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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:

1) I direktiv 96/74/EF er det fastsatt regler for etikettering 
eller merking av produkter med hensyn til deres 
tekstilfiberinnhold, for å sikre at forbrukernes interesser 
vernes. Tekstilprodukter kan markedsføres i Fellesskapet 
bare dersom de oppfyller bestemmelsene i nevnte 
direktiv.

2) På grunnlag av resultatene en teknisk arbeidsgruppe 
nylig har kommet fram til er det nødvendig å tilføye 
fiberen elastolefin i listen over fibrer i vedlegg I og II til 
direktiv 96/74/EF for å tilpasse direktivet til den tekniske 
utvikling.

3) Direktiv 96/74/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for direktiver om tekstilnavn og 
tekstilmerking —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 3.2.2007, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 13.12.2007, s. 11.

(1) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 38. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/3/EF (EUT L 5 av 10.1.2006, s. 14).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/74/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I skal ny rad 46 lyde:

«46 Elastolefin fiber som består av minst 95 vektprosent 
delvis kryssbundne makromolekyler 
som er dannet av etylen og minst et 
annet alken, og som raskt trekker seg 
sammen ved avlastning nesten til sin 
opprinnelige lengde etter å ha vært 
strukket til en og en halv gang sin 
opprinnelige lengde».

2. I vedlegg II skal ny rad 46 lyde:

«46 Elastolefin 1,50.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 2. februar 2008 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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 bestemmelsene i nasjonal lovgivning som de 
vedtar på det området dette direktiv omhandler.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/3/EF

av 2. februar 2007

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/EF om navn på 
tekstilprodukter for å tilpasse vedleggene til den tekniske utvikling(*)
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Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

_______________


