
IRÁNYELVEK

A BIZOTTSÁG 2007/3/EK IRÁNYELVE

(2007. február 2.)

a textiltermékek elnevezéséről szóló 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II.
mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a textiltermékek elnevezéséről szóló, 1996. december
16-i 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és
különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 96/74/EK irányelv a fogyasztói érdekek védelmének
biztosítása céljából megállapítja a termékek textilszáltar-
talom tekintetében történő címkézésére vagy megjelölé-
sére irányadó szabályokat. A textiltermékeket csak akkor
lehet a Közösségben forgalomba hozni, ha megfelelnek
az említett irányelv rendelkezéseinek.

(2) Egy műszaki munkacsoport legújabb megállapításainak
figyelembevételével a 96/74/EK irányelv műszaki fejlő-
déshez való hozzáigazítása céljából szükséges felvenni
az elasztolefin szálakat a szálaknak a szóban forgó
irányelv I. és II. mellékletében szereplő jegyzékébe.

(3) A 96/74/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosí-
tani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a textiltermékek elnevezésére és címkézésére
vonatkozó irányelvekkel foglalkozó bizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/74/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következő 46. sorral egészül ki:

„46 Elasztolefin Legalább 95 %-ban (tömegszázalékban)
részben keresztkötéseket tartalmazó
makromolekulákból álló, etilénből és
legalább egy másik olefinből előállított
szál, amely eredeti hosszának másfélsze-
resére kinyújtva, majd elengedve rövid
idő alatt lényegében visszanyeri eredeti
hosszát.”

2. A II. melléklet a következő 46. bejegyzéssel egészül ki:

„46 Elasztolefin 1,50”

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. február 2-
ig megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e
rendelkezések szövegéről, valamint e rendelkezések és az ezen
irányelv közötti megfelelési táblázatról.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

HUL 28/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.2.3.

(1) HL L 32., 1997.2.3., 38. o. A legutóbb a 2006/3/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 5., 2006.1.10., 14. o.) módosított irányelv.



3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 2-án.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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