
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/122 

z dnia 20 października 2017 r. 

zmieniające załączniki I, II, VI, VIII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania 

składu surowcowego wyrobów włókienniczych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. 
w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów 
włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 
96/73/WE i 2008/121/WE (1), w szczególności jego art. 21, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (UE) nr 1007/2011 zawarty został wymóg podawania na etykietach składu surowcowego 
wyrobów włókienniczych, a także przewidziano w nim kontrole zgodności z informacjami podawanymi na 
etykiecie przeprowadzane w drodze analiz. 

(2)  Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1007/2011 producent przedłożył Komisji wniosek o dodanie do 
wykazu znajdującym się w załączniku I do tego rozporządzenia włókna „poliakrylan” jako nazwy nowego 
włókna tekstylnego. Wniosek ten zawierał dokumentację techniczną spełniającą wszystkie wymogi minimalne 
określone w załączniku II do tego rozporządzenia. 

(3)  Po rozpatrzeniu wniosku o dodanie nazwy nowego włókna tekstylnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
publicznych na stronie internetowej „Europa” Komisja, w porozumieniu z ekspertami z państw członkowskich 
i zainteresowanymi stronami, stwierdziła, że nazwa nowego włókna tekstylnego „poliakrylan” powinna zostać 
dodana do wykazu nazw włókien tekstylnych znajdującego się w załączniku I do rozporządzenia (UE) 
nr 1007/2011. 

(4)  W celu uwzględnienia postępu technicznego należy zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 1007/2011, 
w szczególności w zakresie proponowanej definicji nazwy nowego włókna tekstylnego i proponowanych metod 
identyfikacji i analizy ilościowej. 

(5)  Rozporządzenie (UE) nr 1007/2011 zawiera wykaz wyrobów włókienniczych, dla których wystarczająca jest 
etykieta zbiorcza. Wykaz ten obejmuje nici do szycia, cerowania i haftowania oferowane w handlu detalicznym 
w małych ilościach, o masie netto 1 grama lub mniejszej. Jednak ze względu na postęp techniczny ten konkretny 
wyrób włókienniczy nie jest już oferowany w handlu detalicznym w ilościach, o masie netto 1 grama lub 
mniejszej. W związku z tym należy zaktualizować zamieszczony w załączniku VI do tego rozporządzeni wykaz 
wyrobów włókienniczych, dla których wystarczająca jest etykieta zbiorcza. 

(6)  W celu umożliwienia stosowania jednolitych metod analizy ilościowej mieszanek włókien tekstylnych należy 
zmienić metody badań określone w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 1007/2011, tak by dodać włókno 
„poliakrylan”. Ponadto do załącznika VIII do tego rozporządzenia należy dodać nową metodę analizy ilościowej 
mieszanek włókien z poliestru i niektórych innych włókien. 

(7)  W rozporządzeniu (UE) nr 1007/2011 ustanowiono także umowne dodatki handlowe stosowane do obliczania 
masy włókien zawartych w wyrobie włókienniczym. W związku z tym do wykazu zawartego w załączniku IX do 
tego rozporządzenia należy dodać wartość umownego dodatku handlowego w odniesieniu do „poliakrylanu”. 

(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1007/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załącznikach I, II, VI, VIII i IX do rozporządzenia (UE) nr 1007/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 272 z 18.10.2011, s. 1. 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I, II, VI, VIII i IX do rozporządzenia (UE) nr 1007/2011 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku I dodaje się pozycję 50 w brzmieniu: 

„50 poliakrylan włókno utworzone z usieciowanych makrocząsteczek zawierających powyżej 35 % 
masy grup akrylanowych (kwas, sole metali lekkich lub estry) i poniżej 10 % masy 
grup akrylonitrylowych w łańcuchu oraz maksymalnie 15 % masy azotu w strukturach 
usieciowanych”;   

2) w załączniku II w następujących punktach wprowadza się następujące zmiany: 

a)  pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2) Proponowana definicja włókna tekstylnego: 

Proponowana definicja opisuje skład włókna. Właściwości wymienione w definicji nowego włókna 
tekstylnego, na przykład elastyczność, dają się zweryfikować za pomocą standardowych metod badań, które, 
wraz z eksperymentalnymi wynikami analiz, należy przedstawić razem z dokumentacją techniczną.  

3) Identyfikacja włókna tekstylnego: wzór chemiczny, różnice w stosunku do istniejących włókien tekstylnych, 
widmo FTIR w stosowanych przypadkach wraz ze szczegółowymi parametrami, takimi jak temperatura 
topnienia, gęstość, współczynnik załamania światła i zachowanie podczas palenia.”; 

b)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  Zaproponowane metody identyfikacji i analizy ilościowej wraz z danymi eksperymentalnymi: 

Wnioskodawca ocenia możliwość wykorzystania metod wymienionych w załączniku VIII lub norm zharmoni
zowanych, które mają zostać wprowadzone do tego załącznika w analizie najbardziej prawdopodobnych 
mieszanek handlowych nowego włókna tekstylnego z innymi włóknami tekstylnymi i proponuje co najmniej 
jedną z takich metod. W odniesieniu do metod lub norm zharmonizowanych, w przypadku których włókno 
tekstylne może zostać uznane za składnik nierozpuszczalny, wnioskodawca podaje współczynniki »d« 
odpowiadające współczynnikom korygującym masę, które mają być stosowane do obliczeń (w celu uwzględ
nienia ubytku masy, o którym wiadomo, że następuje podczas analizy) nowego włókna tekstylnego. 

Jeżeli metody wymienione w niniejszym rozporządzeniu nie są odpowiednie, wnioskodawca zobowiązany jest 
do odpowiedniego uzasadnienia i zaproponowania nowej metody lub większej ich liczby. Proponowana nowa 
metoda lub metody opisują zakres stosowania (w tym mieszanek włókien), zasadę (zwłaszcza proces 
chemiczny i etapy), aparaturę, odczynnik lub odczynniki, procedurę badania, obliczenia i przedstawienie 
wyników (w tym wartość współczynników »d«) oraz precyzję (granice przedziału ufności wyników). 

Wniosek zawiera wszelkie dane eksperymentalne, w szczególności dotyczące właściwości włókna, zapropono
wanych metod identyfikacji i analizy ilościowej. Wraz z wnioskiem przekazywane są dane dotyczące 
dokładności, niezawodności i powtarzalności metod.”; 

c)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  Dodatkowe informacje dołączone do wniosku dotyczące procesu produkcji i znaczenia dla konsumenta: 

Dokumentacja techniczna musi zawierać co najmniej informacje na temat liczby producentów, lokalizacji 
zakładów produkcyjnych oraz oczekiwanej dostępności na rynku nowego włókna lub produktów 
wytwarzanych z tego włókna.”; 

d)  dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8)  Producent lub osoba działająca w jego imieniu dostarcza reprezentatywne próbki nowego czystego włókna 
tekstylnego oraz odpowiednich mieszanek włókien tekstylnych niezbędne do weryfikacji dokładności, 
niezawodności i powtarzalności zaproponowanych metod identyfikacji i analizy ilościowej. Komisja może 
zwrócić się do producenta lub osoby działającej w jego imieniu o dostarczenie dodatkowych próbek 
odpowiednich mieszanek włókien.”;  

3) w załączniku VI pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18.  Nici do szycia, cerowania i haftowania oferowane w handlu detalicznym”; 
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4) w załączniku VIII w rozdziale 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w zestawieniu w pkt IV dodaje się wiersz dotyczący metody 17 w brzmieniu: 

„17. Poliester Niektóre inne włókna Kwas trichlorooctowy i chloroform”  

b)  w części zatytułowanej „Metoda nr 1” wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), lnem (7), konopiami (8), jutą (9), abaką  
(manilą) (10), ostnicą (11), kokosem (12), żarnowcem (13), ramią (14), sizalem (15), włóknem 
miedziowym (21), modalem (22), włóknem białkowym (23), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub 
nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), elastomultiestrem (45), elastoolefiną (46), 
melaminą (47), dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49) i poliakrylanem (50). 

Metody tej nie stosuje się w żadnym wypadku do acetatu zdeacetylowanego powierzchniowo.”; 

(ii)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW 

Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem 
melaminy i poliakrylanu, dla których wartość »d« wynosi 1,01.”; 

c)  w części zatytułowanej „Metoda nr 5” pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. triacetatem (24), polipropylenem (37), elastoolefiną (46), melaminą (47), dwuskładnikowym włóknem polipro
pylenowo-poliamidowym (49) i poliakrylanem (50).”; 

d)  w części zatytułowanej „Metoda nr 6” pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), modalem (22), 
wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), włóknem 
szklanym (44), elastomultiestrem (45), elastoolefiną (46), melaminą (47), dwuskładnikowym włóknem 
polipropylenowo-poliamidowym (49) i poliakrylanem (50). 

Uwaga: 

Włókna triacetatowe, które zostały poddane obróbce końcowej powodującej częściową hydrolizę, przestają 
być całkowicie rozpuszczalne w odczynniku. W tym przypadku metody tej nie stosuje się.”; 

e)  w części zatytułowanej „Metoda nr 8” wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), 
modalem (22), wiskozą (25), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipropylenem (37), elasto
multiestrem (45), elastoolefiną (46), melaminą (47), dwuskładnikowym włóknem polipropylenowo- 
poliamidowym (49) i poliakrylanem (50). 

Stosuje się ją również do akryli oraz niektórych modakryli wybarwionych barwnikami metalokomplek
sowymi niewymagającymi chromowania po barwieniu.”; 

(ii)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW 

Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem 
wełny, bawełny, włókna miedziowego, modalu, poliestru, elastomultiestru, melaminy i poliakrylanu, dla 
których wartość »d« wynosi 1,01.”; 

f)  w części zatytułowanej „Metoda nr 9” wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), 
modalem (22), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), poliestrem (35), polipro
pylenem (37), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (45), melaminą (47), dwuskładnikowym 
włóknem polipropylenowo-poliamidowym (49) i poliakrylanem (50). 

Jeżeli zawartość wełny lub jedwabiu w mieszance przekracza 25 %, należy zastosować metodę nr 2. 

Jeżeli zawartość w mieszance poliamidu lub nylonu przekracza 25 %, stosuje się metodę nr 4.”; 
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(ii)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW 

Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem 
melaminy i poliakrylanu, dla których wartość »d« wynosi 1,01.”; 

g)  w metodzie nr 13 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), acetatem (19), włóknem 
miedziowym (21), modalem (22), triacetatem (24), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub 
nylonem (30), poliestrem (35), włóknem szklanym (44), elastomultiestrem (45), melaminą (47) 
i poliakrylanem (50).”; 

(ii)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW 

Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem 
melaminy i poliakrylanu, dla których wartość »d« wynosi 1,01.”; 

h)  w metodzie nr 15 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  wełną (1), sierścią zwierzęcą (2 i 3), jedwabiem (4), bawełną (5), włóknem miedziowym (21), 
modalem (22), wiskozą (25), akrylem (26), poliamidem lub nylonem (30), włóknem szklanym (44), 
melaminą (47) i poliakrylanem (50). 

Jeżeli stwierdzono obecność modakryli lub elastanów, to w celu określenia, czy włókno takie jest 
całkowicie rozpuszczalne w odczynniku, przeprowadza się próbę wstępną. 

Do analizy mieszanek zawierających włókna chlorowe stosować można również metodę nr 9 lub metodę 
nr 14.”; 

(ii)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. OBLICZANIE I PRZEDSTAWIANIE WYNIKÓW 

Wyniki oblicza się w sposób opisany we wskazówkach ogólnych. Wartość »d« wynosi 1,00, z wyjątkiem 
poliakrylanu, dla którego wartość »d« wynosi 1,02, jedwabiu i melaminy, dla których wartość »d« wynosi 1,01, 
oraz akrylu, dla którego wynosi ona 0,98.”; 

i)  dodaje się następującą metodę: 

„METODA NR 17 

Poliester i niektóre inne włókna 

(Metoda z zastosowaniem kwasu trichlorooctowego i chloroformu) 

1.  ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejszą metodę stosuje się, po wyeliminowaniu substancji niewłóknistych, do dwuskładnikowych mieszanek 
włókien:  

1. poliestru (35) 

z  

2. poliakrylanem (50) 

2.  INFORMACJE OGÓLNE 

Zasada, aparatura i odczynnik, procedura badania, obliczenia i przedstawienie wyników, które mają 
zastosowanie do dwuskładnikowych mieszanek włókien z poliestru z poliakrylanem zostały opisane w normie 
EN ISO 1833-25:2013. Wartość »d« wynosi 1,01.”;  

5) w załączniku IX dodaje się pozycję nr 50 w brzmieniu: 

„50. Poliakrylan 30,00”.   
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