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Изменение 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Текстилните продукти, които са 
предмет само на изискванията за общо 
етикетиране, както и продаваните на 
метър или на парче продукти, следва да 
бъдат предлагани за продажба по такъв 
начин, че потребителят да може 
напълно да се запознае с данните, 
посочени върху външната опаковка или 
върху топа.

(9) Текстилните продукти, които са 
предмет само на изискванията за общо 
етикетиране, както и продаваните на 
метър или на парче продукти, следва да 
бъдат предлагани за продажба по такъв 
начин, че потребителят да може 
напълно да се запознае със страната 
на произход на продуктите по 
смисъла на Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета от 12 октомври 
1992 година относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността 
(Митнически кодекс на Общността1

)и данните, посочени върху външната 
опаковка или върху топа.

________
1 OВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

Or. it

Изменение 57
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо e установяването на 
методи за вземане на проби и анализ на 
текстилните продукти, с цел да се 
изключи всякаква възможност за 
възражения срещу използваните методи. 
Използваните методи за официални 
изпитвания, извършвани в държавите-
членки за определяне на влакнестия 

(12) Необходимо e установяването на 
методи за вземане на проби и анализ на 
текстилните продукти, с цел да се 
изключи всякаква възможност за 
възражения срещу използваните методи. 
Използваните методи за официални 
изпитвания, извършвани в държавите-
членки за определяне на влакнестия 
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състав на текстилните продукти, следва 
да бъдат еднакви както по отношение на 
предварителната обработка на пробата, 
така и по отношение на нейния 
количествен анализ; поради това в 
настоящия регламент следва да се 
определят единни методи за анализ на 
преобладаваща част от текстилни 
продукти, произведени от 
двукомпонентни и трикомпонентни 
смеси, които се предлагат на пазара.

състав на текстилните продукти, следва 
да бъдат еднакви както по отношение на 
предварителната обработка на пробата, 
така и по отношение на нейния 
количествен анализ; поради това в 
настоящия регламент следва да се 
определят единни методи за анализ на 
преобладаваща част от текстилни 
продукти, произведени от 
двукомпонентни и трикомпонентни 
смеси, които се предлагат на пазара. 
При все това, с оглед на 
опростяването на този регламент и 
на адаптирането на подобни единни 
методи към техническия напредък, е 
уместно тези методи, посочени в  
настоящия регламент, да се 
превърнат в европейски стандарти.  
За тази цел Комисията следва да 
организира прехода от настоящата 
система, чиито методи са посочени в 
настоящия регламент, към основана 
на стандарти европейска система.

Or. en

Изменение 58
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо e установяването на 
методи за вземане на проби и анализ на 
текстилните продукти, с цел да се 
изключи всякаква възможност за 
възражения срещу използваните методи. 
Използваните методи за официални 
изпитвания, извършвани в държавите-
членки за определяне на влакнестия 
състав на текстилните продукти, следва 
да бъдат еднакви както по отношение на 
предварителната обработка на пробата, 
така и по отношение на нейния 

(12) Необходимо e установяването на 
методи за вземане на проби и анализ на 
текстилните продукти, с цел да се 
изключи всякаква възможност за 
възражения срещу използваните методи. 
Използваните методи за официални 
изпитвания, извършвани в държавите-
членки за определяне на влакнестия 
състав на текстилните продукти, следва 
да бъдат еднакви както по отношение на 
предварителната обработка на пробата, 
така и по отношение на нейния 
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количествен анализ; поради това в 
настоящия регламент следва да се 
определят единни методи за анализ на 
преобладаваща част от текстилни 
продукти, произведени от 
двукомпонентни и трикомпонентни 
смеси, които се предлагат на пазара. 

количествен анализ; поради това в 
настоящия регламент следва да се 
определят единни методи за анализ на 
преобладаваща част от текстилни 
продукти, произведени от 
двукомпонентни и трикомпонентни 
смеси, които се предлагат на пазара. 
Като средство за опростяване на 
изпълнението на настоящия 
регламент приложение VIII следва да 
бъде заменено с хармонизирани 
стандарти, както е определено в 
контекста на основаната на 
стандарти европейска система. 

Or. en

Обосновка

С цел опростяване и поясняване Комисията с помощта на промишлеността и със 
сътрудничеството на Европейския комитет по стандартизация (CEN)следва да 
организира прехода от настоящата система, както е описана в приложение VIII, към 
основана на стандарти европейска система.

Изменение 59
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целесъобразно е да се създаде 
процедура, която да се спазва от всеки 
производител или негов представител, 
който желае да включи наименование на 
ново влакно в техническите 
приложения. Следователно в 
настоящия регламент следва да се 
посочат изискванията, които да се 
прилагат за наименованията на нови 
влакна, които да бъдат включени в
техническите приложения.

(16) Целесъобразно е да се създаде 
процедура, включително конкретни 
изисквания, която да се спазва от всеки 
производител или всяко действащо от 
негово име лице, което желае да 
включи наименование на ново влакно в 
хармонизирания списък с 
наименования на влакна в приложение 
I.

Or. en
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Изменение 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да адаптира към 
техническия напредък списъка с 
наименования на текстилни влакна и 
съответните описания, минималните 
изисквания за техническата 
документация, придружаваща 
заявлението, подадено от производителя 
за добавяне на наименование на ново 
влакно към списъка с разрешени 
наименования на влакна, специалните 
разпоредби по отношение на корсетните 
продукти и някои видове текстил, 
списъка с продукти, за които 
етикетирането или маркировката не 
са задължителни, списъка с 
продукти, за които е задължително 
само общото етикетиране или 
маркировка, списъкът с елементите, 
които не се вземат предвид при 
определянето на процентното 
съдържание на влакна, приетите 
допустими отклонения, използвани при 
изчисляването на масата на влакната, 
съдържащи се в даден текстилен 
продукт, както и да адаптира 
съществуващите методи за количествен 
анализ на двукомпонентни и 
трикомпонентни смеси или да приема 
нови такива. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, inter alia като го 
допълнят с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(18) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да адаптира към 
техническия напредък списъка с 
наименования на текстилни влакна и 
съответните описания, минималните 
изисквания за техническата 
документация, придружаваща 
заявлението, подадено от производителя 
за добавяне на наименование на ново 
влакно към списъка с разрешени 
наименования на влакна, специалните 
разпоредби по отношение на корсетните 
продукти и някои видове текстил,  
списъкът с елементите, които не се 
вземат предвид при определянето на 
процентното съдържание на влакна, 
приетите допустими отклонения, 
използвани при изчисляването на масата 
на влакната, съдържащи се в даден 
текстилен продукт, както и да адаптира 
съществуващите методи за количествен 
анализ на двукомпонентни и 
трикомпонентни смеси или да приема 
нови такива. Тъй като тези мерки са от 
общ характер и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, inter alia като го 
допълнят с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.
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Изменение 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Следва да се въведат 
хармонизирани правила по отношение 
на посочването на произхода на 
текстилните продукти, за да се 
защитят потребителите от 
измамни, неточни и подвеждащи 
посочвания.  По отношение на 
внесени продукти, тези правила не 
следва да приемат формата на 
задължителни изисквания относно 
етикетирането.  За продукти, които 
не подлежат на задължително 
етикетиране за произход на 
общностно равнище, следва да се 
предвидят разпоредби, които 
гарантират, че възможният посочен 
произход не е неправилен или 
подвеждащ. 

Or. en

Изменение 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) В своята резолюция от 25 
ноември 2009 г. относно 
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обозначаването на произхода 
Европейският парламент отново 
заяви, че защитата на 
потребителите изисква прозрачни и 
последователни правила за търговия, 
включващи обозначенията за 
произход, и призовава Комисията и 
Съвета да предприемат всички 
необходими мерки, за да се 
гарантират равнопоставени условия 
на конкуренция с търговските 
партньори, които са приели 
изисквания за обозначаване на 
произхода.

________
1Приет текст P7_TA(2009)0093.-{}-

Or. it

Изменение 63
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) За да могат да направят 
информиран избор, при покупката на 
текстилен продукт потребителите 
следва да знаят дали този продукт 
съдържа нетекстилни части от 
животински произход. Поради това е 
от съществено значение да се посочи 
на етикета наличието на материали, 
добити от животни.

Or. en
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Изменение 64
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Обхватът на настоящия 
регламент се ограничава до правилата 
относно хармонизацията на 
наименованията на текстилните 
влакна и етикетирането на състава 
на влакната в текстилните 
продукти. При все това, с цел 
предоставяне на обстоен преглед на 
състоянието на етикетирането на 
текстил на вътрешния пазар и да се 
следва темпото на развитие на 
електронната търговия и бъдещите 
предизвикателства на пазара на 
текстилни продукти, Комисията 
следва да представи доклад пред 
Парламента и Съвета относно 
възможни нови изисквания за 
етикетиране с оглед на улесняването 
на свободното движения на 
текстилни продукти на вътрешния 
пазар и на постигането на високо 
равнище на защита на 
потребителите в целия Съюз. 
Докладът следва да се основава на 
обширни консултации със 
заинтересованите страни и на 
щателна оценка на въздействието и 
може по целесъобразност да се 
придружава от законодателни 
предложения.

Or. en

Обосновка

С цел изправяне пред бъдещи предизвикателства на пазара на текстилни продукти 
следва да изследваме други области на етикетирането на текстилни продукти, ако 
те улесняват свободното им движение и имат добавена стойност за потребителя.  
Докладът следва да се основава на обширни консултации със заинтересованите групи 
и реалната добавена стойност за потребителя плюс реалните му нужди. 
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Изменение 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Обхватът на настоящия 
регламент се ограничава до правилата 
относно хармонизацията на 
наименованията на текстилните 
влакна и етикетирането на състава 
на влакната в текстилните 
продукти.   При все това, с цел 
отстраняване на пречките, които 
могат да възникнат пред правилното 
функциониране на вътрешния пазар 
вследствие на разлики между 
разпоредбите или практиките в 
държавите-членки, както и с цел 
следване на темпото на развитие на 
електронната търговия и бъдещите 
предизвикателства на пазара на 
текстилни продукти, би било 
желателно да се направи преглед на 
хармонизацията или 
стандартизацията на други аспекти 
на етикетирането на текстилни 
продукти, с оглед улесняване на 
свободното движение на текстилни 
продукти на вътрешния пазар и 
постигане на единно и високо равнище 
на защита на потребителите в целия 
ЕС. За тази цел Комисията следва да 
представи доклад на Европейския 
парламент и Съвета относно 
евентуални нови изисквания за 
етикетиране, които следва да се 
въведат на равнището на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Целта на това съображение е да се гарантира, че Европейската комисия е способна 
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да изготви доклад, без да има предварително установени заключения, така че всички 
предвидени изисквания отговарят на реалните нужди на потребителите и 
предприятията.

Изменение 66
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Комисията следва да представи 
доклад пред Европейския парламент и 
Съвета относно евентуални нови 
изисквания за етикетиране, които 
следва да се въведат на равнището на 
Съюза.

Or. en

Изменение 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19в) Целта на разпоредбите за 
обозначаване на произход би била да 
предостави на потребителя данни за 
страната на произход на продуктите, 
които те купуват, като им дава 
възможност да оценят продуктите в 
контекста на социалните и 
екологични стандарти и 
стандартите за безопасност, които 
като цяло се свързват с въпросната 
държава.     

Or. it
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Изменение 68
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
правилата за употреба на 
наименованията на текстилните влакна 
и свързаното с тях етикетиране на 
текстилните продукти, както и 
правилата за количествен анализ на 
двукомпонентни и трикомпонентни 
смеси от текстилни влакна.

С настоящия регламент се определят 
правилата за употреба на 
наименованията на текстилните влакна, 
етикетирането на текстилните 
продукти и определянето на 
влакнестия състав на текстилните 
продукти чрез стандартни методи за 
количествен анализ, с цел да се улесни 
тяхното свободно обращение на 
вътрешния пазар и да се предостави 
точна информация на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че стандартните методи могат да допринесат за свободно 
обращение на текстилни продукти на вътрешния. 

Изменение 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на настоящия регламент 
не се прилагат за текстилни продукти, 
които:

2. Разпоредбите на настоящия 
регламент, освен тези, които се 
отнасят за посочване на страната на 
произход, не се прилагат за текстилни 
продукти, които:
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Or. it

Изменение 70
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „етикетиране“ означава 
прикрепване на изискваната 
информация към текстилния 
продукт чрез поставяне на етикет;

Or. en

Изменение 71
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква е б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) „маркировка“ означава посочване 
на изискваната информация върху 
текстилния продукт чрез зашиване, 
бродиране, отпечатване, щамповане 
или използване на която и да е друга 
технология за поставяне;

Or. en
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Изменение 72
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Текстилните продукти могат да 
бъдат пускани на пазара в рамките на 
Общността преди или по време на 
тяхната промишлена преработка,
или на който и да било от етапите 
на разпространение само ако тези 
продукти са етикетирани в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

1. Текстилните продукти се пускат на 
пазара само ако са етикетирани или 
придружени с търговски документи 
съгласно разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Новата законодателна рамка.

Изменение 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на настоящия
регламент се прилагат, без да се засяга 
прилагането на националните и 
общностните правила относно 
защитата на индустриалната и 
търговската собственост, относно 
означенията за произход, 
наименованията за произход и 
предотвратяването на нелоялната 
конкуренция.

2. Освен ако в настоящия регламент е 
предвидено друго, националните и 
правилата на ЕС относно защитата на 
индустриалната и търговската 
собственост, относно означенията за 
произход, наименованията за произход 
и предотвратяването на нелоялната 
конкуренция се прилагат за 
текстилни продукти.

Or. en
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Изменение 74
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До включването им в приложение І 
новите влакна следва да се 
обозначават със суровината, от 
която се състоят.

Or. de

Обосновка

Тъй като по процедурата по комитология вероятно ще отнеме няколко месеца за 
включване на влакната в приложение І, ще бъде необходимо по финансови причини да 
се използват временни названия на влакната - на суровината. Затова тази преходна 
разпоредба е от съществено значение.

Изменение 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на продуктите, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
настоящия регламент и независимо 
от разпоредбите на член 24, параграф 
1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 година 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността (Митнически 
кодекс на Общността), 
предстоящата промяна на 
разпоредбите за задължително 
етикетиране за произход и 
съответствие с член 11, параграф 1 
на настоящия регламент, за произход 
на текстилните продукти се счита 
държава, в която са били подложени 
на поне два основни етапа от 
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преработката и/или производството.  
___________
1 OВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

Or. it

Изменение 76
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Влакнестите примеси в продуктите, 
посочени в параграфи 1 и 2, 
включително във вълнените продукти, 
преминали процес на кардиране, не 
превишават 0,3 %, а наличието им е 
обосновано от технически 
съображения от производствено 
естество.

3. Страничните влакна в продуктите, 
посочени в параграфи 1 и 2, 
включително във вълнените продукти, 
преминали процес на кардиране, не 
превишават 0,3 % по маса, а наличието 
им е обосновано като технически 
неизбежно за добрата производствена 
практика.

Or. en

Изменение 77
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Текстилен продукт, съставен от две 
или повече влакна, едно от които 
съставлява поне 85 % от общата 
маса, се етикетира по един от 
следните начини:

1. Текстилен продукт се етикетира с 
наименованието и тегловното 
съдържание в проценти на всички  
съставни влакна в низходящ ред.

a) наименованието на влакното, 
което съставлява най-малко 85 % от 
общата маса, следвано от 
тегловното съдържание в проценти;
б) наименованието на влакното, 
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което съставлява най-малко 85 % от 
общата маса, следвано от думите 
„минимум 85 %“;
в) пълното процентно съдържание на
състава на продукта.
2. Текстилен продукт, съставен от 
две или повече влакна, никое от които 
не съставлява 85 % от общата маса, 
се етикетира с наименованието и 
тегловното съдържание в проценти 
на най-малко две от влакната с най-
голямо процентно съдържание, 
последвани от наименованията на 
другите съставни влакна в низходящ 
ред по тегловно съдържание, със или 
без указание за тяхното тегловно 
съдържание в проценти. 

2. Чрез дерогация от параграф 1 
влакна, които не са включени в 
приложение І могат да бъдат 
обозначени посредством термина 
„други влакна“,  последван от общото 
им тегловно съдържание в проценти.

Въпреки това се прилагат също и 
следните правила :
a) влакна, които поотделно 
съставляват по-малко от 10 % от 
общата маса на продукта, могат да 
бъдат обозначени събирателно 
посредством термина „други влакна“, 
последван от общото тегловно 
съдържание в проценти;
б) когато наименованието на влакно, 
което съставлява по-малко от 10 % 
от общата маса на продукта, е точно 
определено, се обозначава пълното 
тегловно съдържание в проценти на 
влакното в състава на този продукт.
3. На продукти с чиста памучна основа 
и чист ленен вътък, в които процентното 
съдържание на лена е не по-малко от 
40 % от общата маса на неоразмерения 
плат, може да се даде наименованието 
„памучно-ленена смес“, което трябва да 
бъде придружено от указанието за 
състава „чиста памучна основа — чист 
ленен вътък“.

3. На продукти с чиста памучна основа 
и чист ленен вътък, в които процентното 
съдържание на лена е не по-малко от 
40 % от общата маса на неоразмерения 
плат, може да се даде наименованието 
„памучно-ленена смес“, което трябва да 
бъде придружено от указанието за 
състава „чиста памучна основа — чист 
ленен вътък“.

4. За текстилните продукти, чиито 
състав не може да бъде лесно установен 
по време на производството, може да се 
използва терминът „смесени влакна“ 
или терминът „неспецифициран 
текстилен състав“.

4. Без да се засягат разпоредбите на 
член 5, параграф 1 за текстилните 
продукти, чиито състав не може да бъде 
лесно установен по време на 
производството, може да се използва 
терминът „смесени влакна“ или 
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терминът „неспецифициран текстилен 
състав“.

Or. en

Обосновка

Потребителят има право да бъде осведомен за пълното съдържание в проценти на 
един продукт. Текстилните продукти се състоят от ограничен брой влакна и е 
технически възможно да се определи точното им процентно съдържание. 
Толерансът, посочен в член 18, параграфи 2, 3 и 4, продължава да се прилага. 
Предвидена е също така дерогация за влакна, които още не са включени в приложение 
І, но са пуснати на пазара с цел определяне на търсенето (параграф  2), и за 
текстилни продукти, които се състоят от рециклирани влакна (параграф 4) , 
произведени от МСП по традиционни производствени методи.

Изменение 78
Othmar Karas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) тегловно съдържание в проценти 
на непосочените влакна не надвишава 
30 % от общата маса;

Or. de

Обосновка

По-ниска стойност би била значително затруднение и би довела до прекомерно 
разширяване на етикета. Това би нарушило равновесието между осигуряване на 
висока степен на защита на потребителите и опростяване на правилата за 
текстилните продукти.
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Изменение 79
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Материали, добити от животни

1. Когато текстилен продукт 
съдържа нетекстилни части от 
животински произход, той носи 
етикет, който обозначава, че тези 
части са направени от материали, 
добити от животни. 
Етикетирането не следва да е 
подвеждащо и се осъществява по 
такъв начин, че потребителят да 
може лесно да разбере за коя част на 
продукта се отнася информацията 
върху етикета.
2. Държавите-членки информират 
Комисията относно методите за 
анализ, които използват за 
определяне на материали, добити от 
животни, до [дата на прилагане] и 
впоследствие винаги, когато се 
изисква с оглед на новите развития. 
3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 19а, 
19б и 19в, които уточняват 
подробната форма и условията за 
етикетиране на текстилните 
продукти, посочени в параграф 1, и 
установяват методите за анализ, 
които следва да се употребяват за 
определяне на материали, добити от 
животни.

Or. en

Обосновка

За да могат да направят информиран избор, при покупката на текстилен продукт 
потребителите следва да знаят дали този продукт съдържа нетекстилни части от 
животински произход (козина, кожа и т.н.). Поради това е от съществено значение 
върху етикета да се посочи наличието на материали, добити от животни.
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Изменение 80
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При пускането им на пазара 
текстилните продукти се етикетират или 
маркират.

1. При пускането им на пазара 
текстилните продукти се етикетират.

Етикетът се прикрепя към 
текстилния продукт по лесно 
достъпен и видим за потребителя 
начин. По време на нормалния период 
на употреба етикетът следва да е 
четлив. Етикетирането и начинът, 
по който етикетът е прикрепен, не 
причиняват на потребителя 
прекомерно неудобство при носене на 
текстилния продукт.

Етикетите или маркировката обаче 
може да бъдат заменени или допълнени 
с придружаващи търговски документи, 
когато продуктите не се предлагат за 
продажба на крайния потребител или 
когато те се доставят в изпълнение на 
поръчка, направена от държавата или 
друго публичноправно юридическо 
лице.

Етикетите обаче може да бъдат 
заменени или допълнени с 
придружаващи търговски документи, 
когато продуктите се доставят на 
икономически оператори в рамките 
на веригата на доставки или когато 
те се доставят при изпълнение на 
поръчка, направена от възлагащ орган, 
съобразно определението в Директива 
2004/18/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 година 
относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки1.
Наименованията и описанията, 
посочени в членове 5, 7, 8 и 9 от 
настоящия регламент, се указват 
ясно в тези придружаващи търговски 
документи. 
Могат да се използват съкращения, 
при условие че съкращението на 
влакното е посочено в международен 
стандарт и е обяснено в същия 
търговски документ.
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_______
1 OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
ISO 2076 относно съкращенията на 
текстилни влакна

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае удобството на крайния потребител, но без да се налагат 
твърди и неоправдано строги правила за производителя. Следва да се добави 
позоваване на стандарта  ISO 2076. Стандартът посочва международните 
съкращения за най-важните текстилни влакна и суровини, използвани в текстилните 
продукти.

Изменение 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При пускането им на пазара 
текстилните продукти се етикетират или 
маркират.

1. При пускането им на пазара 
текстилните продукти винаги трябва да 
посочват страната на произход, 
както е посочено в Митническия 
кодекс на Общността и се етикетират 
или маркират.    

Етикетите или маркировката обаче може 
да бъдат заменени или допълнени с 
придружаващи търговски документи, 
когато продуктите не се предлагат за 
продажба на крайния потребител или 
когато те се доставят в изпълнение на 
поръчка, направена от държавата или 
друго публичноправно юридическо 
лице.

Етикетите или маркировката обаче може 
да бъдат заменени или допълнени с 
придружаващи търговски документи, 
когато продуктите не се предлагат за 
продажба на крайния потребител или 
когато те се доставят в изпълнение на 
поръчка, направена от държавата или 
друго публичноправно юридическо 
лице. Тази разпоредба не се прилага за 
текстилни продукти от трети 
страни.

Or. it
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Изменение 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a

1. За целта на този член термините 
„произход“ и „произхождащ от“ 
посочват непреференциален произход 
в съответствие с член 22 и 26 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 година 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността1.
2. Внасянето и пускането на пазара 
на текстилни продукти от трети 
държави, освен такива с произход 
Турция или страни по 
споразумението за ЕИП, са 
подложени на етикетиране за 
произход съгласно посочените в 
настоящия член условия. 

3. Страната на произход на 
текстилните продукти се посочва на 
етикета на тези продукти. В случаи 
когато продуктите са опаковани 
посочването се прави отделно върху 
опаковката.
4. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
членове 19а, 19б и 19в, за да определи в 
кои случаи се допуска посочване на 
произхода върху опаковката вместо 
етикетиране на самия продукт. Това 
може да е, по-специално, в случая, 
когато продуктите достигат 
крайния потребител или ползвател в 
обичайната си опаковка.
5. Думите „произведено в“ заедно с 
името на страната на произход 
посочват произхода на текстилните 
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продукти. Етикетът може да е на 
официален език на Европейския съюз, 
който е лесноразбираем за крайния 
потребител в държавата-членка, в 
която текстилните продукти се 
пускат на пазара. 
6. Етикетът за произход е написан с 
лесно четими и неизтриваеми знаци и 
е видим при обичайна употреба, ясно 
разграничим от други данни и е 
представен по начин, който не е нито 
подвеждащ, нито може да създаде 
погрешно впечатление по отношение 
на произхода на продукта. 
7. Текстилните продукти носят 
изискваните етикети към момента 
на вноса. Тези етикети не могат да се 
отстранят или подправят, докато 
продуктите не бъдат продадени на 
крайния потребител или ползвателя.
_______
1 OВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11б

1. Когато произходът на 
текстилните продукти, различен от 
посочените в член 11, е обозначен на 
етикета, тези данни са предмет на 
условията, посочени в настоящия 
член.
2. Счита се, че един продукт 
произхожда от държава, в която е 
бил подложен на поне два от 
следните производствени етапи:
- предене;
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- тъкане;
- апертура;
- комплектоване.
3. На етикета не може да бъде 
посочено, че текстилният продукт 
произхожда напълно от една 
държава, освен ако не е преминал в 
тази държава всички етапи на 
производството, посочени в параграф 
2.
4. Думите „произведено в“ заедно с 
името на страната на произход 
посочват произхода на продукта. 
Етикетът може да е на официален 
език на Европейския съюз, който е 
лесноразбираем за крайния 
потребител в държавата-членка, в 
която продуктът се пуска на пазара.
5. Етикетът за произход е написан с 
лесно четими и неизтриваеми знаци и 
е видим при обичайна употреба, ясно 
разграничим от други данни и е 
представен по начин, който не е 
подвеждащ, нито може да създаде 
погрешно впечатление по отношение 
на произхода на продукта. 

Or. en

Изменение 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 11 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11в

Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
членове 19а, 19б и 19в, за да:
- определи подробната форма и 
условията за етикетиране за 
произход;
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- установи списък с термини на 
всички официални езици в ЕС, които 
ясно изразяват, че продуктите 
произхождат от страната, посочена 
на етикета;
- определи случаите, в които често 
използвани съкращения безпогрешно 
посочват страната на произход и 
могат да се използват за целите на 
настоящия регламент;
- определят случаите, в които 
продуктите не могат или не е 
необходимо да бъдат етикетирани по 
технически или икономически 
причини;
- определи други правила, които може 
да са необходими, когато се установи, 
че продуктите не са в съответствие в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 11 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11г

1. Счита се, че текстилните 
продукти, посочени в член 11а не са в 
съответствие с настоящия 
регламент, ако:
- не носят етикет за произход;
- етикетът за произход не отговаря 
на произхода на продукта;
- етикетът за произход е бил 
променен или отстранен, или по друг 
начин преправен , освен когато е била 
необходима поправка съгласно 
параграф 5 на настоящия член;
2. Счита се, че текстилни продукти, 
освен посочени в член 11а, не са в 
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съответствие с настоящия 
регламент, ако:
- етикетът за произход не отговаря 
на произхода на продукта;
- етикетът за произход е бил 
променен или отстранен, или по друг 
начин преправен , освен когато е била 
необходима поправка съгласно 
параграф 5 на настоящия член.
3. Комисията може да приема 
делегирани актове в съответствие с 
членове 19а, 19б и 19в относно 
декларации и придружаващи 
документи, които могат да се 
приведат като пример на спазване на 
настоящия регламент.
4. Държавите-членки определят 
правилата за санкциите, които се 
налагат при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия 
регламент и вземат всички мерки, за 
да гарантират прилагането им. 
Предвидените санкции трябва да са 
ефективни, съразмерни и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби най-
късно девет месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент и 
незабавно съобщават за всяко 
допълнително изменение, което ги 
засяга. 
5. Когато продуктите не 
съответстват на настоящия 
регламент, държавите-членки 
приемат допълнителни мерки, които 
са необходими, за да се изиска от 
собственика на продуктите или друго 
отговорно за тях лице да 
етикетират продуктите в 
съответствие с настоящия 
регламент и за тяхна сметка.
6. Когато е необходимо за 
ефективното прилагане на 
настоящия регламент, 
компетентните органи могат да 
обменят информация, получена при 
контролиране спазването на 
настоящия регламент, включително 
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с органи и други лица или организации, 
които държавите-членки за 
упълномощили съгласно член 11 от 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 11 май 2005 г. 
относно нелоялни търговски 
практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар. 
______
1 OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.

Or. en

Изменение 86
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Наименованията и описанията, 
посочени в членове 5, 7, 8 и 9, се указват 
в каталозите и търговската литература, 
върху опаковките, етикетите и 
маркировките с ясен, четлив и 
еднакъв шрифт, когато текстилните 
продукти се предлагат за продажба.

2. При пускането на текстилен 
продукт на пазара, наименованията и 
влакнестият състав, посочени в 
членове 5, 7, 8 и 9, се указват в 
каталозите и търговската литература, 
върху опаковките и етикетите по 
начин, който е леснодостъпен, видим 
и четлив, и с еднакъв шрифт. Тази 
информация е лесно достъпна за 
потребителя преди покупката, 
включително в случаите, когато 
покупката се осъществява по 
електронен път.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че продуктът следва да е насочен към крайния потребител. 
Предоставената на етикета информация следва да е достъпна за потребителя при 
необходимост, но това изискване не следва да определя прекомерно строги правила за 
производителите. За доброто функциониране на вътрешния пазар следва да запазим 
равновесието в отношенията между предприятията и потребителите.
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Изменение 87
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Етикетът и маркировката са на езика 
или езиците на държавата-членка, на 
територията на която текстилните 
продукти се предлагат за продажба 
или се продават на крайния 
потребител, ако това се изисква от 
законодателството на държавата-
членка.

4. Етикетът е на официален език на 
Съюза, който е лесноразбираем за 
крайния потребител в държавата-
членка, в която са пуснати на пазара 
текстилните продукти. 

Or. en

Изменение 88
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За бобини, макари, чилета, кълбета или 
други малки количества конци за шиене, 
кърпене и бродиране изискванията на 
първата алинея се прилагат за общия 
етикет, посочен в член 15, параграф 3. 
Етикетите на отделните елементи
могат да бъдат на всеки един от 
езиците на Общността.

За бобини, макари, чилета, кълбета или 
други малки количества конци за шиене, 
кърпене и бродиране изискванията на 
първата алинея се прилагат за общия 
етикет, посочен в член 15, параграф 3. 
Когато такива продукти се продават 
поединично на крайния потребител , 
те могат да бъдат на всеки официален 
език на Съюза, при условие че носят и 
общ етикет.

Or. en

Обосновка

Важно е етикетирането да е лесно достъпно за потребителя.
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Изменение 89
Zuzana Roithová

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За бобини, макари, чилета, кълбета или 
други малки количества конци за шиене, 
кърпене и бродиране изискванията на 
първата алинея се прилагат за общия 
етикет, посочен в член 15, параграф 3. 
Етикетите на отделните елементи
могат да бъдат на всеки един от 
езиците на Общността.

За бобини, макари, чилета, кълбета или 
други малки количества конци за шиене, 
кърпене и бродиране изискванията на 
първата алинея се прилагат за общия 
етикет, посочен в член 15, параграф 3. 
Когато такива продукти се продават 
поединично на крайния потребител, 
те могат да бъдат на всеки официален 
език на Съюза, при условие че носят и 
общ етикет.

Or. en

Изменение 90
Toine Manders

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с членове 19а, 
19б и 19в, които установяват 
подробно условията относно 
употребата на посочените в 
настоящия параграф символи.

Or. en
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Изменение 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не се изисква посочването на 
наименованията на влакната или на 
влакнестия състав върху етикетите или 
маркировката на текстилните продукти, 
изброени в приложение V. 

2. Не се изисква посочването на 
наименованията на влакната - освен 
посочването на произхода -  или на 
влакнестия състав върху етикетите или 
маркировката на текстилните продукти, 
изброени в приложение V.

Or. it

Изменение 92
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка лаборатория, отговорна за 
извършването на изпитвания върху 
текстилни смеси, за които няма единен 
метод за анализ на общностно равнище, 
определя състава на такива смеси, 
използвайки всеки валиден метод на 
нейно разположение, като в доклада за 
анализа посочва получения резултат и, 
доколкото това е известно,
точността на използвания метод.

3. Всяка лаборатория, акредитиран и 
одобрена от органите на държавата-
членка, за извършването на изпитвания 
върху текстилни смеси, за които няма 
единен метод за анализ на общностно 
равнище, определя влакнестия състав 
на такива смеси, като в доклада за 
анализа посочва получения резултат, 
използвания метод и точността му.
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Or. el

Обосновка

Терминът „отговорна“ не дава гаранции за надеждност по отношение на изпитващата
лаборатория и заключенията й. Лабораториите, акредитирани и одобрени от органите 
на държавата-членка, отговарят поне на минималните критерии за качество и 
надеждност.   

Изменение 93
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Преразглеждане

1. В срок от ...* Комисията представя 
доклад пред Европейския парламент и 
Съвета относно възможни 
изисквания за етикетиране, които да 
се въведат на европейско равнище с 
оглед улесняване на свободното 
движение на текстилни продукти на 
вътрешния пазар и постигане на по-
високо равнище на защита на 
потребителите в ЕС.  Докладът се 
основава на обширни консултации със 
заинтересованите страни и на 
щателна оценка на въздействието и 
може по целесъобразност да се 
придружава от законодателни 
предложения. 
2. Докладът прави преглед на 
възгледите на потребителите по 
отношение на минималното 
количество информация, която 
трябва да се предостави на етикета 
на текстилните продукти. Докладът 
включва въпроси като запалителните 
характеристики на текстилните 
продукти и посочване на възможни 
алергени и опасни вещества, 
използвани при производството или 
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обработката на текстилните 
продукти, Докладът може също така 
да изследва други области на 
етикетирането на текстилни 
продукти, ако те улесняват процеса 
на хармонизация и имат добавена 
стойност за потребителя.
3. В срок от ...* Комисията провежда 
проучване относно това, дали 
веществата, използвани при 
производството и обработката на 
текстилни продукти, могат да 
представляват риск за здравето на 
човека. Това проучване определя по-
специално дали има причинно-
следствена връзка между алергичните 
реакции и изкуствените влакна, 
боите, биоцидите, консервантите 
или наночастиците, използвани в 
текстилните продукти. Проучването 
се основава на научни доказателства 
и взема предвид резултатите от 
дейностите по пазарния надзор. Въз 
основа на проучването, където е 
оправдано, Комисията може да 
представи законодателни 
предложения с оглед да се забрани или 
ограничи употребата на потенциално 
опасни вещества, използвани в 
текстилните продукти в 
съответствие със 
законодателството ЕС в тази 
област.
___________
* Три години от датата на влизането в сила 
на настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

С цел изправяне пред бъдещи предизвикателства на пазара на текстилни продукти 
следва да изследваме други области на етикетирането на текстилни продукти, ако 
те улесняват свободното им движение и имат добавена стойност за потребителя. За 
тази цел Комисията се приканва да представи доклад. Докладът следва да се основава 
на обширни консултации със заинтересованите групи. Трябва обаче да осъзнаваме 
риска от прекомерно регулиране на този сектор по отношение на етикетирането, 
което би могло да обтегне допълнително международните отношения и да 
въздейства на конкурентоспособността на промишлеността в ЕС.  
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Изменение 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Преразглеждане

В срок от ...* Комисията представя 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета относно възможни 
изисквания за етикетиране, които да 
се въведат на равнище на ЕС.
___________
Две години от датата на влизането в сила на 
настоящия регламент. 

Or. fr

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира, че Европейската комисия е способна да 
изготви доклад, без да има предварително установени заключения, така че всички 
предвидени изисквания отговарят на реалните нужди на потребителите и 
предприятията. 

Изменение 95
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от [ДАТА = 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно изпълнението на 
настоящия регламент, в който се 
набляга на исканията за наименования 
на нови влакна и приемането им.

Не по-късно от [ДАТА = 5 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно изпълнението на 
настоящия регламент, в който се 
набляга на исканията за наименования 
на нови влакна и приемането им и, 
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където е оправдано, представя 
законодателно предложение.

Or. en

Обосновка

Пет години е наистина разумен срок за провеждане на обстойно проучване на 
етикетирането в текстилния сектор и задълбочена оценка на въздействието на 
прилагането на настоящия регламент. 

Изменение 96
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 21 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21а
Преходни разпоредби

Текстилни продукти, които 
отговарят на разпоредбите на 
Директива 2008/121/ЕО и са пуснати 
на пазара преди изтичането на [6 
месеца, считано от датата на 
влизане в сила], могат да продължат 
да се продават на пазара в срок от ...*
___________
1 OВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 29.
* Три години от датата на влизането в сила 
на настоящия регламент. 
.

Or. en

Обосновка

Три години изглежда разумен срок за спазване на разпоредбите на настоящия 
регламент.
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Изменение 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Приложение V – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Филцови тъкани заличава се

Or. it

Изменение 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Приложение V – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Филцови шапки заличава се

Or. it

Изменение 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Приложение V – точка 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

39. Текстилни продукти за предпазни 
и защитни цели, като предпазни 
колани, парашути, спасителни 
жилетки, евакуационни пързалки, 
пожарогасителни устройства, 
бронирани жилетки и специални 
защитни облекла (напр. за защита 
срещу огън, химикали или други 
рискове за безопасността) 

заличава се

Or. it
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Изменение 100
Othmar Karas

Предложение за регламент
Приложение V – точка 43 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

43a. Текстилни продукти доставени 
до крайните потребители като 
единични, изготвени по поръчка 
артикули.

Or. de

Обосновка

Малките предприятия (включително безбройни еднолични предприятия) изготвят 
такива артикули. Невъзможността единичните артикули за крайния потребител да 
бъдат освободени значително би затруднила този сектор на текстилната 
промишленост, който има голям дял в растежа й.


