
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2011/73/UE 

z dnia 29 lipca 2011 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i V do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WE w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/121/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie nazew
nictwa wyrobów włókienniczych ( 1 ), w szczególności jej art. 15 
ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa 2008/121/WE określa zasady etykietowania 
lub znakowania wyrobów w odniesieniu do zawartości 
włókien tekstylnych w celu ochrony interesów konsu
menta. Wyroby włókiennicze mogą być wprowadzane 
do obrotu w Unii, wyłącznie jeżeli są zgodne 
z przepisami tej dyrektywy. 

(2) Z uwagi na najnowsze wyniki prac technicznej grupy 
roboczej, w celu dostosowania dyrektywy 2008/121/WE 
do postępu technicznego konieczne jest dodanie 
dwuskładnikowego włókna polipropylenowo-poliamido
wego do wykazu włókien ustanowionego 
w załącznikach I i V do tej dyrektywy. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
2008/121/WE. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Dyrektyw Odnoszących się do 
Nazewnictwa i Etykietowania Wyrobów Włókienniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W dyrektywie 2008/121/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w załączniku I dodaje się wiersz 49 w brzmieniu: 

„49. Dwuskładnikowe włókno 
polipropylenowo-poli
amidowe 

włókno dwuskładnikowe skła
dające się z osadzonych 
w matrycy polipropylenowej 
fibryl (włóknistych struktur) 
poliamidowych, stanowiących 
10–25 % masy włókna”; 

2) w załączniku V dodaje się pozycję 49 w brzmieniu: 

„49. Dwuskładnikowe włókno 
polipropylenowo-poli
amidowe 

1,00”. 

Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 lipca 2012 r. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 29.



Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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