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Poprawka 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wyroby włókiennicze oznakowane
jedynie etykietą zbiorczą i produkty 
sprzedawane na metry lub w kuponach 
powinny być oferowane do sprzedaży w 
taki sposób, aby konsument mógł w pełni 
zaznajomić się z informacjami 
umieszczonymi na ogólnym opakowaniu 
lub na rolce.

9) Wyroby włókiennicze oznakowane 
jedynie etykietą zbiorczą i produkty 
sprzedawane na metry lub w kuponach 
powinny być oferowane do sprzedaży w 
taki sposób, aby konsument mógł w pełni 
zaznajomić się z krajem pochodzenia tych
produktów w rozumieniu rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny pochodzenia 
(„Wspólnotowy Kodeks Celny”1) i
informacjami umieszczonymi na ogólnym 
opakowaniu lub na rolce.

________

Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

Or. it

Poprawka60
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Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do dostosowywania do 
postępu technicznego wykazu nazw 
włókien i towarzyszących im opisów, 
wymogów minimalnych w zakresie 
dokumentacji technicznej dołączanej do 
wniosku producenta o dodanie nazwy 
nowego włókna do wykazu dopuszczonych 
nazw włókien, przepisów szczególnych 
dotyczących wyrobów gorseciarskich oraz 
niektórych rodzajów materiałów 
włókienniczych, wykazu wyrobów, dla 
których etykietowanie lub znakowanie nie 
jest obowiązkowe, wykazu wyrobów, dla 
których obowiązkowe jest wyłącznie 
zbiorcze etykietowanie lub oznakowanie, 
wykazu elementów, których nie 
uwzględnia się przy określaniu zawartości 
procentowej włókien, umownych 
dodatków handlowych służących do 
obliczania masy włókien w wyrobach 
włókienniczych, a także do 
dostosowywania istniejących lub 
przyjmowania nowych metod 
przeprowadzania analizy ilościowej 
dwuskładnikowych i trójskładnikowych 
mieszanek włókien tekstylnych. Ponieważ 
środki te mają zasięg ogólny i mają na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, między innymi 
poprzez uzupełnienie go o nowe inne niż 
istotne elementy, środki te należy przyjąć 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

18) W szczególności Komisja powinna być 
uprawniona do dostosowywania do 
postępu technicznego wykazu nazw 
włókien i towarzyszących im opisów, 
wymogów minimalnych w zakresie 
dokumentacji technicznej dołączanej do 
wniosku producenta o dodanie nazwy 
nowego włókna do wykazu dopuszczonych 
nazw włókien, przepisów szczególnych 
dotyczących wyrobów gorseciarskich oraz 
niektórych rodzajów materiałów 
włókienniczych, wykazu elementów, 
których nie uwzględnia się przy określaniu 
zawartości procentowej włókien, 
umownych dodatków handlowych 
służących do obliczania masy włókien w 
wyrobach włókienniczych, a także do 
dostosowywania istniejących lub 
przyjmowania nowych metod 
przeprowadzania analizy ilościowej 
dwuskładnikowych i trójskładnikowych 
mieszanek włókien tekstylnych. Ponieważ 
środki te mają zasięg ogólny i mają na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, między innymi 
poprzez uzupełnienie go o nowe inne niż 
istotne elementy, środki te należy przyjąć 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.



AM\809153PL.doc 5/35 PE439.907v01-00

PL

Or. it

Poprawka 57
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest ustanowienie metod 
pobierania próbek i przeprowadzania 
analizy wyrobów włókienniczych w celu 
wykluczenia potencjalnych zastrzeżeń do 
stosowanych metod. W trakcie urzędowych 
badań przeprowadzanych w państwach 
członkowskich w celu wyznaczenia składu 
surowcowego wyrobów włókienniczych 
składających się z mieszanek dwu- i 
trójskładnikowych należy stosować 
jednolite metody, zarówno w zakresie 
wstępnej obróbki próbek, jak i ich analizy 
ilościowej. W związku z tym w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić jednolite 
metody analizy większości wyrobów 
włókienniczych składających się z 
mieszanek dwu- i trójskładnikowych, jakie 
znajdują się w obrocie.

(12) Konieczne jest ustanowienie metod 
pobierania próbek i przeprowadzania 
analizy wyrobów włókienniczych w celu 
wykluczenia potencjalnych zastrzeżeń do 
stosowanych metod. W trakcie urzędowych 
badań przeprowadzanych w państwach 
członkowskich w celu wyznaczenia składu 
surowcowego wyrobów włókienniczych 
składających się z mieszanek dwu- i 
trójskładnikowych należy stosować 
jednolite metody, zarówno w zakresie 
wstępnej obróbki próbek, jak i ich analizy 
ilościowej. W związku z tym w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić jednolite 
metody analizy większości wyrobów 
włókienniczych składających się z 
mieszanek dwu- i trójskładnikowych, jakie 
znajdują się w obrocie. Jednakże aby 
uprościć niniejsze rozporządzenie i 
dostosować jednolite metody analizy do 
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postępu technicznego, należy przekształcić 
metody określone w niniejszym 
rozporządzeniu w normy europejskie. W 
tym celu Komisja powinna przygotować 
przejście z obecnego systemu, którego 
metody opisano w niniejszym 
rozporządzeniu, na europejski system 
oparty na normach.

Or. en

Poprawka 58
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest ustanowienie metod 
pobierania próbek i przeprowadzania 
analizy wyrobów włókienniczych w celu 
wykluczenia potencjalnych zastrzeżeń do 
stosowanych metod. W trakcie urzędowych 
badań przeprowadzanych w państwach 
członkowskich w celu wyznaczenia składu 
surowcowego wyrobów włókienniczych 
składających się z mieszanek dwu- i 
trójskładnikowych należy stosować 
jednolite metody, zarówno w zakresie 
wstępnej obróbki próbek, jak i ich analizy 
ilościowej. W związku z tym w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić jednolite 
metody analizy większości wyrobów 
włókienniczych składających się z 
mieszanek dwu- i trójskładnikowych, jakie 
znajdują się w obrocie. 

(12) Konieczne jest ustanowienie metod 
pobierania próbek i przeprowadzania 
analizy wyrobów włókienniczych w celu 
wykluczenia potencjalnych zastrzeżeń do 
stosowanych metod. W trakcie urzędowych 
badań przeprowadzanych w państwach 
członkowskich w celu wyznaczenia składu 
surowcowego wyrobów włókienniczych 
składających się z mieszanek dwu- i 
trójskładnikowych należy stosować 
jednolite metody, zarówno w zakresie 
wstępnej obróbki próbek, jak i ich analizy 
ilościowej. W związku z tym w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić jednolite 
metody analizy większości wyrobów 
włókienniczych składających się z 
mieszanek dwu- i trójskładnikowych, jakie 
znajdują się w obrocie. W celu 
uproszczenia wprowadzania w życie 
niniejszego rozporządzenia należy zastąpić 
załącznik VII zharmonizowanymi 
normami określonymi w kontekście 
europejskiego systemu opartego na 
normach. 

Or. en
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Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia i uproszczenia Komisja powinna przygotować przy pomocy sektora i we 
współpracy z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN) przejście z obecnego systemu, 
opisanego w załączniku VIII, na europejski system oparty na normach.

Poprawka 59
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy ustanowić procedurę, której 
przestrzegać ma każdy producent lub jego 
przedstawiciel zamierzający dodać do 
załączników technicznych nazwę nowego 
włókna. W niniejszym rozporządzeniu 
należy zatem określić wymogi, jakie 
muszą być spełnione przy składaniu 
wniosku o dodanie do załączników 
technicznych nazwy nowego włókna.

(16) Należy ustanowić procedurę, w tym 
szczegółowe wymogi, których przestrzegać 
ma każdy producent lub jakakolwiek 
osoba, która występuje w jego imieniu,
zamierzająca dodać do wykazu 
zharmonizowanych nazw w załączniku I
nazwę nowego włókna.

Or. en

Poprawka 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Należy ustanowić zharmonizowane 
przepisy dotyczące oznaczania 
pochodzenia wyrobów włókienniczych w 
celu ochrony konsumentów przed 
niezgodnymi z prawdą, niedokładnymi lub 
mylącymi informacjami. W odniesieniu do 
wyrobów importowanych przepisy te 
powinny przybrać formę wymogów 
dotyczących obowiązkowego 
etykietowania. W odniesieniu do wyrobów 
niepodlegających obowiązkowemu 
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oznaczeniu miejsca pochodzenia na 
poziomie Unii należy przewidzieć przepisy 
gwarantujące, że ewentualne skargi 
dotyczące miejsca pochodzenia nie będą 
nieprawdziwe lub mylące. 

Or. en

Poprawka 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) W swojej rezolucji z dnia 25 
listopada 2009 r. w sprawie oznaczania 
pochodzenia1 Parlament Europejski 
powtórzył, że ochrona konsumenta 
wymaga przejrzystych i spójnych zasad 
handlu, w tym oznaczania pochodzenia, 
oraz wezwał Komisję i Radę do podjęcia 
wszelkich niezbędnych działań, aby 
zagwarantować równość szans z 
partnerami handlowymi, które 
przewidziały wymogi w zakresie 
oznaczania pochodzenia.
________
1 Teksty przyjęte P7_TA(2009)0093.

Or. it

Poprawka 63
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Aby móc dokonywać świadomych 
wyborów, przy zakupie wyrobów 
włókienniczych konsumenci powinni 
wiedzieć, czy wyroby te zawierają w części 
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niewłókiennej materiały pochodzenia 
zwierzęcego. Dlatego ważne jest 
wskazanie na etykiecie obecności 
wszelkich materiałów pochodzenia 
zwierzęcego.

Or. en

Poprawka 64
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Niniejsze rozporządzenie ogranicza 
się do przepisów dotyczących 
harmonizacji nazw włókien tekstylnych i 
etykietowania składu surowcowego 
wyrobów włókienniczych. Jednakże aby 
zapewnić kompleksowy obraz sytuacji w 
zakresie etykietowania wyrobów 
włókienniczych na rynku wewnętrznym 
oraz aby nadążać za rozwojem handlu 
elektronicznego i sprostać przyszłym 
wyzwaniom rynku wyrobów 
włókienniczych, Komisja powinna 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące 
ewentualnych nowych wymogów 
dotyczących etykietowania w celu 
ułatwienia swobodnego przepływu 
wyrobów włókienniczych na rynku 
wewnętrznym oraz osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów w całej 
Unii. Sprawozdanie powinno opierać się 
na szeroko zakrojonych konsultacjach ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami i 
szczegółowej ocenie wpływu, w 
stosownych przypadkach mogą mu też 
towarzyszyć wnioski ustawodawcze.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu sprostania przyszłym wyzwaniom rynku wyrobów włókienniczych powinniśmy zbadać 
inne aspekty etykietowania wyrobów włókienniczych, jeżeli sprzyjają one ułatwieniu 
swobodnego przepływu wyrobów włókienniczych i mają wartość dodaną dla konsumentów. 
Takie sprawozdanie powinno opierać się na szeroko zakrojonych konsultacjach ze wszystkimi 
zainteresowanymi grupami, uwzględniać autentyczną wartość dodaną dla konsumenta oraz 
jego rzeczywiste potrzeby. 

Poprawka 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Niniejsze rozporządzenie ogranicza 
się do przepisów dotyczących harmonizacji 
nazw włókien tekstylnych i etykietowania 
składu surowcowego wyrobów 
włókienniczych. Jednakże aby 
wyeliminować utrudnienia, które mogą 
wystąpić w prawidłowym funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego, wynikające z 
rozbieżności między przepisami lub 
praktykami stosowanymi w państwach 
członkowskich, oraz aby nadążać za 
rozwojem handlu elektronicznego i 
sprostać nowym wyzwaniom rynku 
wyrobów włókienniczych, pożądane 
byłoby zbadanie możliwości harmonizacji 
lub normalizacji innych aspektów 
etykietowania wyrobów włókienniczych 
celem ułatwienia swobodnego przepływu 
wyrobów włókienniczych na rynku 
wewnętrznym oraz osiągnięcia jednolitego 
i wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów w całej UE. W tym celu 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące ewentualnego 
wdrożenia nowych wymogów dotyczących 
etykietowania na szczeblu unijnym. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem tego punktu preambuły jest zagwarantowanie, że Komisja Europejska będzie mogła 
sporządzić sprawozdanie bez uprzednio ustalonych konkluzji w celu dopilnowania, by 
ewentualne nowe uregulowania odpowiadały rzeczywistym potrzebom konsumentów i 
przedsiębiorstw.

Poprawka 66
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Komisja powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące ewentualnych 
nowych wymogów w zakresie 
etykietowania, które powinny zostać 
wprowadzone na poziomie UE.

Or. en

Poprawka 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Celem ustaleń dotyczących 
oznaczania pochodzenia byłoby 
dostarczanie konsumentom informacji 
dotyczących kraju pochodzenia produktu, 
który kupują, umożliwiając im dokonanie 
oceny takiego produktu w świetle 
standardów społecznych, standardów 
związanych z ochroną środowiska i 
standardów bezpieczeństwa kojarzonych 
ogólnie z tym krajem.     

Or. it
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Poprawka 68
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące stosowania nazw 
włókien tekstylnych i etykietowania 
wyrobów włókienniczych, a także przepisy 
dotyczące analizy ilościowej 
dwuskładnikowych i trójskładnikowych 
mieszanek włókien tekstylnych.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące stosowania nazw 
włókien tekstylnych i etykietowania 
wyrobów włókienniczych oraz określania 
składu surowcowego wyrobów 
włókienniczych przy wykorzystaniu 
standardowych metod analizy ilościowej w 
celu poprawy ich swobodnego obiegu na 
rynku wewnętrznym i dostarczenia 
konsumentom dokładnych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że standardowe metody mogą sprzyjać swobodnemu obiegowi wyrobów 
włókienniczych na rynku wewnętrznym. 

Poprawka 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie 
mają zastosowania do wyrobów 
włókienniczych, które:

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia, 
oprócz przepisów związanych ze 
wskazaniem kraju pochodzenia, nie mają 
zastosowania do wyrobów włókienniczych, 
które:
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Or. it

Poprawka 70
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „etykietowanie” oznacza umieszczenie 
na wyrobie włókienniczym wymaganych 
informacji poprzez dołączenie etykiety;

Or. en

Poprawka 71
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) „oznaczenie” oznacza podanie 
wymaganych informacji na wyrobie 
włókienniczym poprzez umieszczenie 
wszywki, haftu, nadruku lub wytłoczenia 
bądź przy użyciu innej technologii;

Or. en

Poprawka 72
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyroby włókiennicze mogą zostać 
wprowadzone do obrotu we Wspólnocie 
albo przed przetworzeniem albo podczas 

1. Wyroby włókiennicze udostępnia się na 
rynku pod warunkiem, że są one 
opatrzone etykietą lub towarzyszą im 
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przemysłowego przetworzenia lub na 
dowolnym etapie dystrybucji jedynie w 
przypadku, gdy takie wyroby oznakowane 
są etykietą zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

dokumenty handlowe zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych ram prawnych.

Poprawka 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla stosowania krajowych i 
wspólnotowych przepisów dotyczących
ochrony własności przemysłowej i 
handlowej, informacji na temat 
pochodzenia, właściwych oznaczeń 
pochodzenia i zapobiegania nieuczciwej 
konkurencji.

2. Jeżeli przepisy określone w niniejszym 
rozporządzeniu nie stanowią inaczej, 
krajowe i unijne przepisy dotyczące
ochrony własności przemysłowej i 
handlowej, informacji na temat 
pochodzenia, właściwych oznaczeń 
pochodzenia i zapobiegania nieuczciwej 
konkurencji mają nadal zastosowanie do 
wyrobów włókienniczych.

Or. en

Poprawka 74
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do czasu włączenia do załącznika I nowe 
włókna należy oznaczać według surowca, 
z którego się składają.
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Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że procedura komitologii dotycząca włączenia włókien do załącznika I 
będzie trwała prawdopodobnie wiele miesięcy, ze względów ekonomicznych konieczne jest 
umożliwienie wykorzystywania włókien oznaczonych w sposób przejściowy, tj. według 
surowca. Dlatego też nieodzowne jest wprowadzenie przepisu przejściowego.

Poprawka 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do produktów, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. a niniejszego 
rozporządzenia oraz niezależnie od 
postanowień art. 24 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/1992 z dnia 12 
października 1992 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny pochodzenia 
(„Wspólnotowy Kodeks Celny”), w 
oczekiwaniu na reformę przepisów 
obowiązkowego oznaczania pochodzenia i 
zgodnie z art. 11 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, wyroby włókiennicze 
uznaje się za „pochodzące” z kraju, w 
którym przeszły co najmniej dwa znaczące 
etapy przetwarzania i/lub produkcji.  
___________

Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

Or. it
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Poprawka 76
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zawartość włóknistych zanieczyszczeń
w wyrobach, o których mowa w ust. 1 i 2, 
w tym w wyrobach wełnianych poddanych 
procesowi zgrzeblania, nie może 
przekraczać 0,3 % i wymagane jest 
uzasadnienie jej względami technicznymi 
związanymi z produkcją.

3. Zawartość włókien obcych w wyrobach, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w tym w 
wyrobach wełnianych poddanych 
procesowi zgrzeblania, nie przekracza 
0,3% masy wyrobu włókienniczego i jest 
uzasadniona jako technicznie 
nieunikniona według dobrej praktyki 
wytwarzania.

Or. en

Poprawka 77
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyrób włókienniczy składający się z 
dwóch lub większej liczby włókien, z 
których jedno stanowi co najmniej 85 % 
całkowitej masy tego wyrobu, oznakowany 
jest w jeden z następujących sposobów:

1. Wyrób włókienniczy oznacza się nazwą 
i zawartością procentową w masie 
całkowitej wszystkich włókien składowych 
w porządku malejącym.

a) nazwą włókna o zawartości stanowiącej 
co najmniej 85 % całkowitej masy, po 
której podana jest zawartość procentowa 
tego włókna w masie;
b) nazwą włókna o zawartości stanowiącej 
co najmniej 85 % całkowitej masy, po 
której zamieszczone jest wyrażenie 
„minimum 85 %”;
c) poprzez podanie pełnego składu 
procentowego wyrobu.
2. Wyrób włókienniczy składający się z 
dwóch lub większej liczby włókien, z 
których żadne nie stanowi 85 % całkowitej 
masy tego wyrobu, oznacza się nazwą i 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 włókna 
nieujęte w załączniku I można określić 
wyrażeniem „inne włókna”, po którym 
podana jest ich łączna zawartość 
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zawartością procentową w masie 
całkowitej co najmniej dwóch włókien, 
których zawartość procentowa w masie 
całkowitej jest największa, po której 
wymienia się nazwy pozostałych włókien 
składowych, w porządku malejącym 
według zawartości procentowej w masie 
całkowitej, których zawartość procentową 
w masie całkowitej można podać lub nie. 

procentowa w całkowitej masie wyrobu.

Stosuje się przy tym następujące zasady:

a) włókna, z których każde z osobna 
stanowi mniej niż 10 % całkowitej masy 
wyrobu można określić zbiorczo 
wyrażeniem „inne włókna”, po którym 
podana jest ich łączna zawartość 
procentowa w całkowitej masie wyrobu;
b) w przypadku podania nazwy włókna, 
którego zawartość w wyrobie jest mniejsza 
niż 10 % całkowitej masy, należy podać 
pełny skład procentowy takiego wyrobu.
3. Wyroby zawierające osnowę z czystej 
bawełny i wątek z czystego lnu, w których 
zawartość procentowa lnu nie przekracza 
40 % całkowitej masy niezagruntowanej 
tkaniny, można określić nazwą „mieszanka 
bawełna len”, której towarzyszyć musi 
określenie składu surowcowego: „osnowa 
– czysta bawełna, wątek – czysty len”.

3. Wyroby zawierające osnowę z czystej 
bawełny i wątek z czystego lnu, w których 
zawartość procentowa lnu nie przekracza 
40 % całkowitej masy niezagruntowanej 
tkaniny, można określić nazwą „mieszanka 
bawełna len”, której towarzyszyć musi 
określenie składu surowcowego: „osnowa 
– czysta bawełna, wątek – czysty len”.

4. W przypadku wyrobów włókienniczych, 
których skład jest trudny do określenia w 
momencie produkcji, można na etykiecie 
używać określeń „włókna mieszane” lub 
„nieokreślony skład surowcowy”.

4. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1, 
w przypadku wyrobów włókienniczych, 
których skład jest trudny do określenia w 
momencie produkcji, można na etykiecie 
używać określeń „włókna mieszane” lub 
„nieokreślony skład surowcowy”.

Or. en

Uzasadnienie

Konsument ma prawo uzyskać informacje na temat łącznej zawartości procentowej wyrobu. 
Wyroby włókiennicze składają się z ograniczonej liczby włókien i z technicznego punktu 
widzenia możliwe jest określenie ich dokładnej zawartości procentowej. Tolerancje, o których 
mowa w art. 18 ust. 2, 3 i 4, będą miały nadal zastosowanie. Przewidziano również 
odstępstwo dla włókien, które nie zostały jeszcze ujęte w załączniku I, ale wprowadzono je już 
do obrotu, aby ocenić potrzeby konsumentów (ust. 2), oraz dla wyrobów włókienniczych 
złożonych z włókien odzyskanych w wyniku recyklingu (ust. 4) i wytwarzanych przez MŚP 
stosujące tradycyjne metody produkcji.
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Poprawka 78
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Masa niewymienionych włókien nie 
może przekraczać 30% całkowitej masy.

Or. de

Uzasadnienie

Mniejsza wartość wiązałaby się ze znacznymi obciążeniami i prowadziłaby do niepotrzebnego 
powiększenia etykiety. Niemożliwe byłoby zatem zapewnienie właściwej równowagi między 
wysokim poziomem ochrony konsumentów a uproszczeniem ram regulacyjnych dotyczących 
wyrobów włókienniczych.

Poprawka 79
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Materiały pochodzenia zwierzęcego

1. W przypadku gdy wyrób włókienniczy 
zawiera niewłókienne materiały 
pochodzenia zwierzęcego, opatrzony jest 
on etykietą z informacją, że części wyrobu 
zrobione są z materiałów pochodzenia 
zwierzęcego. Etykieta nie może 
wprowadzać w błąd oraz jest wykonana w 
taki sposób, aby konsument mógł bez 
trudności zrozumieć, do której części 
wyrobu odnoszą się objaśnienia 
umieszczone na etykiecie.
2. Państwa członkowskie informują 
Komisję o metodach analitycznych 
stosowanych w celu identyfikacji 
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materiałów pochodzenia zwierzęcego do 
[data stosowania], a następnie za każdym 
razem, gdy wymagają tego zachodzące 
zmiany.
3. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 19a, 19b i 19c określające 
szczegółowo formę i metody etykietowania 
wyrobów włókienniczych, o których mowa 
w ust. 1 i ustanawiające analityczne 
metody identyfikacji materiałów 
pochodzenia zwierzęcego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby móc dokonywać świadomych wyborów, przy zakupie wyrobów włókienniczych 
konsumenci powinni wiedzieć, czy wyroby te zawierają w części niewłókiennej materiały 
pochodzenia zwierzęcego (futro, skóra itp). Dlatego ważne jest wskazanie na etykiecie 
obecności wszelkich materiałów pochodzenia zwierzęcego.

Poprawka 80
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzane do obrotu wyroby 
włókiennicze opatruje się etykietą lub 
inaczej oznakowuje.

1. Udostępniane na rynku wyroby 
włókiennicze opatruje się etykietą.

Etykietę umieszcza się na wyrobie 
włókienniczym w taki sposób, żeby była 
łatwo dostępna i widoczna dla 
konsumenta. Podczas rozsądnego okresu 
używania wyrobu etykieta pozostaje 
czytelna. Etykiety i sposób ich 
umieszczania nie powodują nadmiernego 
dyskomfortu podczas noszenia wyrobów 
włókienniczych przez konsumentów.

Etykiety lub oznakowanie można jednak 
zastąpić lub uzupełnić towarzyszącymi 
wyrobom dokumentami handlowymi, 
jeżeli wyroby te nie są oferowane do 
sprzedaży bezpośrednio konsumentowi 
końcowemu lub gdy dostarcza się je w 

Etykiety można jednak zastąpić lub 
uzupełnić towarzyszącymi wyrobom 
dokumentami handlowymi, jeżeli wyroby 
te dostarczane są podmiotom 
gospodarczym w obrębie łańcucha dostaw 
lub gdy dostarcza się je w ramach 
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ramach zamówienia złożonego przez 
państwo lub inną osobę prawną prawa 
publicznego.

zamówienia złożonego przez jakąkolwiek 
instytucję zamawiającą określoną w 
dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi.
Nazwy i opisy, o których mowa w art. 5, 7, 
8 i 9 niniejszego rozporządzenia, wyraźnie 
wskazuje się w dokumentach handlowych 
towarzyszących wyrobom. 
Dopuszczalne jest stosowanie skrótów, 
pod warunkiem że skróty włókien widnieją 
w międzynarodowym standardzie² i są 
wytłumaczone w dokumencie handlowym.
_______
1 Dz. U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.
² ISO 2076 w sprawie skrótów włókien tekstylnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zwrócenie uwagi na wygodę użytkownika końcowego , nie nakładając 
jednocześnie żadnych nieelastycznych i niepotrzebnie surowych wymogów na producenta. 
Należy dodać odniesienie do ISI 2076. Standard określa międzynarodowe skróty 
najważniejszych włókien tekstylnych i surowców wykorzystywanych w wyrobach 
włókienniczych.

Poprawka 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzane do obrotu wyroby 
włókiennicze opatruje się etykietą lub 
inaczej oznakowuje.

1. Na wprowadzanych do obrotu wyrobach 
włókienniczych widnieje zawsze kraj 
pochodzenia zgodnie z Wspólnotowym 
Kodeksem Cywilnym i opatruje się je
etykietą lub inaczej oznakowuje.    

Etykiety lub oznakowanie można jednak 
zastąpić lub uzupełnić towarzyszącymi 
wyrobom dokumentami handlowymi, 
jeżeli wyroby te nie są oferowane do 
sprzedaży bezpośrednio konsumentowi 

Etykiety lub oznakowanie można jednak 
zastąpić lub uzupełnić towarzyszącymi 
wyrobom dokumentami handlowymi, 
jeżeli wyroby te nie są oferowane do 
sprzedaży bezpośrednio konsumentowi 
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końcowemu lub gdy dostarcza się je w 
ramach zamówienia złożonego przez 
państwo lub inną osobę prawną prawa 
publicznego.

końcowemu lub gdy dostarcza się je w 
ramach zamówienia złożonego przez 
państwo lub inną osobę prawną prawa 
publicznego. Postanowienie to nie ma 
zastosowania do wyrobów włókienniczych 
z krajów trzecich.

Or. it

Poprawka 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a

1. Dla celów niniejszego artykułu pojęcia 
„pochodzenie” oraz „pochodzący” 
odnoszą się do niepreferencyjnego 
pochodzenia zgodnie z art. 22-26 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 
dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny1.
2. Przywóz i wprowadzanie do obrotu 
wyrobów włókienniczych sprowadzanych z 
krajów trzecich, z wyjątkiem wyrobów 
pochodzących z Turcji oraz państw stron 
porozumienia EOG, podlega obowiązkowi 
oznaczania pochodzenia na warunkach 
określonych w niniejszym artykule. 
3. Kraj pochodzenia wyrobów 
włókienniczych jest wskazany na etykiecie 
na tych wyrobach. W przypadkach gdy 
wyroby są zapakowane, informacja o 
pochodzeniu zostaje umieszczona 
oddzielnie na opakowaniu.
4. Komisja może przyjąć akty delegowane 
zgodnie z art. 19a, 19b i 19c, aby określić 
przypadki, w których wskazanie 
pochodzenia na opakowaniu jest 
dopuszczalne w zastępstwie etykietowania 
samego wyrobu. Taka sytuacja może mieć 
miejsce szczególnie w przypadkach gdy 
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wyrób dociera do końcowego konsumenta 
w swoim tradycyjnym opakowaniu.
5. Sformułowanie „wyprodukowano w” 
razem z nazwą kraju pochodzenia 
wskazuje na pochodzenie wyrobu 
włókienniczego. Etykiety można 
sporządzać w każdym języku urzędowym 
Unii Europejskiej, zrozumiałym dla 
konsumenta końcowego w państwie 
członkowskim, w którym dany wyrób 
wprowadza się do obrotu. 
6. Pochodzenie oznacza się za pomocą 
czytelnych i nieścieralnych liter, 
oznaczenie pochodzenia jest widoczne 
przy normalnym użytkowaniu, wyraźne 
odróżnia się od innych informacji oraz 
przedstawione jest w sposób, który nie 
wprowadza w błąd ani nie  tworzy 
mylnego wrażenia co do pochodzenia 
wyrobu. 
7. Wyroby włókiennicze są opatrzone 
wymaganą etykietą w momencie 
przywozu. Takiej etykiety nie można 
usunąć ani ingerować w nią przed 
sprzedaniem wyrobu końcowemu 
konsumentowi bądź użytkownikowi.
_______
Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Poprawka 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11b

1. W przypadku gdy pochodzenie wyrobów 
włókienniczych innych niż te, o których 
mowa w art. 11a, jest wskazane na 
etykiecie, takie wskazanie podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
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2. Uznaje się, że produkt pochodzi z 
danego kraju, jeżeli przeszedł w tym kraju 
przynajmniej dwa z następujących etapów 
produkcji:
- przędzenie;
- tkanie;
- wykończenie;
- apretura.
3. Wyrób włókienniczy może nie być 
opisany na etykiecie jako w całości 
pochodzący z danego kraju, chyba że 
przeszedł w tym kraju przez wszystkie 
etapy produkcji, o których mowa w ust. 2.
4. Sformułowanie „wyprodukowano w” 
razem z nazwą kraju pochodzenia 
wskazuje na pochodzenie wyrobu. 
Etykiety można sporządzać w każdym 
języku urzędowym Unii Europejskiej, 
zrozumiałym dla konsumenta końcowego 
w państwie członkowskim, w którym dany 
wyrób wprowadza się do obrotu.
5. Pochodzenie oznacza się za pomocą 
czytelnych i nieścieralnych liter, 
oznaczenie pochodzenia jest widoczne 
przy normalnym użytku, wyraźne różne od 
innych informacji oraz przedstawione w 
sposób, który nie wprowadza w błąd ani 
nie sprzyja błędnym założeniom co do 
pochodzenia produktu. 

Or. en

Poprawka 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11c

Komisja może przyjąć akty delegowane 
zgodnie z art. 19a, 19.b i 19.c w celu:
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- szczegółowego określenia formy i metody 
oznaczania miejsca pochodzenia;
- ułożenia listy terminów we wszystkich 
językach urzędowych Unii, która jasno 
wskazuje, że wyrób pochodzi z kraju 
wskazanego na etykiecie;
- określenia przypadków, w których 
powszechnie używane skróty wyraźnie 
wskazują na kraj pochodzenia i mogą 
zostać wykorzystane dla celów niniejszego 
rozporządzenia;
- określenia przypadków, w których 
wyroby nie mogą lub nie muszą być 
opatrzone etykietą z przyczyn 
technicznych lub gospodarczych;
- określenia dodatkowych reguł, które 
mogą okazać się potrzebne, jeżeli okaże 
się, że wyroby nie spełniają wymogów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11d

1. Uznaje się, że wyroby włókiennicze, o 
których mowa w art. 11a nie spełniają 
wymogów niniejszego rozporządzenia 
jeżeli:
– nie mają oznaczenia pochodzenia;
– oznaczenie pochodzenia nie zgadza się z 
faktycznym miejscem pochodzenia 
wyrobu; 
– oznaczenie pochodzenia zostało 
zmienione lub usunięte, lub ingerowano w 
nie w inny sposób, chyba że korekta była 
wymagana w świetle postanowień ust. 5 
niniejszego artykułu;
2. Uznaje się, że wyroby włókiennicze 
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poza tymi, o których mowa w art. 11a nie 
spełniają wymogów niniejszego 
rozporządzenia jeżeli:
– oznaczenie pochodzenia nie zgadza się z 
faktycznym miejscem pochodzenia 
wyrobu; 
– oznaczenie pochodzenia zostało 
zmienione lub usunięte, lub ingerowano w 
nie w inny sposób, chyba że korekta była 
wymagana w świetle postanowień ust. 5 
niniejszego artykułu;
3. Komisja może przyjąć akty delegowane 
zgodnie z art. 19a, 19b i 19c w odniesieniu 
do deklaracji i dokumentów 
poświadczających, które mogą być 
uznawane jako dowody zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem.
4. Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ich 
wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
zawiadamiają Komisję o tych przepisach 
najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, a także zawiadamiają ją 
niezwłocznie o wszelkich dalszych 
zmianach mających wpływ na te przepisy.
5. W przypadku gdy wyroby nie spełniają 
wymogów niniejszego rozporządzenia, 
państwa członkowskie przyjmują dalsze 
środki konieczne, aby nałożyć na 
właściciela takich wyrobów lub na 
jakąkolwiek inną osobę za nie 
odpowiedzialną, obowiązek opatrzenia 
wyrobów etykietą zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i na własny koszt.
6. Jeśli okaże się to konieczne dla 
skutecznego stosowania niniejszego 
rozporządzenia, właściwe organy mogą 
wymieniać się danymi otrzymanymi w 
czasie kontroli zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, w tym z organami lub 
innymi osobami i organizacjami, które 
zostały upoważnione przez państwa 
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członkowskie zgodnie z art. 11 dyrektywy 
2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym1.
______
Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.

Or. en

Poprawka 86
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gdy wyroby włókiennicze oferowane są 
do sprzedaży, w katalogach i prospektach, 
na opakowaniach, etykietach i 
oznakowaniach nazwy i opisy, o których 
mowa w art. 5, 7, 8 i 9, podaje się 
wyraźnym, czytelnym i jednolitym 
drukiem.

2. Udostępniając wyrób włókienniczy na 
rynku, w katalogach i prospektach, na 
opakowaniach i etykietach nazwy i skład 
włókien, o których mowa w art. 5, 7, 8 i 9, 
podaje się w sposób łatwo dostępny, 
widoczny i czytelny oraz jednolitym 
drukiem. Informacje te są łatwo dostępne 
dla konsumenta przed dokonaniem 
zakupu, w tym również w przypadkach 
dokonywania zakupu za pomocą środków 
elektronicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić , że produkt powinien się koncentrować na użytkowniku końcowym. 
Informacje na etykiecie powinny być dostępne dla konsumenta, kiedy tylko zajdzie taka 
potrzeba, jednak wymóg ten nie powinien doprowadzić do nałożenia żadnych nazbyt 
surowych wymogów na producenta. Należy utrzymać równowagę przedsiębiorca - konsument 
dla potrzeb dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
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Poprawka 87
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Etykiety i oznakowanie sporządza się w 
języku lub językach państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
wyroby włókiennicze oferowane są na 
sprzedaż lub sprzedawane odbiorcy 
końcowemu, o ile stanowią tak przepisy 
tego państwa członkowskiego.

4. Etykiety sporządza się w każdym języku 
urzędowym Unii, zrozumiałym dla 
konsumenta końcowego w państwie 
członkowskim, w którym udostępnia się 
wyroby włókiennicze na rynku.

Or. en

Poprawka 88
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku szpulek, cewek, pasemek, 
motków i wszystkich innych małych ilości 
nici do szycia, cerowania lub wyszywania 
ustęp pierwszy stosuje się do etykiet 
zbiorczych, o których mowa w art. 15 ust. 
3. Pojedyncze artykuły mogą być 
oznakowane w dowolnym języku
wspólnotowym.

W przypadku szpulek, cewek, pasemek, 
motków i wszystkich innych małych ilości 
nici do szycia, cerowania lub wyszywania 
ustęp pierwszy stosuje się do etykiet 
zbiorczych, o których mowa w art. 15 ust. 
3. Jeżeli artykuły takie sprzedaje się 
pojedynczo konsumentowi końcowemu, 
mogą być one oznakowane w każdym z 
języków urzędowych Unii, pod warunkiem 
że posiadają one również etykiety zbiorcze. 

Or. en

Uzasadnienie

Jest ważne, aby etykiety były łatwo dostępne dla konsumenta.
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Poprawka 89
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku szpulek, cewek, pasemek, 
motków i wszystkich innych małych ilości 
nici do szycia, cerowania lub wyszywania 
ustęp pierwszy stosuje się do etykiet 
zbiorczych, o których mowa w art. 15 ust. 
3. Pojedyncze artykuły mogą być 
oznakowane w dowolnym języku 
wspólnotowym.

W przypadku szpulek, cewek, pasemek, 
motków i wszystkich innych małych ilości 
nici do szycia, cerowania lub wyszywania 
ustęp pierwszy stosuje się do etykiet 
zbiorczych, o których mowa w art. 15 ust. 
3. Jeżeli artykuły takie sprzedaje się 
pojedynczo konsumentowi końcowemu, 
mogą być one oznakowane w każdym z 
języków urzędowych Unii, pod warunkiem 
że posiadają one również etykiety zbiorcze.

Or. en

Poprawka 90
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 19a, 19b i 19c 
ustanawiające szczegółowe warunki 
dotyczące wykorzystania symboli, o 
których mowa w niniejszym ustępie. 

Or. en
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Poprawka 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie jest wymagane podanie nazw 
włókien lub składu włókien na etykietach 
lub oznakowaniu wyrobów włókienniczych 
wymienionych w załączniku V. 

2. Nie jest wymagane podanie nazw 
włókien - z wyjątkiem wskazania 
pochodzenia - lub składu włókien na 
etykietach lub oznakowaniu wyrobów 
włókienniczych wymienionych w 
załączniku V.

Or. it

Poprawka 92
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Laboratorium odpowiedzialne za 
badanie mieszanek włókien tekstylnych, w 
przypadku których nie ma ujednoliconych 
na poziomie Wspólnoty metod 
przeprowadzania analiz, ustala skład takich 
mieszanek z zastosowaniem 
obowiązujących metod, którymi 
dysponuje, w sprawozdaniu z analizy 
podając uzyskane wyniki oraz dokładność 
metody, o ile jest ona znana.

3. Laboratorium akredytowane i 
zatwierdzone przez właściwe organy 
państwa członkowskiego do badania
mieszanek włókien tekstylnych, w 
przypadku których nie ma ujednoliconych 
na poziomie Wspólnoty metod 
przeprowadzania analiz, ustala skład 
włókien takich mieszanek, podając w 
sprawozdaniu z analizy uzyskane wyniki, 
zastosowaną metodę oraz jej dokładność.

Or. el

Uzasadnienie

Termin „odpowiedzialne” nie daje gwarancji niezawodności jeśli chodzi o laboratorium 
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przeprowadzające analizy i jego odkrycia. Laboratoria akredytowane i zatwierdzone przez 
organy państw członkowskich spełniają co najmniej minimalne kryteria jeśli chodzi o jakość i 
niezawodność.

Poprawka 93
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Przegląd

1. Do...* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie możliwych 
wymogów dotyczących etykietowania, 
które powinny zostać wprowadzone na 
szczeblu unijnym w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu wyrobów 
włókienniczych na rynku wewnętrznym 
oraz osiągnięcia  w całej Unii wysokiego 
poziomu ochrony konsumenta. 
Sprawozdanie opiera się na szeroko 
zakrojonej konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami i szczegółowej 
ocenie wpływu a w uzasadnionych 
przypadkach mogą mu towarzyszyć 
wnioski legislacyjne. 
2. Sprawozdanie zawiera analizę opinii 
konsumentów na temat minimalnej ilości 
informacji, które należy umieścić na 
etykiecie wyrobu włókienniczego. 
Sprawozdanie obejmuje takie kwestie jak 
łatwopalność wyrobów włókienniczych 
oraz wskazanie wszelkich potencjalnie 
alergennych i niebezpiecznych substancji 
wykorzystywanych do produkcji lub 
przetwarzania wyrobów włókienniczych. 
Sprawozdanie może również badać inne 
aspekty etykietowania wyrobów 
włókienniczych, jeżeli mają one związek z 
procesem harmonizacji i stanowią wartość 
dodaną dla konsumentów.
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3. Do dnia … * Komisja przeprowadza 
badanie w celu sprawdzenia, czy 
substancje służące do produkcji i 
przetwarzania wyrobów włókienniczych 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
człowieka. Badanie to oceni w 
szczególności, czy między reakcjami 
alergicznymi a włóknami syntetycznymi, 
barwnikami, biocydami, konserwantami 
lub nanocząsteczkami wykorzystywanymi 
do produkcji wyrobów włókienniczych 
istnieje związek przyczynowy. Badanie to 
opiera się na dowodach naukowych i 
uwzględnia wyniki działań w zakresie 
nadzoru rynkowego. Na podstawie tego 
badania Komisja może przedstawić w 
uzasadnionych przypadkach wnioski 
legislacyjne mające na celu zakazanie lub 
ograniczenie stosowania potencjalnie 
niebezpiecznych substancji 
wykorzystywanych do produkcji wyrobów 
włókienniczych, zgodnie z właściwymi 
przepisami UE.
___________
*Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprostania przyszłym wyzwaniom rynku wyrobów włókienniczych powinniśmy zbadać 
inne aspekty etykietowania wyrobów włókienniczych, jeżeli sprzyjają one ułatwieniu 
swobodnego przepływu wyrobów włókienniczych i mają wartość dodaną dla konsumentów. W 
tym celu zaprasza się Komisję do przedstawienia sprawozdania. Sprawozdanie powinno się 
opierać na szeroko zakrojonych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi grupami. 
Jednak musimy zdawać sobie sprawę z ryzyka nadmiernych regulacji w tym sektorze jeśli 
chodzi o etykietowanie, co może zwiększyć napięcie między państwami i oddziaływać na 
konkurencyjność przemysłu UE.
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Poprawka 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 a
Ponowne rozpatrzenie

Najpóźniej ...* Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące ewentualnego 
wdrożenia nowych wymogów dotyczących 
etykietowania na szczeblu unijnym. 
___________
*Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zagwarantowanie, że Komisja Europejska będzie mogła sporządzić 
sprawozdanie bez uprzednio ustalonych konkluzji w celu dopilnowania, by ewentualne nowe 
uregulowania odpowiadały rzeczywistym potrzebom konsumentów i przedsiębiorstw. 

Poprawka 95
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do [DATA = pięć lat od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie] 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wykonania niniejszego rozporządzenia, 
przywiązując wagę w szczególności do 
wniosków i przyjęcia nazw nowych 
włókien.

Najpóźniej do [DATA = pięć lat od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie] 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
wykonania niniejszego rozporządzenia, 
przywiązując wagę w szczególności do 
wniosków i przyjęcia nazw nowych 
włókien oraz przedstawi, w stosownych 
przypadkach, wniosek legislacyjny.

Or. en
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Uzasadnienie

5 lat to rzeczywiście rozsądny okres dla przeprowadzenia wyczrpującego badania sektora 
etykietowania wyrobów włókienniczych oraz szczegółowej oceny wpływu wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia. 

Poprawka 96
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Przepis przejściowy

Wyroby włókiennicze, które spełniają 
wymogi zawarte w postanowieniach 
dyrektywy 2008/121/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 
2009 r. w sprawie nazewnictwa wyrobów 
włókienniczych (przekształcenie)1 oraz 
zostały wprowadzone do obrotu przed [6 
miesięcy od daty wejścia w życie] mogą 
pozostać na rynku do...*
___________
1 Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 29.
*Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Okres trzech lat wydaje się rozsądnym terminem uzyskania zgodności z wymogami 
niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Filce skreślony

Or. it

Poprawka 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Kapelusze filcowe skreślony

Or. it

Poprawka 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39. Wyroby włókiennicze przeznaczone do 
ochrony i zabezpieczeń, takie jak pasy 
bezpieczeństwa, spadochrony, kamizelki 
bezpieczeństwa, rękawy ratownicze, 
urządzenia przeciwpożarowe, kamizelki 
kuloodporne, specjalna odzież ochronna 
(np. zabezpieczająca przed ogniem, 
substancjami chemicznymi i innym 
zagrożeniem) 

skreślony

Or. it
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Poprawka 100
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

43a. Wyroby włókiennicze dostarczane 
odbiorcy końcowemu jako egzemplarze 
indywidualne.

Or. de

Uzasadnienie

Głównie małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym niezliczone firmy jednoosobowe) wytwarzają 
tego typu wyroby. Brak odstępstwa dla produkcji indywidualnej przeznaczonej dla odbiorców 
końcowych prowadziłby do dużych obciążeń tego sektora gospodarki, który przyczynia się w 
znaczącym stopniu do jej rozwoju.


