31.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/1

II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 286/2012,
27. jaanuar 2012,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 (tekstiilkiudude
nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta) I lisa seoses uue
tekstiilkiu nimetuse lisamisega ning VIII ja IX lisa seoses tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

(5)

Seetõttu on vaja sätestada kahekomponentse polüpropü
leen-polüamiidi ühtsed katsemeetodid.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 96/73/EÜ, (2)
mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2011/74/EL, (3)
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis
2008/121/EÜ, (4) mida on muudetud komisjoni direktii
viga 2011/73/EL, (5) on esitatud tekstiilkiu nimetus
„kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid”. Kuna
direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ on 8. maist
2012. aastast tunnistatud kehtetuks määrusega (EL) nr
1007/2011, tuleb kõnealune tekstiilkiu nimetus lisada
määrusesse (EL) nr 1007/2011 nii, et see jõustuks nime
tatud kuupäeval.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1007/2011 vastavalt
muuta,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri
2011. aasta määrust (EL) nr 1007/2011 tekstiilkiudude nime
tuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise
kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv
73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid
96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ, (1) ning eelkõige selle artiklit 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

(4)

Määruses (EL) nr 1007/2011 on tarbijate huvide kaitse
tagamiseks sätestatud eeskirjad, mis reguleerivad toodete
tekstiilkiu sisalduse tähistamist ja märkimist. Tekstiiltoo
teid võib liidu turul kättesaadavaks teha ainult siis, kui
need vastavad kõnealuse määruse sätetele.

Määrusega (EL) nr 1007/2011 on ette nähtud, et tekstiil
toodete kiukoostis tuleb märkida etiketile ning tekstiiltoo
dete ja etiketil esitatud kiukoostise vastavust tuleb kont
rollida analüüsi abil.

Määruse (EL) nr 1007/2011 kohandamiseks tehnika aren
guga tuleb lisada kõnealuse määruse I ja IX lisas esitatud
tekstiilkiudude loetelusse kahekomponentne polüpropü
leen-polüamiid.

Määruse (EL) nr 1007/2011 VIII lisas on sätestatud kahe
komponentsete tekstiilkiusegude ühtsed kvantitatiivse
analüüsi meetodid.

(1) ELT L 272, 18.10.2011, lk 1.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 1007/2011 I, VIII ja IX lisa muudetakse vasta
valt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 8. maist 2012.
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

EÜT L 32, 3.2.1997, lk 1.
ELT L 198, 30.7.2011, lk 32.
ELT L 19, 23.1.2009, lk 29.
ELT L 198, 30.7.2011, lk 30.

L 95/2

ET

Euroopa Liidu Teataja

31.3.2012

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 27. jaanuar 2012
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA
Määruse (EL) nr 1007/2011 I, VIII ja IX lisa muudetakse järgmiselt.
1) I lisale lisatakse 49. rida:
„49

Kahekomponentne polüpropüleen-polüa
miid

Kahekomponentne kiud, milles põhiainele polüpropüleenile on
lisatud 10–25 massiprotsenti polüamiidkiude”.

2) VIII lisa 2. peatükki muudetakse järgmiselt.
a) Kokkuvõtlik tabel asendatakse järgmise tabeliga:
„Kokkuvõtlik tabel
Kohaldamisala (*)

Meetod

Lahustuv komponent

Reagent/kirjeldus

Lahustumatu komponent

1.

Atsetaat

Teatavad muud kiud

Atsetoon

2.

Teatavad valkkiud

Teatavad muud kiud

Hüpoklorit

3.

Viskoos, vaskammoniaak või teatavad
modaalkiu liigid

Teatavad muud kiud

Sipelghape ja tsinkkloriid

4.

Polüamiid või nailon

Teatavad muud kiud

80-massiprotsendiline sipelghape

5.

Atsetaat

Teatavad muud kiud

Bensüülalkohol

6.

Triatsetaat või polülaktiid

Teatavad muud kiud

Diklorometaan

7.

Teatavad tsellulooskiud

Teatavad muud kiud

75-massiprotsendiline väävelhape

8.

Akrüülid, teatavad modakrüülid või
teatavad kloorkiud

Teatavad muud kiud

Dimetüülformamiid

9.

Teatavad kloorkiud

Teatavad muud kiud

55,5/44,5-mahuprotsendiline süsi
nikdisulfiid/atsetoon

10.

Atsetaat

Teatavad muud kiud

Jää-äädikhape

11.

Siid, polüamiid või nailon

Teatavad muud kiud

75-massiprotsendiline väävelhape

12.

Džuut

Teatavad loomsed kiud

Lämmastikusisalduse meetod

13.

Polüpropüleen

Teatavad muud kiud

Ksüleen

14.

Teatavad kiud

Teatavad muud kiud

Kontsentreeritud väävelhappe
meetod

15.

Kloorkiud, teatavad modakrüülid,
teatavad elastaanid, atsetaadid ja triat
setaadid

Teatavad muud kiud

Tsükloheksanoon

16.

Melamiin

Teatavad muud kiud

90-massiprotsendiline kuum
sipelghape

(*) Kiudude täpne loetelu on esitatud iga meetodi juures.”

b) Meetodi nr 1 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. vill (1), 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 (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (45),
elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
Käesolevat meetodit ei tohi kasutada deatsetüülitud pinnaga atsetaadi puhul.”
c) 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
(35), polüpropüleen (37), elastaan (43), klaaskiud (44), elastomultiester (45), elastolefiin (46), melamiin (47) ja
kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
Kui kiusegu sisaldab mitmesuguseid valkkiude, saadakse käesoleval meetodil üksnes nende summaarne kogus,
mitte iga üksiku kiu kogus.”
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d) Meetodit nr 3 muudetakse järgmiselt.
i) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„VISKOOS, VASKAMMONIAAK VÕI TEATAVAD MODAALKIU LIIGID JA TEATAVAD MUUD
KIUD
(Sipelghappe-tsinkkloriidmeetod)”.
ii) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. puuvill (5), polüpropüleen (37), elastolefiin (46) ja melamiin (47).
Kui segus esineb modaalkiudusid, tuleb eelnevalt teha kindlaks, kas need lahustuvad reagendis.
Käesolevat meetodit ei saa kasutada selliste segude puhul, kus puuvill on keemiliselt tunduvalt lagunenud, ega
juhul, kui viskoos või vaskammoniaak on muutunud mittetäielikult lahustuvaks teatavate viimistlus- või värv
ainete toimel, mida ei saa täielikult eemaldada.”
iii) Punkt 5 asendatakse järgmisega:
„5. TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud puuvilla puhul, mille d on
1,02, ja melamiini puhul, mille d on 1,01.”
e) Meetodit nr 5 muudetakse järgmiselt.
i) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„ATSETAAT JA TEATAVAD MUUD KIUD
(Bensüülalkoholimeetod)”.
ii) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. triatsetaat (24), polüpropüleen (37), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleenpolüamiid (49).”
f)

Meetodit nr 6 muudetakse järgmiselt.
i) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„TRIATSETAADID VÕI POLÜLAKTIID JA TEATAVAD MUUD KIUD
(Diklorometaanimeetod)”.
ii) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. vill (1), loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül
(26), polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), klaaskiud (44), elastomultiester (45),
elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
Märkus
Teatava viimistluse toimel osaliselt hüdrolüüsunud triatsetaatkiud ei lahustu täielikult reagendis. Sellisel juhul ei
saa meetodit kasutada.”

g) Meetodit nr 7 muudetakse järgmiselt.
i) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„TEATAVAD TSELLULOOSKIUD JA TEATAVAD MUUD KIUD
(75-massiprotsendilise väävelhappe meetod)”.
ii) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. polüester (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (45), elastolefiin (46) ja kahekomponentne polüpro
püleen-polüamiid (49).”
iii) Punkt 5 asendatakse järgmisega:
„5. TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud kahekomponentse polüp
ropüleen-polüamiidi puhul, mille d on 1,01.”
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h) Meetodi nr 8 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. vill (1), loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), polüamiid
või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), elastomultiester (45), elastolefiin (46), melamiin (47) ja
kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
Meetodit saab kasutada ka metallkompleksvärvidega värvitud akrüülkiudude ja teatavate modakrüülkiudude puhul,
kuid mitte peitskroomvärvidega värvitud kiudude korral.”
i)

Meetodi nr 9 punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. vill (1), loomakarvad (2 ja 3), siid (4), puuvill (5), vaskammoniaak (21), modaal (22), viskoos (25), akrüül (26),
polüamiid või nailon (30), polüester (35), polüpropüleen (37), klaaskiud (44), elastomultiester (45), melamiin
(47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
Kui villa- või siidkiu sisaldus segus ületab 25 %, tuleb kasutada meetodit nr 2.
Kui polüamiidi- või nailonisisaldus segus ületab 25 %, tuleb kasutada meetodit nr 4.”

j)

Meetodit nr 10 muudetakse järgmiselt.
i) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„ATSETAAT JA TEATAVAD MUUD KIUD
(Jää-äädikhappemeetod)”.
ii) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. teatavad kloorkiud (27), nimelt teatavad järelklooritud või järelkloorimata polüvinüülkloriidkiud, polüpro
püleen (37), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).”

k) Meetodit nr 11 muudetakse järgmiselt.
i) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„SIID VÕI POLÜAMIID JA TEATAVAD MUUD KIUD
(75-massiprotsendilise väävelhappe meetod)”.
ii) Punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. KASUTUSALA
Käesolev meetod on pärast mittekiuliste ainete eemaldamist kasutatav selliste kahekomponentsete segude
puhul, mille koostisesse kuuluvad:
1. siid (4) või polüamiid või nailon (30)
ning
2. vill (1), loomakarvad (2 ja 3), polüpropüleen (37), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne
polüpropüleen-polüamiid (49).”
iii) Punkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. PÕHIMÕTE
Siid või polüamiid või nailon lahustatakse teadaoleva kuivmassiga kiusegust 75-massiprotsendilise väävel
happega (*).
Jääk kogutakse, pestakse, kuivatatakse ja kaalutakse. Jäägi vajaduse korral korrigeeritud mass esitatakse
massiprotsendina segu kuivmassist. Kuiva siidi, polüamiidi või nailoni massiprotsent leitakse kaalutiste
vahe järgi.

___________
(*) Metsiksiid, nt tussorsiid, ei lahustu täielikult 75-massiprotsendilises väävelhappes.”
iv) Punkt 4 asendatakse järgmisega:
„4. KATSE KÄIK
Järgitakse üldosas esitatud kirjeldust ja jätkatakse järgmiselt.
Uuritav proov asetatakse vähemalt 200 ml mahutavusega ja klaaskorgiga koonilisse kolbi, lisatakse 100 ml
75-massiprotsendilist väävelhapet ühe grammi proovi kohta ning kolb suletakse korgiga. Kolbi loksutatakse
tugevasti ning lastakse 30 minutit toatemperatuuril seista. Loksutatakse veel kord ning jäetakse taas 30
minutiks seisma. Seejärel loksutatakse veel kord ning kolvi sisu filtreeritakse läbi kaalutud filtertiigli. Kolbi
jäänud kiud uhutakse filtertiiglisse 75-protsendilise väävelhappega. Filtertiiglis olevat jääk pestakse esmalt
50 ml lahja väävelhappelahusega, seejärel 50 ml veega ja lõpuks 50 ml lahjendatud ammoniaagilahusega.

L 95/5

ET

L 95/6

Euroopa Liidu Teataja

Kiujäägil lastakse enne iga vaakumfiltreerimist ligikaudu 10 minutit pesemisvedelikuga kokkupuutes olla.
Lõpuks uhutakse kiujääke veega, jättes need veega kokkupuutesse ligikaudu 30 minutiks. Filtertiigel
vaakumfiltreeritakse, tiigel ja jääk kuivatatakse, jahutatakse ja kaalutakse.
Kahekomponentsete polüamiidisegude puhul, mis sisaldavad kahekomponentset polüpropüleen-polüamiidi,
pestakse pärast kiudude filtreerimist läbi kaalutud filtertiigli (enne eespool kirjeldatud pesemisprotseduuri)
filtertiiglis olevat jääki kaks korda 50 ml 75-protsendilise väävelhappega.”
v) Punktid 5 ja 6 asendatakse järgmistega:
„5. TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud villa puhul, mille d on
0,985, kahekomponentse polüpropüleen-polüamiidi puhul, mille d on 1,005, ja melamiini puhul, mille d
on 1,01.
6. TÄPSUS
Käesoleva meetodiga homogeensete tekstiilkiusegude kohta saadud tulemuste usalduspiirid ei ületa ± 1, kui
usaldusnivoo on 95 %, välja arvatud kahekomponentset polüpropüleen-polüamiidi sisaldavate kahekom
ponentsete polüamiidisegude puhul, mille tulemuste usalduspiirid ei ületa ± 2.”
l)

Meetodit nr 14 muudetakse järgmiselt.
i) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„TEATAVAD KIUD JA TEATAVAD MUUD KIUD
(Kontsentreeritud väävelhappe meetod)”.
ii) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. järelklooritud või järelkloorimata vinüülkloriidi homopolümeeridel põhinevad kloorkiud (27), polüpropü
leen (37), elastolefiin (46), melamiin (47) ja kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid (49).
Kõnealused modakrüülid lahustuvad kontsentreeritud väävelhappes (suhteline tihedus 20 °C juures: 1,84) ja
neist tekib läbipaistev lahus.
Käesolevat meetodit võib kasutada meetodite nr 8 ja 9 asemel.”
iii) Punkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. PÕHIMÕTE
Teada oleva kuivmassiga kiusegust lahustatakse muud kiud peale kloorkiu, polüpropüleeni, elastolefiini,
melamiini või kahekomponentse polüpropüleen-polüamiidi (ehk punkti 1 alapunktis 1 nimetatud kiud)
kontsentreeritud väävelhappega (suhteline tihedus 20 °C juures 1,84). Kloorkiududest, polüpropüleenist,
elastolefiinist, melamiinist või kahekomponentsest polüpropüleen-polüamiidist koosnev jääk kogutakse,
pestakse, kuivatatakse ja kaalutakse; vajaduse korral korrigeeritud jäägi mass esitatakse massiprotsendina
segu kuivmassist. Teiste komponentide massiprotsent leitakse kaalutiste vahe järgi.”
iv) Punkt 5 asendatakse järgmisega:
„5. TULEMUSTE ARVUTAMINE JA ESITAMINE
Tulemused arvutatakse üldosas kirjeldatud viisil. d väärtus on 1,00, välja arvatud kahekomponentse polüp
ropüleen-polüamiidi puhul, mille d on 1,01.”

m) Meetodit nr 16 muudetakse järgmiselt.
i) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„MELAMIIN JA TEATAVAD MUUD KIUD
(Kuuma sipelghappe meetod)”.
ii) Punkti 1 alapunkt 2 asendatakse järgmisega:
„2. puuvill (5), aramiid (31) ja polüpropüleen (37).”
3) IX lisasse lisatakse kirje 49.
„49

Kahekomponentne polüpropüleen-polüamiid

1,00”.
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