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Poprawka 35
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Punkt 13 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(13) 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 dwuskładnikowych 
i trójskładnikowych mieszanek włókien 
należy stosować jednolite metody, zarówno 
w zakresie wstępnej obróbki próbek, jak 
i ich analizy ilościowej. Zasadne jest, by 
metody określone w tym celu w niniejszym 
rozporządzeniu zostały przekształcone w 
normy zharmonizowane. Komisja powinna 
zatem zorganizować, w drodze aktów 
delegowanych, przejście od obecnego 
systemu, opartego na metodach 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
do systemu opartego na normach
zharmonizowanych. Stosowanie 
ujednoliconych metod analizy wyrobów 
włókienniczych składających się 
z dwuskładnikowych i trójskładnikowych 
mieszanek włókien ułatwi swobodny 
przepływ tych wyrobów, a co za tym idzie 
– poprawi funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.

(13) 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 dwuskładnikowych 
i trójskładnikowych mieszanek włókien 
należy stosować jednolite metody, zarówno 
w zakresie wstępnej obróbki próbek, jak 
i ich analizy ilościowej. Aby uprościć 
niniejsze rozporządzenie i dostosować
określone w nim jednolite metody analizy 
do postępu technicznego, należy 
przekształcić te metody w normy
europejskie. Komisja powinna zatem 
zorganizować, w drodze aktów 
delegowanych, przejście od obecnego 
systemu, opartego na metodach 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
do systemu opartego na normach
europejskich. Stosowanie ujednoliconych 
metod analizy wyrobów włókienniczych 
składających się z dwuskładnikowych 
i trójskładnikowych mieszanek włókien 
ułatwi swobodny przepływ tych wyrobów, 
a co za tym idzie – poprawi 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
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Poprawka 36
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(17a) Konieczne jest, aby producent lub 
osoba działająca w jego imieniu, którzy 
chcieliby dodać nazwę nowego włókna 
tekstylnego do załączników do niniejszego 
rozporządzenia, zamieszczali w 
dokumentacji technicznej dołączanej do 
wniosku wszystkie dostępne informacje 
naukowe dotyczące ewentualnych reakcji 
alergicznych na substancje chemiczne 
wykorzystywane do obróbki włókna lub 
innych niepożądanych skutków dla 
zdrowia człowieka, w tym także wyniki 
badań przeprowadzonych w tym zakresie 
zgodnie z właściwymi przepisami Unii.

Or. en

Poprawka 37
Toine Manders

Stanowisko Rady
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(19b) Komisja powinna przeprowadzić 
badanie w celu sprawdzenia, czy 
substancje służące do produkcji i
przetwarzania wyrobów włókienniczych 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
człowieka. W badaniu tym powinno się 
zwłaszcza ocenić, czy między reakcjami 
alergicznymi a włóknami, barwnikami, 
biocydami, konserwantami lub 
nanocząsteczkami wykorzystywanymi do 
produkcji wyrobów włókienniczych 
istnieje związek przyczynowy. Badanie to 
powinno się opierać na dowodach 
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naukowych i uwzględniać wyniki działań 
w zakresie nadzoru rynkowego. Na 
podstawie badania Komisja przedstawia w 
uzasadnionych przypadkach wnioski 
ustawodawcze mające na celu zakazanie 
lub ograniczenie stosowania potencjalnie 
niebezpiecznych substancji 
wykorzystywanych do produkcji wyrobów 
włókienniczych, zgodnie z właściwymi 
przepisami Unii.

Or. en

Poprawka 38
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do wyrobów włókienniczych,
które zostały powierzone do obróbki 
pracownikom nakładczym lub 
niezależnym przedsiębiorstwom 
wykonującym prace wykończeniowe na 
zlecenie, bez odpłatnego przenoszenia ich 
własności.

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do wyrobów włókienniczych
wyprodukowanych przez krawców 
będących osobami samozatrudnionymi,
którzy pracują z domu lub prowadzą 
niezależne przedsiębiorstwa.

Or. en
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Poprawka 39
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Stanowisko Rady Poprawka

Etykiety i oznakowanie wyrobów 
włókienniczych muszą być trwałe, 
czytelne, widoczne i łatwo dostępne, 
a w przypadku etykiet – starannie 
przymocowane.

Etykiety i oznakowanie wyrobów 
włókienniczych muszą być trwałe, czytelne
przez cały standardowy lub słusznie 
przewidywany okres użytkowania wyrobu, 
widoczne i łatwo dostępne, a w przypadku 
etykiet – starannie przymocowane.

W związku z tym Komisja zbada 
możliwość ustanowienia europejskiej 
normy celem doprecyzowania 
postanowień określonych w akapicie 
drugim, tak aby podmioty gospodarcze 
mogły bezbłędnie zapewnić zgodność z 
tymi postanowieniami.

Or. en
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Poprawka 40
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapity drugi a oraz drugi b (nowe)

Stanowisko Rady Poprawka

W stosownych przypadkach nazwy 
włókien tekstylnych podane na etykiecie 
lub oznakowaniu mogą być zastąpione 
zrozumiałymi kodami niezależnymi od 
języka lub z takimi kodami połączone.

W tym kontekście Komisja przeprowadza 
dogłębne badanie wykonalności połączone 
z oceną wpływu wszelkich tego typu 
propozycji, uwzględniając wszystkich 
interesariuszy z organizacjami 
branżowymi włącznie.

Or. en



PE460.668v01-00 8/12 AM\859248PL.doc

PL

Poprawka 41
María Irigoyen Pérez

Stanowisko Rady
Artykuł 24 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 24a

Klauzula przeglądu

1. Do dnia …* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące ewentualnych 
nowych wymogów w zakresie 
etykietowania, które mają być 
wprowadzone na szczeblu UE, aby 
zapewnić konsumentom dokładne, 
odpowiednie, zrozumiałe i porównywalne 
informacje na temat właściwości wyrobów 
włókienniczych.
2. Sprawozdanie opiera się na szeroko 
zakrojonej konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, ankietach 
przeprowadzonych wśród konsumentów, 
szczegółowej analizie kosztów i korzyści, 
jak również uwzględnia obowiązujące w 
tym zakresie normy europejskie i 
międzynarodowe.
3. W razie potrzeby sprawozdanie jest 
uzupełnione wnioskami ustawodawczymi i 
zawiera analizę między innymi 
następujących kwestii:

– jednolity system umieszczania na 
etykietach informacji dotyczących 
konserwacji,

– obowiązujący w całej UE jednolity 
system oznaczania rozmiaru odzieży wraz 
z wymiarami ciała,

– obowiązujący w całej UE jednolity 
system oznaczania rozmiaru obuwia,
– wskazanie obecności wszelkich 
potencjalnie alergennych 
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i niebezpiecznych substancji 
wykorzystywanych do produkcji lub 
przetwarzania wyrobów włókienniczych,
– ekologiczne oznakowanie odnoszące się 
do efektywności i zrównoważonej 
produkcji wyrobów włókienniczych,
– nadawanie produktom oznaczeń 
o wyprodukowaniu ich w społecznie 
akceptowanych warunkach (social 
labelling), aby informować konsumentów 
o społecznych warunkach, w jakich wyrób 
włókienniczy został wyprodukowany,
– etykiety zawierające ostrzeżenia 
dotyczące łatwopalności wyrobów 
włókienniczych, zwłaszcza odzieży 
o wysokiej łatwopalności,
– etykietowanie elektroniczne, w tym 
identyfikacja radiowa (RFID),
– umieszczanie na etykiecie numeru 
identyfikacyjnego, który wykorzystywany 
jest w celu uzyskania na żądanie – np. za 
pośrednictwem Internetu – dodatkowych 
informacji na temat wyrobu 
włókienniczego i producenta,
– stosowanie niezależnych od języka 
symboli lub kodów do identyfikacji 
włókien obecnych w wyrobie 
włókienniczym, umożliwiających 
konsumentowi łatwe zrozumienie, co 
wchodzi w skład wyrobu, a w 
szczególności jakie naturalne lub 
syntetyczne włókna zostały wykorzystane 
do jego produkcji.
___________
* 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es
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Poprawka 42
Emma McClarkin

Stanowisko Rady
Artykuł 24 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 24a

1. Do dnia …* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące ewentualnych 
nowych wymogów w zakresie 
etykietowania, które mają być 
wprowadzone na szczeblu UE, aby 
zapewnić konsumentom dokładne, 
odpowiednie, zrozumiałe i porównywalne 
informacje na temat właściwości wyrobów
włókienniczych.

2. Sprawozdanie opiera się na szeroko 
zakrojonej konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, ankietach 
przeprowadzonych wśród konsumentów, 
szczegółowej analizie kosztów i korzyści, 
jak również uwzględnia obowiązujące w 
tym zakresie normy europejskie i 
międzynarodowe.

3. 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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___________
* 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 43
Toine Manders

Stanowisko Rady
Artykuł 24 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 24b

Badanie na obecność substancji 
niebezpiecznych

1. Do dnia …* Komisja przeprowadza 
badanie w celu sprawdzenia, czy 
substancje służące do produkcji i 
przetwarzania wyrobów włókienniczych 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
człowieka. W badaniu tym powinno się w 
szczególności ocenić, czy między 
reakcjami alergicznymi a włóknami, 
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. 

2. Na podstawie tego badania Komisja 
przedstawia w uzasadnionych 
przypadkach wnioski ustawodawcze 
mające na celu zakazanie lub 
ograniczenie stosowania potencjalnie 
niebezpiecznych substancji 
wykorzystywanych do produkcji wyrobów 
włókienniczych, zgodnie z właściwymi 
przepisami Unii.
___________
* 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
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rozporządzenia.
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