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12.5.2010 A7-0122/67 

Poprawka  67 

Francesco Enrico Speroni 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Sprawozdanie A7-0122/2010 

Toine Manders 

Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 18 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) W swojej rezolucji z dnia 25 

listopada 2009 r. w sprawie oznaczania 

pochodzenia
1
 Parlament Europejski 

podkreślił, Ŝe ochrona konsumenta 

wymaga przejrzystych i spójnych zasad 

handlu, w tym oznaczania pochodzenia. 

Celem takiego oznaczania pochodzenia 

powinno być umoŜliwienie konsumentom 

pełnej informacji na temat dokładnego 

pochodzenia kupowanych przez nich 

wyrobów, tak aby chronić ich przed 

niezgodnymi z prawdą, niedokładnymi lub 

mylącymi informacjami. W tym celu 

naleŜy ustanowić zharmonizowane 

przepisy w odniesieniu do wyrobów 

włókienniczych. Przepisy te powinny 

przybrać formę wymogów dotyczących 

obowiązkowego oznaczania pochodzenia 

produktów, celem zagwarantowania, Ŝe 

ewentualne deklaracje dotyczące miejsca 

pochodzenia nie będą nieprawdziwe lub 

mylące. 

 ____________ 
1 
Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Poprawka  68 

Francesco Enrico Speroni 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Sprawozdanie A7-0122/2010 

Toine Manders 

Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 - ustęp 1 - litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „wyroby włókiennicze” oznaczają 

wyroby w stanie surowym, 

półobrobionym, obrobionym, 

półwytworzonym, wytworzonym, 

półwykończonym lub wykończonym, które 

składają się wyłącznie z włókien 

tekstylnych, niezaleŜnie od zastosowanego 

procesu ich mieszania lub łączenia; 

a) „wyrób włókienniczy” oznacza kaŜdą 

tkaninę lub przędzę, naturalną, 

syntetyczną lub sztuczną, która stanowi 

część wyrobu gotowego lub półwyrobu o 

przeznaczeniu odzieŜowym, lub 

wykorzystywana jest jako dodatek do 

odzieŜy, wyrobów słuŜących do 

wyposaŜenia wnętrz i umeblowania w 

najszerszym tych słów znaczeniu albo jako 

wyrób obuwniczy. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Rozszerzenie definicji „wyrobu włókienniczego”przyniesie korzyści innym duŜym sektorom 

przemysłowym silnie i bezpośrednio powiązanym z przemysłem włókienniczym, które w 

przeciwnym wypadku nie zostałyby objęte Ŝadną ochroną.  
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12.5.2010 A7-0122/69 

Poprawka  69 

Francesco Enrico Speroni 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Sprawozdanie A7-0122/2010 

Toine Manders 

Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

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. 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 oraz przepisów dotyczących 

wprowadzania do obrotu wyrobów 

włókienniczych, skórzanych i 

obuwniczych. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Ta poprawka pozwoliłaby zachować odrębność terytorialną i specyfikę przemysłu 

włókienniczego i sektorów pochodnych na poziomie krajowym. 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Poprawka  70 

Francesco Enrico Speroni 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Sprawozdanie A7-0122/2010 

Toine Manders 

Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Etykiety i oznaczenia Etykietowanie 

1. Wprowadzane do obrotu wyroby 

włókiennicze opatruje się etykietą lub 

inaczej oznakowuje. 

1. Wyroby włókiennicze opatruje się 

etykietą za kaŜdym razem, kiedy są 

udostępniane na rynku.  

 W tym celu państwa członkowskie 

wprowadzają system obowiązkowego 

etykietowania wyrobów gotowych i 

półwyrobów, tzn. przeznaczonych na 

sprzedaŜ wyrobów przemysłu 

włókienniczego, skórzanego i obuwniczego, 

który pozwoliłby na określenie miejsca 

kaŜdego etapu przetwarzania i zapewniłby 

moŜliwość identyfikacji tych wyrobów.  

 
Etykiety są łatwo dostępne, widoczne i 

mocno przytwierdzone do wyrobów 

włókienniczych. Etykiety pozostają 

czytelne przez normalny okres 

uŜytkowania wyrobów. Etykiety i sposób 

ich umieszczania są tak pomyślane, aby 

zminimalizować niewygodę występującą 

podczas noszenia wyrobów 

włókienniczych przez konsumentów. 

Etykiety lub oznakowanie moŜna jednak 

zastąpić lub uzupełnić towarzyszącymi 

wyrobom dokumentami handlowymi, 

jeŜeli wyroby te nie są oferowane do 

sprzedaŜy bezpośrednio konsumentowi 

końcowemu lub gdy dostarcza się je w 

ramach zamówienia złoŜonego przez 

państwo lub inną osobę prawną prawa 

Etykietowanie moŜna jednak zastąpić lub 

uzupełnić towarzyszącymi wyrobom 

dokumentami handlowymi, jeŜeli wyroby 

te dostarczane są podmiotom 

gospodarczym w obrębie łańcucha dostaw 

lub gdy dostarcza się je w ramach 

zamówienia złoŜonego przez dowolną 
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publicznego. 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
1
. 

 
Nazwy i opisy, o których mowa w art. 5, 7, 8 

i 9, są wyraźnie wskazane w dokumentach 

handlowych towarzyszących wyrobom. Nie 

uŜywa się skrótów, z wyjątkiem kodu 

kreskowego lub jeŜeli skróty te określone są 

uznanymi normami międzynarodowymi, 

pod warunkiem Ŝe skróty te są wyjaśnione 

w tym samym dokumencie handlowym 

 _____________ 

1 
Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Poprawka  71 

Francesco Enrico Speroni 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Sprawozdanie A7-0122/2010 

Toine Manders 

Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 18a (nowy) 

 Oznaczenie miejsca pochodzenia wyrobów 

 1. Celem dostarczenia konsumentom 

końcowym odpowiednich informacji o 

procesie przetwarzania wyrobów państwa 

członkowskie wprowadzają system 

obowiązkowego etykietowania wyrobów 

gotowych i półwyrobów, tzn. 
przeznaczonych na sprzedaŜ wyrobów 

przemysłu włókienniczego, skórzanego i 

obuwniczego, który pozwoliłby na 

określenie miejsca kaŜdego etapu 

przetwarzania i zapewniłby moŜliwość 

identyfikacji wyrobów 

 2. Do celów niniejszego artykułu, „wyrób 

włókienniczy”oznacza kaŜdą tkaninę lub 

przędzę, naturalną, syntetyczną lub 

sztuczną, która stanowi część wyrobu 

gotowego lub półwyrobu o przeznaczeniu 

odzieŜowym, lub wykorzystywana jest jako 

dodatek do odzieŜy, wyrobów słuŜących do 

wyposaŜenia wnętrz i umeblowania w 

najszerszym tych słów znaczeniu albo jako 

wyrób obuwniczy. 

 3. Na etykiecie wyrobów gotowych i 

półwyrobów, o których mowa w ust. 3, 

producent musi dostarczyć krótkich i 

jasnych informacji na temat zgodności 

procesu przetwarzania z obowiązującymi 

przepisami w zakresie prawa pracy, 



 

AM\816664PL.doc  PE441.842v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

zapewniając poszanowanie konwencji 

podpisanych w ramach Międzynarodowej 

Organizacji Pracy w obrębie całego 

łańcucha dostaw i dotyczących 

poszanowania wymogów higieny i 

bezpieczeństwa wyrobów, 

niewykorzystywania pracy nieletnich w 

produkcji, poszanowania przepisów Unii 

Europejskiej oraz umów 

międzynarodowych dotyczących 

środowiska. 

 4. Sformułowanie „wyprodukowano w” 

razem z nazwą kraju pochodzenia 

wskazuje na pochodzenie wyrobu. 

Obowiązkowe etykiety moŜna sporządzać 

w dowolnym języku urzędowym Unii 

Europejskiej, zrozumiałym dla 

konsumenta końcowego w państwie 

członkowskim, w którym dany wyrób 

wprowadza się do obrotu. 

 5. Uznaje się, Ŝe produkt pochodzi z 

danego kraju, jeŜeli przeszedł w tym kraju 

przynajmniej dwa z następujących etapów 

przetwarzania: 

 a) przemysł włókienniczy: 

- przędzenie 

- tkanie 

- wykończenie 

- pakowanie  

 b) przemysł skórzany: 

garbowanie  

cięcie 

- przygotowanie 

łączenie elementów składowych 

- wykończenie 

 c) przemysł obuwniczy:  

garbowanie 

- wykonanie przyszwy  

łączenie elementów składowych  

- wykończenie.  

   6. Wyroby, o których mowa w ustępie 5 są 

oznaczone na etykiecie jako całkowicie 

pochodzące z danego kraju tylko wtedy, 

gdy wszystkie etapy przetwarzania, 

wymienione w niniejszym ustępie, odbyły 
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się w tym kraju. 

Or. it 

 

 


