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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/74/EB
frá 16. desember 1966 um textílheiti (1), einkum 1. mgr. 16. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Því aðeins er heimilt að markaðssetja textílvörur innan bandalagsins
að þær uppfylli ákvæði þessar tilskipunar.

Í þessari tilskipun um textílheiti er kveðið á um vörumiða eða
merkimiða eða áletrun þar sem gefin eru upp heiti textíltrefjanna,
sem eru í vörunni, í þeim tilgangi að verja hagsmuni neytenda
með því að veita réttar upplýsingar.

Einungis er heimilt að nota þær textíltrefjar, sem eru taldar upp í
I. viðauka við þessa tilskipun, í samsetningu textílvara sem eru
ætlaðar innri markaði bandalagsins. Nauðsynlegt er að laga
viðaukana, sem innihalda trefjaskrána, að tækniframförum til þess
að bæta megi við nýjum trefjum sem hafa komið fram eftir að
tilskipuninni var síðast breytt.

Ákvæði tilskipunar þessarar eru í samræmi við álit nefndarinnar
um tilskipanir um textílheiti og merkingar textílvara.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á I. viðauka við tilskipun
96/74/EB:

1. Nr. 2 breytist sem hér segir:

- í dálkinum ,,Heiti“ er orðinu ,,kasgóra” skotið inn á
eftir ,,gúanakó”,

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 97/37/EB

frá 19. júní 1997

um aðlögun að tækniframförum á I. og II. viðauka við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 96/74/EB um textílheiti(*)

(Texti sem varðar EES)

- í dálkinum ,,Lýsing trefja” er orðinu ,,kasgórageit
(kynblendingur kasmírgeitar og angórageitar) bætt við
á eftir orðinu ,,gúanakó”.

2. Nr. 30 breytist sem hér segir:

- textinn í dálkinum ,,Heiti” verði óbreyttur: ,,pólýamíð
eða nælon”,

- eftirfarandi texti komi í stað lýsingar á trefjum:

,,trefja mynduð úr syntetískum línulaga
stórsameindum með endurteknum amíðtengingum í
keðjunni, þar sem að minnsta kosti 85% þeirra eru
bundnar alifatískum eða hringalifatískum einingum”.

3. Nr. 31 til 41 verði nr. 34 til 44.

4. Nýr liður, nr. 31, bætist við:

- textinn í dálkinum ,,Heiti” verði sem hér segir:
,,aramíð”,

- textinn í dálkinum ,,Lýsing trefja” verði sem hér segir:

,,trefja mynduð úr syntetískum línulaga
stórsameindum sem eru myndaðar úr arómatískum
hópum, innbyrðis bundnum með amíð- eða
ímíðtengingum, þar sem að minnsta kosti 85%
tenginganna bindast beint tveimur arómatískum
hringjum og þar sem ímíðtengingar, séu þær til staðar,
eru ekki fleiri en amíðtengingar”.

5. Nýr liður, nr. 32, bætist við:

- textinn í dálkinum ,,Heiti” verði sem hér segir:
,,pólýímíð”,

- textinn í dálkinum ,,Lýsing trefja” verði sem hér segir:

,,trefja mynduð úr syntetískum línulaga
stórsameindum með endurteknum ímíðeiningum í
keðjunni”.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 169, 27. 6. 1997, bls. 74, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/98 frá 29. maí
1998 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 32, 3. 2. 1997, bls. 38.
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6. Nýr liður, nr. 33, bætist við:

- textinn í dálkinum ,,Heiti” verði sem hér segir:
,,lýósell”,

- textinn í dálkinum ,,Lýsing trefja” verði sem hér segir:

,,endurmynduð beðmitrefja fengin með uppleysingu
og spuna í lífrænu leysiefni, án þess að afleiður verði
til”,

- á eftir textanum í dálkinum ,,Heiti” bætist við tilvísun
í neðanmálsgreinina. Neðanmálsgreinin verði sem hér
segir:

,,litið er svo á að ,,lífrænt leysiefni” merki fyrst og
fremst blöndu lífrænna kemískra efna og vatns”.

7. Eftirfarandi breytingar eru því gerðar á lið nr. 22:

Eftirfarandi texti komi í stað lýsingarinnar:

,,Endurmynduð beðmitrefja, fengin með breyttri
viskósuaðferð, með mikinn slitkraft og mikið þanþol í vætu.
Slitkraftur (B

C
) við skilyrtar prófaðstæður og kraftur (B

M
)

sem þarf til að lengja trefjategundina um 5% í vætu eru:

B
C
 (CN) ≥ 1,3         + 2 T

B
M
 (CN)  ≥  0,5

þar sem T er meðalþéttleiki trefja í decitex”.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. viðauka við tilskipun 96/
74/EBE:

1. Nr. 31 til 41 verði nr. 34 til 44.

2. Nýr liður, nr. 31, bætist við:

textinn í dálkunum ,,Trefjar” og ,,Hundraðshlutar” verði
sem hér segir:

,,Aramíð 8,00”

3. Nýr liður, nr. 32, bætist við:

textinn í dálkunum ,,Trefjar” og ,,Hundraðshlutar” verði
sem hér segir:

,,Pólýímíð 3,50”

4. Nýr liður, nr. 33, bætist við:

textinn í dálkunum ,,Trefjar” og ,,Hundraðshlutar” verði
sem hér segir:

,,Lýósell 13,00”

3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að ákvæðum viðaukans við
tilskipun 96/74/EB eigi síðar en 1. júní 1998.

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

T

T

Gjört í Brussel 19. júní 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Emma BONINO

framkvæmdastjóri


