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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
96/74/EF av 16. desember 1996 om navn på tekstilprodukter(1 ),
særlig artikkel 16 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

Tekstilprodukter kan markedsføres i Fellesskapet bare dersom
de oppfyller bestemmelsene i nevnte direktiv.

Dette direktiv om tekstilprodukter fastsetter en etikettering eller
merking som angir navnet på tekstilfibrene som produktene er
sammensatt av, for å sikre at forbrukernes interesser beskyttes
ved at det gis riktige opplysninger.

Bare tekstilfibrer omfattet av vedlegg I til nevnte direktiv kan
brukes i sammensetningen av tekstilprodukter beregnet på
Fellesskapets indre marked. Vedleggene som inneholder listen
over fibrer, må tilpasses den tekniske utvikling, slik at nye fibrer
som har framkommet siden siste endring av direktivet, kan tilføyes.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for direktiver om tekstilnavn og tekstilmerking -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg I til direktiv 96/74/EF gjøres følgende endringer:

1) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

— i kolonnen «Navn» innsettes ordet «kasjgora» etter
«guanako»,

— i kolonnen «Fiberbeskrivelse» innsettes ordet
«kasjgorageit» (krysning av kasjmirgeit og angorageit)
etter «guanako».

2) I nr. 30 gjøres følgende endringer:

— teksten i kolonnen «Navn» skal fortsatt lyde:
«Polyamid eller nylon»,

— fiberbeskrivelsen skal lyde:

«Fibrer dannet av syntetiske lineære makromolekyler
der amidbindinger, hvorav minst 85 % er knyttet til
alifatiske eller sykloalifatiske enheter, opptrer jevnlig
i kjeden».

3) Tidligere nr. 31-41 blir nr. 34-44.

4) I nytt nr. 31

— skal teksten i kolonnen «Navn» lyde: «Aramid»,

— skal teksten i kolonnen «Fiberbeskrivelse» lyde:

«Fibrer av syntetiske lineære makromolekyler som er
dannet av aromatiske grupper knyttet sammen av
amid- eller imidbindinger, hvorav minst 85 % er direkte
tilknyttet to aromatiske ringer, og der antallet
imidbindinger, dersom slike forekommer, ikke
overskrider amidbindingenes antall».

5) I nytt nr. 32

— skal teksten i kolonnen «Navn» lyde: «Polyimid»,

— skal teksten i kolonnen «Fiberbeskrivelse» lyde:

«Fibrer av syntetiske lineære makromolekyler der
imidenheten opptrer jevnlig i kjeden».

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 169, 27.6.1997, s. 74, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/98 av 29. mai 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 32 av 3.2.1997, s. 38.

KOMMISJONSDIREKTIV 97/37/EF

av 19. juni 1997

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I og II til
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/EF om navn på

tekstilprodukter(*)

(Tekst som er relevant for EØS)
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6) I nytt nr. 33

— skal teksten i kolonnen «Navn» lyde: «Lyocell»,

— skal teksten i kolonnen «Fiberbeskrivelse» lyde:

«Fibrer av regenerert cellulose framstilt etter en
oppløsnings- og spinneprosess med organisk
løsemiddel, uten danning av derivater»,

— tilføyes en fotnotehenvisning etter teksten i kolonnen
«Navn». Fotnoten skal lyde:

«Med «organisk løsemiddel» menes hovedsakelig en
blanding av organiske kjemikaler og vann».

7) Som følge av dette gjøres følgende endringer i nr. 22:

beskrivelsen skal lyde:

«Fibrer fra regenerert cellulose framstilt etter en endret
viskosemetode med høy strekkstyrke og høy modul i våt
tilstand. For strekkstyrken (B

C
) i kondisjonert tilstand og

den kraft (B
M
) som er nødvendig for å forlenge fiberen med

5 % i våt tilstand, gjelder:

B
C
 (centinewton) ≥ 1,3         + 2 T

B
M
 (centinewton)  ≥  0,5

der T er den gjennomsnittlige lineære densitet i decitex».

Artikkel 2

I vedlegg II til direktiv 96/74/EØF gjøres følgende endringer:

1) Tidligere nr. 31-41 blir nr. 34-44.

2) I nytt nr. 31

skal teksten i kolonnene «Fibrer» og «Prosentandeler» lyde:

«Aramid 8,00 ».

3) I nytt nr. 32

skal teksten i kolonnene «Fibrer» og «Prosentandeler» lyde:

«Polyimid 3,50».

4) I nytt nr. 33

skal teksten i kolonnene «Fibrer» og «Prosentandeler» lyde:

« Lyocell 13,00».

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme vedlegget til direktiv
96/74/EF, innen 1. juni 1998.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

T

T

Utferdiget i Brussel, 19. juni 1997.

For Kommisjonen

Emma BONINO

Medlem av Kommisjonen


