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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 286/2012
(2012. gada 27. janvāris),
ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1007/2011 par
tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu
saistībā ar tiem, lai iekļautu jaunu tekstilšķiedras nosaukumu, un VIII un IX pielikumu nolūkā ņemt
vērā tehnikas attīstību
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

(5)

Tāpēc nepieciešams noteikt vienotas polipropilēna/polia
mīda divkomponentu šķiedras testa metodes.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 96/73/EK (2),
kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 2011/74/ES (3),
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā
2008/121/EK (4), kas grozīta ar Komisijas Direktīvu
iekļauta
“polipropilēna/poliamīda
2011/73/ES (5),
divkomponentu šķiedra”. No 2012. gada 8. maija ar
Regulu (ES) Nr. 1007/2011 tiek atcelta Direktīva
96/73/EK un Direktīva 2008/121/EK, tādēļ nepieciešams
iekļaut minēto tekstilšķiedras nosaukumu Regulā (ES) Nr.
1007/2011, stājoties spēkā no minētā datuma.

(7)

Tādējādi Regula (ES) Nr. 1007/2011 būtu attiecīgi
jāgroza,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada
27. septembra Regulu (ES) Nr. 1007/2011 par tekstilšķiedru
nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķe
tēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direk
tīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 21.
pantu,
tā kā:
(1)

Regulā (ES) Nr. 1007/2011 ir izklāstīti noteikumi, kas
reglamentē izstrādājumu etiķetēšanu vai marķēšanu attie
cībā uz tekstilšķiedru saturu, lai nodrošinātu, ka tiek
aizsargātas patērētāju intereses. Savienībā tekstilizstrādā
jumus var laist apgrozībā tirgū vienīgi tad, ja tie atbilst
minētās regulas noteikumiem.

(2)

Regulā (ES) Nr. 1007/2011 ir noteiktas prasības uz
etiķetes vai marķējumā norādīt tekstilizstrādājumu
sastāvu un veikt pārbaudes, kas analizē minēto izstrādā
jumu atbilstību uz etiķetes dotajiem rādītājiem.

(3)

Lai pielāgotu Regulu (ES) Nr. 1007/2011 tehnikas attīs
tībai, minētās regulas I un IX pielikumā ietvertajos tekstil
šķiedru nosaukumu sarakstos nepieciešams iekļaut poli
propilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru.

(4)

Regulas (ES) Nr. 1007/2011 VIII pielikumā ir paredzētas
vienotas metodes tekstilšķiedru divkomponentu maisī
jumu kvantitatīvai analīzei.

(1) OV L 272, 18.10.2011., 1. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (ES) Nr. 1007/2011 I, VIII un IX pielikumu groza atbil
stoši tam, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 8. maija.
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

OV
OV
OV
OV

L
L
L
L

32, 3.2.1997., 1. lpp.
198, 30.7.2011., 32. lpp.
19, 23.1.2009., 29. lpp.
198, 30.7.2011., 30. lpp.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2012. gada 27. janvārī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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PIELIKUMS
Regulas (ES) Nr. 1007/2011 I, VIII un IX pielikumu groza šādi:
1) I pielikumā pievieno šādu 49. rindu:
“49

polipropilēna/poliamīda divkomponentu
šķiedra

divkomponentu šķiedra, kurā apmēram no 10 % līdz 25 % no
svara ir poliamīda šķiedru materiāls, kas iestrādāts polipropilēna
pamatnē”;

2) VIII pielikuma 2. nodaļu groza šādi:
a) kopsavilkuma tabulu aizstāj ar šādu:
“Kopsavilkuma tabula
Piemērošanas joma (*)

Metode

Šķīstošā sastāvdaļa

Reaģents

Nešķīstošā sastāvdaļa

1.

Acetāts

Dažas citas šķiedras

Acetons

2.

Dažas proteīnu šķiedras

Dažas citas šķiedras

Hipohlorīts

3.

Viskoze, kupro vai daži modāla veidi

Dažas citas šķiedras

Skudrskābe un cinka hlorīds

4.

Poliamīds vai neilons

Dažas citas šķiedras

Skudrskābe, 80 % (masas procenti)

5.

Acetāts

Dažas citas šķiedras

Benzilspirts

6.

Triacetāts vai polilaktīds

Dažas citas šķiedras

Dihlormetāns

7.

Dažas celulozes šķiedras

Dažas citas šķiedras

Sērskābe, 75 % (masas procenti)

8.

Akrili, daži modificētie akrili vai dažas
hlora šķiedras

Dažas citas šķiedras

Dimetilformamīds

9.

Dažas hloršķiedras

Dažas citas šķiedras

Oglekļa disulfīds/acetons,
55,5/44,5 (tilpuma procenti)

10.

Acetāts

Dažas citas šķiedras

Ledus etiķskābe

11.

Zīds, poliamīds vai neilons

Dažas citas šķiedras

Sērskābe, 75 % (masas procenti)

12.

Džuta

Dažas dzīvnieku izcel
smes šķiedras

Slāpekļa satura metode

13.

Polipropilēns

Dažas citas šķiedras

Ksilols

14.

Dažas šķiedras

Dažas citas šķiedras

Koncentrētas sērskābes metode

15.

Hloršķiedras, daži modificētie akrili,
daži elastāni, acetāti, triacetāti

Dažas citas šķiedras

Cikloheksanons

16.

Melamīns

Dažas citas šķiedras

Karsta skudrskābe, 90 % masa/
masa

(*) Šķiedru detalizētu sarakstu skatīt pie attiecīgās metodes.”;

b) metodē Nr. 1 aizstāj 1. punkta 2. apakšpunktu ar šādu:
“2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), zīdu (4), kokvilnu (5), liniem (7), kaņepājiem (8), džutu (9), abaku
(10), alfu (11), kokosšķiedru (12), slotzaru šķiedru (13), rāmiju (14), sizalu (15), kupro (21), modālu (22),
proteīnu (23), viskozi (25), akrilu (26), poliamīdu vai neilonu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), elasto
multiesteri (45), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).
Šī metode nekādā gadījumā nav izmantojama acetāta šķiedrām, kam veikta virsmas deacetilēšana.”;
c) metodē Nr. 2 aizstāj 1. punkta 2. apakšpunktu ar šādu:
“2) kokvilnu (5), kupro (21), viskozi (25), akrilu (26), hloršķiedrām (27), poliamīdu vai neilonsu (30), poliesteri
(35), polipropilēnu (37), elastānu (43), stiklšķiedru (44), elastomultiesteri (45), elastolefīnu (46), melamīnu (47)
un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).
Ja sastāvā ietilpst dažādas proteīnu šķiedras, metode norāda to kopējos daudzumus, bet ne to atsevišķos daudzu
mus.”;
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d) metodi Nr. 3 groza šādi:
i) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“VISKOZE, KUPRO VAI DAŽI MODĀLA VEIDI UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS
(Metode, kurā izmanto skudrskābi un cinka hlorīdu)”;
ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“2) kokvilnu (5), polipropilēnu (37), elastolefīnu (46) un melamīnu (47).
Ja sastāvā konstatē modāla šķiedru, jāveic iepriekšējs tests, lai noskaidrotu, vai tā šķīst reaģentā.
Šo metodi nevar piemērot maisījumiem, kuros kokvilna bijusi pakļauta apjomīgai ķīmiskajai noārdīšanai vai
kuros viskoze vai kupro šķīst nepilnīgi sakarā ar dažu tādu krāsvielu vai apretūru klātbūtni, kuras nevar pilnībā
atdalīt.”;
iii) 5. punktu aizstāj ar šādu:
“5. REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN IZTEIKŠANA
Rezultātus aprēķina, kā aprakstīts vispārīgajos norādījumos. Koeficienta “d” vērtība ir 1,00, izņemot kokvil
nai, kurai “d” = 1,02, un melamīnam, kuram “d” = 1,01.”;
e) metodi Nr. 5 groza šādi:
i) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“ACETĀTS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS
(Metode, kurā izmanto benzilspirtu)”;
ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“2) triacetātu (24), polipropilēnu (37), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkompo
nentu šķiedru (49).”;
f)

metodi Nr. 6 groza šādi:
i) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“TRIACETĀTI VAI POLILAKTĪDS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS
(Metode, kurā izmanto dihlormetānu)”;
ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), zīdu (4), kokvilnu (5), kupro (21), modālu (22), viskozi (25),
akrilu (26), poliamīdu vai neilonu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), stiklšķiedru (44), elastomultiesteri
(45), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).
Piezīme.
Triacetāta šķiedras, kam veikta apdare, kas izraisa daļēju hidrolīzi, vairs nav pilnībā šķīstošas reaģentā. Šādos
gadījumos metode nav piemērojama.”;

g) metodi Nr. 7 groza šādi:
i) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“DAŽAS CELULOZES ŠĶIEDRAS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS
(Metode, kurā izmanto 75 % sērskābi (masas procenti))”;
ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“2) poliesteri (35), polipropilēnu (37), elastomultiesteri (45), elastolefīnu (46) un polipropilēna/poliamīda
divkomponentu šķiedru (49).”;
iii) 5. punktu aizstāj ar šādu:
“5. REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN IZTEIKŠANA
Rezultātus aprēķina, kā aprakstīts vispārīgajos norādījumos. Koeficienta “d” vērtība ir 1,00, izņemot poli
propilēna/poliamīda divkomponentu šķiedrai, kam “d” vērtība ir 1,01.”;
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h) metodē Nr. 8 aizstāj 1. punkta 2. apakšpunktu ar šādu:
“2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), zīdu (4), kokvilnu (5), kupro (21), modālu (22), viskozi (25),
poliamīdu vai neilonu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), elastomultiesteri (45), elastolefīnu (46), mela
mīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).
Tā ir vienādi piemērojama akriliem un dažiem modificētiem akriliem, kas apstrādāti ar pirms tam metalizētām
krāsām, bet ne tādiem, kas krāsoti ar pēchromēšanas krāsām.”;
i)

metodē Nr. 9 aizstāj 1. punkta 2. apakšpunktu ar šādu:
“2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), zīdu (4), kokvilnu (5), kupro (21), modālu (22), viskozi (25), akrilu
(26), poliamīdu vai neilonu (30), poliesteri (35), polipropilēnu (37), stiklšķiedru (44), elastomultiesteri (45),
melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).
Ja vilnas vai zīda saturs maisījumā pārsniedz 25 %, jāizmanto metode Nr. 2.
Ja poliamīda vai neilona saturs maisījumā pārsniedz 25 %, jāizmanto metode Nr. 4.”;

j)

metodi Nr. 10 groza šādi:
i) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“ACETĀTS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS
(Metode, kurā izmanto ledus etiķskābi)”;
ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“2) dažām hloršķiedrām (27), proti, polivinilhlorīda šķiedrām, kas var būt arī šķiedras pēc hlorēšanas, poli
propilēnu (37), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).”;

k) metodi Nr. 11 groza šādi:
i) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“ZĪDS VAI POLIAMĪDS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS
(Metode, kurā izmanto 75 % sērskābi (masas procenti)”;
ii) 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. PIEMĒROŠANAS JOMA
Šo metodi pēc bezšķiedru materiāla atdalīšanas izmanto divkāršiem maisījumiem, ko veido:
1) zīds (4) vai poliamīds vai neilons (30)
ar
2) vilnu (1), dzīvnieku matšķiedrām (2 un 3), polipropilēnu (37), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un
polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).”;
iii) 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2. PRINCIPS
Zīda, poliamīda vai neilona šķiedru no zināmas sausas maisījuma masas izšķīdina ar 75 % sērskābi (masas
procenti) (*).
Atlikumu savāc, mazgā, žāvē un nosver. Tā masu, vajadzības gadījumā koriģējot, izsaka procentos no
maisījuma sausās masas. Zīda, poliamīda vai neilona sausnes procentuālo sastāvu konstatē, aprēķinot
starpību.

___________
(*) Savvaļas zīdu, piemēram, “tusā” zīdu, nevar pilnībā izšķīdināt 75 % m/m sērskābē.”;
iv) 4. punktu aizstāj ar šādu:
“4. TESTA PROCEDŪRA
Ievēro vispārīgos norādījumos aprakstīto procedūru un rīkojas šādi:
Paraugam, kas atrodas koniskajā kolbā ar stikla aizbāzni un ar vismaz 200 ml tilpumu, pievieno 100 ml
75 % sērskābes (masas procenti) uz gramu parauga un ievieto aizbāzni. Spēcīgi sakrata un 30 minūtes
atstāj istabas temperatūrā. Vēlreiz sakrata un atstāj 30 minūtes. Pēdējo reizi sakrata un kolbas saturu filtrē
caur nosvērtu filtrtīģeli. Atlikušās šķiedras no kolbas skalo ar 75 % sērskābes reaģentu. Atlikumu filtrtīģelī
pēc kārtas skalo ar 50 ml atšķaidītas sērskābes reaģenta, ar 50 ml ūdens un ar 50 ml atšķaidīta amonjaka
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šķīduma. Katru reizi pirms sūknēšanas ļauj šķiedrām būt saskarē ar šķidrumu apmēram 10 minūtes.
Nobeigumā skalo ar ūdeni, atstājot šķiedras saskarē ar ūdeni apmēram 30 minūtes. Tīģeli iztukšo ar
sūknēšanas palīdzību, tīģeli un atlikumu izžāvē, tos atdzesē un nosver.
Divkāršās šķiedras maisījumu, ko veido poliamīds ar polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru, pēc
šķiedru filtrēšanas caur nosvērtu filtflīģeli un pirms aprakstītās skalošanas procedūras veikšanas atlikušās
šķiedras divas reizes skalo filtrīģelī katru reizi ar 50 ml 75 % sērskābes reaģenta.”;
v) 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:
“5. REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN IZTEIKŠANA
Rezultātus aprēķina, kā aprakstīts vispārīgajos norādījumos. Koeficienta “d” vērtība ir 1,00, izņemot vilnai,
kurai “d” = 0,985, polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedrai, kurai “d” = 1,005 un melamīnam,
kuram “d” = 1,01.
6. PRECIZITĀTE
Homogēnos tekstilmateriālu maisījumos ar šo metodi iegūto rezultātu ticamības robežas 95 % ticamības
līmenim nepārsniedz ± 1, izņemot divkāršās šķiedras maisījumu, ko veido poliamīds ar polipropilēna/po
liamīda divkomponentu šķiedru, kuram ticamības robežas nepārsniedz ± 2.”;
l)

metodi Nr. 14 groza šādi:
i) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“DAŽAS ŠĶIEDRAS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS
(Koncentrētas sērskābes metode)”;
ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“2) hloršķiedrām (27) uz vinilhlorīda homopolimēru bāzes, kas var būt arī šķiedras pēc hlorēšanas, polipro
pilēnu (37), elastolefīnu (46), melamīnu (47) un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedru (49).
Attiecīgie modificētie akrili ir tie, kurus iemērcot koncentrētā sērskābē (relatīvais blīvums 20 °C temperatūrā:
1,84) iegūst dzidru šķīdumu.
Šo metodi var izmantot metodes Nr. 8 un Nr. 9 vietā.”;
iii) 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2. PRINCIPS
Komponentu, kas nav hloršķiedra, polipropilēns, elastolefīns, melamīns vai polipropilēna/poliamīda
divkomponentu šķiedra (t. i., šķiedras, kas minētas 1. punkta 1. apakšpunktā) no zināmas maisījuma sausās
masas izšķīdina ar koncentrētu sērskābi (relatīvais blīvums 20 °C temperatūrā: 1,84). Atlikumu, kas sastāv
no hloršķiedras, polipropilēna, elastolefīna, melamīna vai polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedras,
savāc, mazgā, žāvē un nosver; tā masu, vajadzības gadījumā koriģējot, izsaka procentos no maisījuma
sausās masas. Otra komponenta procentuālo sastāvu iegūst ar starpības palīdzību.”;
iv) 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:
“5. REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN IZTEIKŠANA
Rezultātus aprēķina, kā aprakstīts vispārīgajos norādījumos. Koeficienta “d” vērtība ir 1,00, izņemot mela
mīnam un polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedrai, kam “d” ir 1,01.”;

m) metodi Nr. 16 groza šādi:
i) virsrakstu aizstāj ar šādu:
“MELAMĪNS UN DAŽAS CITAS ŠĶIEDRAS
(Metode, kurā izmanto karstu skudrskābi)”;
ii) 1. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“2) kokvilnu (5), aramīdu (31) un polipropilēnu (37).”;
3) IX pielikumā iekļauj šādu 49. ierakstu:
“49

Polipropilēna/poliamīda divkomponentu šķiedra

1,00”.
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