaktidové vlákna sa získavajú zo známej suchej hmotnosti zmesi prostredníctvom
rozpúšťania dichlórmetánom. Zvyšok sa zhromažďuje, premýva, suší a váži; jeho hmotnosť, ktorá sa
v prípade potreby upravuje, sa vyjadrí ako percentuálny podiel zo suchej hmotnosti zmesi. Percentuálny
podiel suchého triacetátu sa zisťuje na základe vyjadrenia rozdielu.“
b) bod 5 sa nahrádza takto:
„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítajte podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou polyesteru
a elastomultiesteru, pri ktorých je hodnota ‚d‘ 1,01.“
6. Bod 1.2 metódy č. 7 sa nahrádza takto:
„2. polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“
7. Metóda č. 8 sa mení a dopĺňa takto:
a) bod 1.2 sa nahrádza takto:
„2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22),
viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“
b) bod 5 sa nahrádza takto:
„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítajte podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ‚d‘ je 1,00 s výnimkou týchto prípadov:
vlna 1,01
bavlna 1,01
meďnaté vlákno 1,01
modal 1,01
polyester 1,01
elastomultiester 1,01“.
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8. Bod 1.2 metódy č. 9 sa nahrádza takto:
„2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22),
viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom
(43) a elastomultiesterom (45).“
9. Body 1.1 a 1.2 metódy č. 13 sa nahrádzajú takto:
„1. propylénových vlákien (36)
s
2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), acetátovým vláknom (19), meďnatým vláknom
(21), modalom (22), triacetátovým vláknom (24), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo
nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“
10. Bod 1.2 metódy č. 14 sa nahrádza takto:
„2. bavlnou (5), acetátovým vláknom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátovým vláknom (24),
viskózou (25), určitými akrylátovými vláknami (26), určitými modakrylátovými vláknami (29), polyamidom alebo
nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“
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