Samenvatting Verordening L 272 2011 m.b.t. textielverzelbenaming, etikettering en merking
De Verordening is gepubliceerd in PB EU op 18 oktober 2011, ingang vanaf 8 mei 2012 + 2,5 jaar voor
bonthandelaren, komen dan uit op: 8 november 2014.

De Verordening:
'VERORDENING (EU) NR. 1007/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 september 2011
betreffende de textielvezelbenamingen en de betreffende etikettering en merking van de
vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de
Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad'

Artikel 4:
Uitgezonderd zijn thuiswerkers, zelfstandige kleermakers, ondernemers voor maakloon.

Artikel 8:
'Er moeten voorschriften worden vastgesteld voor de etikettering en merking van bepaalde textielproducten die niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong bevatten. Om consumenten in staat
te stellen bewuste keuzes te maken, moeten in deze verordening in het bijzonder eisen worden
vastgesteld betreffende de aanduiding van de aanwezigheid van niet uit textiel bestaande delen van
dierlijke oorsprong in de etikettering of merking van textielproducten die zulke onderdelen bevatten. De
etikettering of merking mag niet misleidend zijn.'
Artikel 12:
Op de rol van stof moet ook een label zitten waarop duidelijk vermeld staat waar het product uit bestaat.
Artikel 19:
'Misleidende handelspraktijken, waarbij onjuiste informatie wordt verstrekt waardoor de consument tot
een transactie besluit waartoe hij anders niet had besloten, zijn verboden bij Richtlijn 2005/-29/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22) en vallen onder Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004
betreffende samenwerking tussen de nationale instanties van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1).'
Artikel 20:
'Met het oog op de bescherming van de consument zijn er transparantie en consistente handelsregels
nodig, ook met betrekking tot oorsprongsaanduidingen. Wanneer dergelijke aanduidingen worden
gebruikt, moeten deze consumenten in staat stellen zich volledig bewust te zijn van de oorsprong van
de producten die zij kopen teneinde hen te beschermen tegen frauduleuze, onjuiste of misleidende
claims betreffende de oorsprong.

Algemene Bepalingen: Artikel 4:
'Alleen textielproducten die in overeenstemming met deze verordening geëtiketteerd of gemerkt zijn of
van handelsdocumenten vergezeld gaan, mogen op de markt worden aangeboden.'
Artikel 7:
Lid 1: 'Alleen textielproducten die uit één vezelsoort zijn samengesteld, mogen als 100% 'zuiver' of 'puur'
worden geëtiketteerd of gemerkt.'
Lid 2: 'Onverminderd artikel 8, lid 3 (1), kan een textielproduct dat niet meer dan 2 gewichtsprocent vreemde
vezels bevat, worden behandeld alsof dit uit één vezelsoort is samengesteld, mits deze hoeveelheid
gerechtvaardigd wordt als technisch onvermijdelijk in het kader van goede fabricagemethodes en niet
het resultaat is van routinematige toevoegingen'.
(1) Lid 3 idem, enkel 0,3% op scheerwol.

Artikel 8:
Scheerwolproducten mogen uitsluiten bestaan uit wolvezels die nooit eerder zijn verwerkt, mogen niet
meer dan 0,3% andere vezels bevatten en niet routinematig toegevoegd zijn.
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Artikel 12:
Textielproducten met niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong.
Lid 1: 'Textielproducten die uit twee of meer textieldelen met verschillende textielvezelsamenstelling
bestaan worden voorzien van een etiket of merk waarop de textielvezelsamenstelling van elk
van de delen is vermeld.'
Lid 2: 'De etikettering of merking mag niet misleidend zijn en is zodanig uitgevoerd dat de consument
een en ander gemakkelijk kan begrijpen.'

Artikel 14:
Etikettering en merken.
Na lid 3: geen afkortingen met uitzondering voor codes of afkortingen in internationale norm en in hetzelfde handelsdocument verklaard.
Artikel 15:
Verplichting tot levering van het etiket of de merking.
Lid 1: 'De fabrikant zorgt ervoor dat, wanneer het textielproduct in de handel wordt gebracht, het etiket
of het merk wordt meegeleverd en de hierop verstrekte informatie nauwkeurig is. Indien de
fabrikant niet in de Unie is gevestigd, rust deze verplichting op de importeur'.
Artikel 17:
Afwijkingen.
Er is een lijst (bijlage V) met afwijkingen die geen label hoeven te dragen, maar wanneer deze artikelen
gemaakt zijn van de producten die op de lijst in Bijlage 1 staan zijn ze dit wel verplicht.

Slot Bepalingen:
Artikel 26:
Producten die voldoen aan de Richtlijnen van 2008 en voor 8 mei 2012 zijn ingekocht, mogen tot 9
november 2014 op de markt worden gebracht.
Artikel 27:
Eerder genoemde Richtlijnen bij ingang van de Verordening zijn ingetrokken.

Bijlagen: Bijlage I:
Lijst van textielvezelbenamingen.
1. Wol:
'vezel van de vacht van schapen (Ovis aries) of een mengsel van vezels van de vacht van schapen
en van haar van de bij nummer 2 vermelde dieren.'
2.

Alpaca, lama, kameel, kasjmier, mohair, angora, vigogne, jak, guanaco, cashgora, bever, otter, al
dan niet gevolgd door het woord wol of haar:
'Haar van de volgende dieren: alpaca, lama, kameel, angorageit, angorakonijn, vigogne, jak,
guanaco, cashgorageit (kruising van de kasjmiergeit en de angorageit), bever otter.'

3.

Dierlijk haar of paardenhaar al dan niet met vermelding van de diersoort (bv. haar van runderen,
haar van gewone geiten, paardenhaar).
'Haar van verschillende dieren die niet bij nummer 1 of 2 zijn vermeld.'

23. Proteïne:
'Vezel verkregen uit door behandeling met chemicaliën geregenereerde en gestabiliseerde
natuurlijk proteïnestoffen.
Bijlage V: Geen etiket of merking voor: 16. Lederwaren en zadelmakersproducten van textiel.
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