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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ainult ühismärgistatavad tekstiiltooted 
ja meetrikaupa või mõõtulõigatult 
müüdavad tekstiiltooted tuleks müüki 
panna nii, et tarbija saab täielikult tutvuda 
üldpakendile või rullile kinnitatud 
andmetega.

(9) Ainult ühismärgistatavad tekstiiltooted 
ja meetrikaupa või mõõtulõigatult 
müüdavad tekstiiltooted tuleks müüki 
panna nii, et tarbija saab täielikult tutvuda
nende toodete päritoluriigiga nõukogu 12. 
oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 
2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik)1 tähenduses ning
üldpakendile või rullile kinnitatud 
andmetega.

________
 1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. it

Muudatusettepanek 57
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On vaja kehtestada tekstiiltoodete 
proovivõtu- ja analüüsimeetodid, et 
kasutatavate meetodite suhtes ei tekiks 
erimeelsusi. Meetodid, mida 
liikmesriikides kasutatakse kahe- ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise 
määramise ametlikes katsetes, peaksid 

(12) On vaja kehtestada tekstiiltoodete 
proovivõtu- ja analüüsimeetodid, et 
kasutatavate meetodite suhtes ei tekiks 
erimeelsusi. Meetodid, mida 
liikmesriikides kasutatakse kahe- ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise 
määramise ametlikes katsetes, peaksid 
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olema ühtsed nii proovi eeltöötluse kui ka 
kvantitatiivse analüüsi korral; seepärast 
tuleks käesolevas määruses kehtestada 
ühtsed analüüsimeetodid, mida 
kohaldatakse enamiku müügilolevate kahe-
ja kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete suhtes.

olema ühtsed nii proovi eeltöötluse kui ka 
kvantitatiivse analüüsi korral; seepärast 
tuleks käesolevas määruses kehtestada 
ühtsed analüüsimeetodid, mida 
kohaldatakse enamiku müügilolevate kahe-
ja kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete suhtes. Selleks 
et käesolevat määrust lihtsustada ja 
kohandada niisugused ühtsed meetodid 
tehnika arenguga, on asjakohane, et 
käesolevas määruses esitatud meetoditest 
saaksid Euroopa standardid. Sel 
eesmärgil peaks komisjon korraldama 
ülemineku praeguselt süsteemilt, mille 
raames kirjeldatakse meetodeid 
käesolevas määruses, Euroopa standardil 
rajanevale süsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On vaja kehtestada tekstiiltoodete 
proovivõtu- ja analüüsimeetodid, et 
kasutatavate meetodite suhtes ei tekiks 
erimeelsusi. Meetodid, mida 
liikmesriikides kasutatakse kahe- ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise 
määramise ametlikes katsetes, peaksid 
olema ühtsed nii proovi eeltöötluse kui ka 
kvantitatiivse analüüsi korral; seepärast 
tuleks käesolevas määruses kehtestada 
ühtsed analüüsimeetodid, mida 
kohaldatakse enamiku müügilolevate kahe-
ja kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete suhtes. 

(12) On vaja kehtestada tekstiiltoodete 
proovivõtu- ja analüüsimeetodid, et 
kasutatavate meetodite suhtes ei tekiks 
erimeelsusi. Meetodid, mida 
liikmesriikides kasutatakse kahe- ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise 
määramise ametlikes katsetes, peaksid 
olema ühtsed nii proovi eeltöötluse kui ka 
kvantitatiivse analüüsi korral; seepärast 
tuleks käesolevas määruses kehtestada 
ühtsed analüüsimeetodid, mida 
kohaldatakse enamiku müügilolevate kahe-
ja kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete suhtes. Et 
lihtsustada käesoleva määruse 
rakendamist, tuleks VIII lisa asendada 
harmoneeritud standarditega, mis on 
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kindlaks määratud Euroopa standardil 
rajaneva süsteemi kontekstis. 

Or. en

Selgitus

Täpsustamise ja lihtsustamise huvides peaks komisjon korraldama ülemineku praeguselt, VIII 
lisas kirjeldatud süsteemilt Euroopa standardil rajanevale süsteemile, võttes abiks tööstuse ja 
tehes seda koostöös Euroopa Standardikomiteega.

Muudatusettepanek 59
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) On asjakohane kehtestada kord, mida 
peavad järgima kõik tootjad või tootja
esindajad, kes soovivad lisada uut 
kiunimetust tehnilistesse lisadesse. Seega 
tuleks käesolevas määruses sätestada 
nõuded uue kiunimetuse tehnilistesse 
lisadesse lisamise taotlemiseks.

(16) On asjakohane kehtestada kord,
sealhulgas erinõuded, mida peavad 
järgima kõik tootjad või tootja nimel 
tegutsevad isikud, kes soovivad lisada uut 
kiunimetust I lisas toodud kiunimetuste 
ühtlustatud loetellu.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused kohandada tehnika arenguga 
kiunimetuste loetelu ja sinna juurde 
kuuluvad kirjeldused; miinimumnõuded 
seoses tehnilise dokumentatsiooniga, mis 
tuleb esitada koos tootja taotlusega uue 
kiunimetuse lubatud kiunimetuste loetellu 
lisamiseks; erisätted, mis käsitlevad 

(18) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused kohandada tehnika arenguga 
kiunimetuste loetelu ja sinna juurde 
kuuluvad kirjeldused; miinimumnõuded 
seoses tehnilise dokumentatsiooniga, mis 
tuleb esitada koos tootja taotlusega uue 
kiunimetuse lubatud kiunimetuste loetellu 
lisamiseks; erisätted, mis käsitlevad 
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korsett-tooteid ja teatavaid tekstiilitüüpe;
toodete loetelu, mille puhul märgistamine 
või tähistamine ei ole kohustuslik; toodete 
loetelu, mille puhul on kohustuslik üksnes 
ühismärgistamine või -tähistamine;
punktide loetelu, mida kiu protsentuaalse 
koostise kindlaksmääramise puhul ei pea 
arvestama; tekstiiltootes sisalduvate 
kiudude massi arvutamiseks kasutatavad 
kokkuleppelised massilisad; kahe- ja 
kolmekomponentsete kiusegude 
kvantitatiivse analüüsi uued meetodid või 
võtta vastu sellised uued meetodid. Kuna 
tegemist on üldiste meetmetega ja nende 
meetmete eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades määrust uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

korsett-tooteid ja teatavaid tekstiilitüüpe; 
punktide loetelu, mida kiu protsentuaalse 
koostise kindlaksmääramise puhul ei pea 
arvestama; tekstiiltootes sisalduvate 
kiudude massi arvutamiseks kasutatavad 
kokkuleppelised massilisad; kahe- ja 
kolmekomponentsete kiusegude 
kvantitatiivse analüüsi uued meetodid või 
võtta vastu sellised uued meetodid. Kuna 
tegemist on üldiste meetmetega ja nende 
meetmete eesmärk on muuta käesoleva 
määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas 
täiendades määrust uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. it

Muudatusettepanek 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Seoses päritolu näitavate kirjetega 
tekstiiltoodetel tuleks kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad, et kaitsta tarbijaid 
võltsitud, ebatäpsete või eksitavate kirjete 
eest. Importtoodete puhul peaksid eeskirju 
asendama kohustuslikud 
märgistamisnõuded. Toodete jaoks, mille 
suhtes ei kohaldata kohustuslikku 
päritolu märgistamist liidu tasandil, tuleks 
ette näha eeskirjad, mis tagavad, et 
võimalikud päritoluandmed ei ole valed 
ega eksitavad. 
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Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Oma 25. novembri 2009. aasta 
resolutsioonis päritolu märkimise kohta1

kordas Euroopa Parlament, et 
tarbijakaitse eeldab läbipaistvaid ja 
kooskõlastatud kaubanduseeskirju, mille 
hulka kuulub ka päritolu märkimine, 
ning palus komisjonil ja nõukogul võtta 
kõik vajalikud meetmed, et tagada võrdsed 
tingimused kaubanduspartneritega, kes 
on võtnud vastu päritolu märkimise 
nõuded.
________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0093.

Or. it

Muudatusettepanek 63
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Et tarbijad saaksid teha teadlikke 
otsuseid, peaksid nad olema tekstiiltoote 
ostmisel teadlikud sellest, kas selline toode 
sisaldab loomset päritolu mittetekstiilseid 
osi. Seepärast on oluline esitada märgisel 
teave tootes sisalduva loomset päritolu 
materjali kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Käesolev määrus piirdub 
tekstiilkiudude nimetuste ühtlustamist ja 
tekstiiltoodete kiukoostise märgistamist 
käsitlevate eeskirjadega. Et anda põhjalik 
ülevaade tekstiiltoodete märgistamise 
hetkeolukorrast siseturul ning pidada 
sammu elektroonilise kaubanduse arengu 
ja tekstiiltoodete turu tulevaste 
ülesannetega, peab komisjon esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande võimalike uute 
märgistamisnõuete kohta eesmärgiga 
hõlbustada tekstiiltoodete vaba liikumist 
siseturul ning saavutada kogu liidus 
kõrgetasemeline tarbijakaitse. Aruanne 
peab põhinema laialdasel 
konsulteerimisel kõigi sidusrühmadega ja 
põhjalikul mõjuhinnangul ning sellega 
võivad vajaduse korral kaasneda 
õigusakti ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Et tulla toime tulevaste probleemidega tekstiiltoodete turul, peaksime uurima tekstiiltoodete 
märgistamise teisi valdkondi, kui need aitavad kaasa tekstiiltoodete vabale liikumisele ning 
pakuvad tarbijale lisaväärtust. Selline aruanne peaks põhinema laiendatul konsulteerimisel 
huvitatud rühmadega, tegelikul lisandväärtusel tarbija jaoks ning tarbija tegelikel vajadustel.

Muudatusettepanek 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Käesolev määrus piirdub 
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tekstiilkiudude nimetuste ühtlustamist ja 
tekstiiltoodete kiukoostise märgistamist 
käsitlevate eeskirjadega. Et kõrvaldada 
siseturu nõuetekohase toimimise 
takistused, mida võivad põhjustada 
liikmesriikide erisugused õigusnormid, ja 
et pidada sammu elektroonilise 
kaubanduse arengu ning tekstiiltoodete 
turu tulevaste ülesannetega, oleks 
soovitav uurida tekstiiltoodete 
märgistamise muude aspektide 
ühtlustamist või standardimist eesmärgiga 
hõlbustada tekstiiltoodete vaba liikumist 
siseturul ja saavutada kogu ELis ühtne ja 
kõrgetasemeline tarbijakaitse. Selleks 
peab komisjon esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
võimalike uute märgistusnõuete 
kasutuselevõtu kohta liidu tasandil.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva põhjendusega püütakse tagada, et komisjon saaks koostada aruande ilma ette 
kindlaks määratud järeldusteta, nii et kõik kavandatavad uued nõuded vastaksid tarbijate ja 
ettevõtete tegelikele vajadustele.

Muudatusettepanek 66
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Komisjon peab esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
võimalike uute märgistusnõuete 
kasutuselevõtu kohta liidu tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) Päritolu märkimise eesmärk on 
anda tarbijatele teavet ostetavate toodete 
päritoluriigi kohta, mis võimaldab neil 
selliseid tooteid hinnata, võttes arvesse 
kõnealuse riigiga tavapäraselt seonduvaid 
sotsiaalseid standardeid, 
keskkonnanormatiive ja ohutusnorme. 

Or. it

Muudatusettepanek 68
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse
tekstiilinimetusi ja tekstiiltoodete 
märgistamist ning kahe- ja
kolmekomponentsete tekstiilkiusegude 
kvantitatiivset analüüsi käsitlevad 
eeskirjad.

Käesoleva määrusega kehtestatakse
eeskirjad, mis käsitlevad tekstiilkiudude 
nimetusi, tekstiiltoodete märgistamist ja
tekstiiltoodete kiusisalduse 
kindlakstegemist standardsete 
kvantitatiivse analüüsi meetodite abil, et 
parandada tekstiiltoodete vaba liikumist 
siseturul ning anda tarbijatele täpset 
teavet.

Or. en

Selgitus

Oluline on toonitada, et standardset meetodid võivad aidata kaasa tekstiiltoodete vabale 
liikumisele siseturul. 
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Muudatusettepanek 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata 
tekstiiltoodete suhtes, mis on:

2. Käesoleva määruse sätteid, välja 
arvatud need sätted, mis on seotud 
päritoluriigi näitamisega, ei kohaldata 
tekstiiltoodete suhtes, mis on:

Or. it

Muudatusettepanek 70
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) märgistamine – nõutava teabe 
kinnitamine tekstiiltootele märgistuse 
lisamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) tähistamine – nõutava teabe esitamine 
tekstiiltootel õmblemise, tikkimise, 
trükkimise, pressimise või mis tahes muu 
aplikatsioonitehnika kasutamise teel;

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tekstiiltooteid võib turustada ühenduse 
piires kas enne nende tööstuslikku 
töötlemist, selle jooksul või mis tahes 
turustamisetappidel üksnes juhul, kui need 
tooted on märgistatud vastavalt käesoleva 
määruse sätetele.

1. Tekstiiltooted tehakse turul 
kättesaadavaks ainult sel juhul, kui need
on märgistatud või neil on kaasas 
saatedokumendid vastavalt käesoleva 
määruse sätetele.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine uue õigusraamistikuga.

Muudatusettepanek 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohaldamine ei 
välista liikmesriikides tööstus- ja 
kaubandusomandi kaitse, lähtekoha- ja 
päritolumärgistuse ning ebaausa 
konkurentsi vältimise suhtes kehtivate 
sätete kohaldamist.

2. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, kohaldatakse
tekstiiltoodetele liikmesriikides ja liidus
tööstus- ja kaubandusomandi kaitse, 
lähtekoha- ja päritolumärgistuse ning 
ebaausa konkurentsi vältimise suhtes
kehtivaid sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni uued kiud lisatakse I lisasse, tuleb 
neid tähistada nende koostise toorainete 
alusel.

Or. de

Selgitus

Kuna komiteemenetlusega kuluks kiudude I lisasse lisamisega tõenäoliselt mitu kuud, oleks 
finantsküsimuste tõttu vaja võimalust kasutada nende kiudude tähistamiseks ajutiselt tooraine 
nimetust. Seetõttu on kõnealune üleminekusäte oluline.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 
punktis a nimetatud toodetega ning 
olenemata nõukogu 12. oktoobri 1992. 
aasta määruse (EMÜ) nr 2913/1992 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik)1 artikli 24 lõike 1 sätetest, 
kuni kohustuslikku päritolu märgistamist 
käsitlevate sätete reformini ning vastavalt 
käesoleva määruse artikli 11 lõikele 1 
peetakse tekstiiltoote päritoluriigiks seda 
riiki, kus on toimunud vähemalt kaks 
olulist toote töötlemis- või tootmisetappi. 
___________
1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. it
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Muudatusettepanek 76
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kõrvaliste 
kiudude sisaldus (sealhulgas 
kraasmenetletud villaste toodete puhul) ei 
tohi ületada 0,3 % ning see peab olema 
õigustatud toote valmistamise tehnilise 
eripära tõttu.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kõrvaliste 
kiudude sisaldus (sealhulgas 
kraasmenetletud villaste toodete puhul) ei 
tohi ületada 0,3 massiprotsenti ning see 
peab olema õigustatud kui heas 
tootmistavas tehniliselt vältimatu.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tekstiiltootele, mis koosneb kahest või 
enamast tekstiilkiust, millest üks 
moodustab vähemalt 85 % toote 
kogumassist, märgitakse kas:

1. Tekstiiltootele märgitakse tootes 
sisalduvate kiudude nimetused 
massiprotsendi põhjal kahanevas 
järjekorras.

a) selle kiu nimetus, mis moodustab 
vähemalt 85 % toote kogumassist, ning 
seejärel lisatakse selle kiu sisaldus 
massiprotsentides;
b) selle kiu nimetus, mis moodustab 
vähemalt 85 % toote kogumassist, ning 
lisatakse tekst „vähemalt 85 %”
c) või toote täielik protsentuaalne koostis.
2. Tekstiiltootele, mis koosneb kahest või 
enamast tekstiilkiust, millest ükski ei
moodusta 85 % toote kogumassist, 
märgitakse vähemalt kahe suurima 
massiprotsendiga kiu nimetus ja 
massiprotsent ning seejärel muude tootes 
sisalduvate kiudude nimetused nende 
massiprotsendi alanevas järjestuses, kas 

2. Kõrvale kaldudes lõikest 1, võib neid 
kiudusid, mis ei ole hõlmatud I lisas, 
tähistada ühisnimetusega „muud kiud”, 
mille järele märgitakse nende kiudude 
summaarse sisalduse protsendimäär 
kogumassist.
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koos massiprotsendi märkega või ilma 
selleta.
Kohaldatakse siiski ka järgmisi eeskirju:

a) kiudusid, millest igaühe koostis 
moodustab alla 10 % toote kogumassist, 
võib tähistada ühisnimetusega „muud 
kiud”, millele järele märgitakse nende 
kiudude summaarse sisalduse 
protsendimäär kogumassist;
b) kui nimetatakse ühte kiudu, mis 
moodustab alla 10 % toote kogumassist, 
tuleb esitada toote täielik protsentuaalne 
koostis.
3. Tooteid, mille lõim on puhtast puuvillast 
ja kude puhtast linasest ning mille 
linasisaldus on vähemalt 40 % metist 
vabastatud riide kogumassist, võib 
nimetada „poollinasteks” ja sel juhul tuleb 
lisada toote koostise üksikasjalik kirjeldus 
„lõim puhtast puuvillast – kude puhtast 
linasest”.

3. Tooteid, mille lõim on puhtast puuvillast 
ja kude puhtast linasest ning mille 
linasisaldus on vähemalt 40 % metist 
vabastatud riide kogumassist, võib 
nimetada „poollinasteks” ja sel juhul tuleb 
lisada toote koostise üksikasjalik kirjeldus 
„lõim puhtast puuvillast – kude puhtast 
linasest”.

4. Nende tekstiiltoodete puhul, mille 
koostist toote valmistamise on raske 
kindlaks määrata, võib märgisel kasutada 
teksti „segakiud” või „kiusisaldus kindlaks 
määramata”.

4. Piiramata artikli 5 lõike 1 kohaldamist, 
võib nende tekstiiltoodete puhul, mille 
koostist toote valmistamise on raske 
kindlaks määrata, kasutada märgisel teksti 
„segakiud” või „kiusisaldus kindlaks 
määramata”.

Or. en

Selgitus

Tarbijal on õigus saada teavet toote täieliku protsentuaalse koostise kohta. Tekstiiltooted 
koosnevad piiratud arvul kiududest ning nende täpse protsendi kindlakstegemine on 
tehniliselt võimalik. Artikli 18 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud lubatud hälbeid kohaldatakse 
edaspidigi. Samuti nähakse ette erand sellistele kiududele, mis ei ole veel I lisaga hõlmatud, 
kuid on lastud turule, et hinnata tarbijanõudlust (lõige 2), ning sellistele tekstiiltoodetele, mis 
koosnevad ringlussevõetud kiududest (lõige 4), mida toodavad VKEd tavapärast 
tootmismeetodit kasutades.
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Muudatusettepanek 78
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kindlaks määramata kiudude 
massiprotsent ei tohi ületada 30 % 
kogumassist;

Or. de

Selgitus

Väiksem protsent oleks märkimisväärne koormus ning tähendaks märgise põhjendamatut 
suurendamist. Sel juhul ei oleks kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamise ja tekstiiltoodete 
eeskirjade lihtsustamise vahel enam tasakaalu.

Muudatusettepanek 79
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Loomset päritolu materjal

1. Kui tekstiiltoode sisaldab 
mittetekstiilseid osi, mis on loomset 
päritolu, tuleb selle märgisel osutada, et 
sellised osad koosnevad loomset päritolu 
materjalist. Märgistamine ei tohi eksitada 
ning seda tuleb teha nii, et tarbija saaks 
hõlpsasti aru, millisele tooteosale märgisel 
esitatud andmed osutavad.
2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
loomset päritolu materjalide 
kindlakstegemiseks kasutatavatest 
analüüsimeetoditest [kohaldamiskuupäev] 
ja edaspidi iga kord, kui toimunud uued 
arengud seda nõuavad.
3. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktid 
vastu vastavalt artiklitele 19a, 19b ja 19c, 
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täpsustades lõikes 1 osutatud 
tekstiiltoodete päritolumärgise 
üksikasjalikku vormi ja märgistamise 
viise ning kehtestades analüüsimeetodid, 
mida tuleb kasutada loomset päritolu 
materjalide kindlaksmääramisel.

Or. en

Selgitus

Et tarbijad saaksid teha teadlikke otsuseid, peaksid nad olema tekstiiltoote ostmisel teadlikud 
sellest, kas selline toode sisaldab loomset päritolu (karusnahk, nahk jne) mittetekstiilseid osi. 
Seepärast on oluline esitada märgisel teave tootes sisalduva loomset päritolu materjali kohta.

Muudatusettepanek 80
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tekstiiltooted tuleb märgistada ja 
tähistada alati, kui neid turule viiakse.

1. Tekstiiltooted tuleb märgistada alati, kui 
need turul kättesaadavaks tehakse.
Märgis tuleb tekstiiltootele kinnitada nii, 
et see oleks tarbijale kergesti leitav ja 
nähtav. Märgis peab jääma loetavaks 
toote mõistliku kasutusaja vältel. 
Märgistus ja selle kinnitusviis ei tohi 
põhjustada tarbijale tekstiiltoote 
kandmisel liigset ebamugavust.

Seda märgistust või tähistust võib 
asendada või täiendada kaasasolevate 
saatedokumentidega, kui tooted ei lähe 
müügiks lõpptarbijale või kui need 
tarnitakse riigi või avalik-õigusliku 
juriidilise isiku tellimuse täitmiseks.

Seda märgistust võib asendada või 
täiendada kaasasolevate 
saatedokumentidega, kui toodetega 
varustatakse tarneahelasse kuuluvaid 
ettevõtjaid või kui need tarnitakse sellise 
ostja tellimuse täitmiseks, kes on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivis 
2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta1.
Käesoleva määruse artiklites 5, 7, 8 ja 9 
osutatud nimetused ning kirjeldused 
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esitatakse selgelt sellistel kaasasolevatel 
saatedokumentidel. 
Lühendeid võib kasutada tingimusel, et 
kiu kohta kasutatav lühend on kindlaks 
määratud rahvusvahelise standardiga2 ja 
lühendi selgitus esitatakse samas 
dokumendis.
_______
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.
² ISO 2076 tekstiilkiudude tähistamiseks 
kasutatavate lühendite kohta.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada lõpptarbijate mugavust, seadmata sealjuures paindumatuid ja 
põhjendamatult karme reegleid tootjatele. Lisada tuleks viide standardile ISO 2076 Selle 
standardiga määratakse kindlaks rahvusvahelised lühendid kõige olulisemate tekstiilkiudude 
ja tekstiiltoodetes kasutatavate toormaterjalide tähistamiseks.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tekstiiltooted tuleb märgistada ja 
tähistada alati, kui neid turule viiakse. 1. Tekstiiltoodetel peab alati olema ära 

näidatud päritoluriik, nagu on sätestatud 
ühenduse tolliseadustikus, ning 
tekstiiltooted tuleb märgistada ja tähistada 
alati, kui neid turule viiakse. 

Seda märgistust või tähistust võib asendada 
või täiendada kaasasolevate 
saatedokumentidega, kui tooted ei lähe 
müügiks lõpptarbijale või kui need 
tarnitakse riigi või avalik-õigusliku 
juriidilise isiku tellimuse täitmiseks.

Seda märgistust või tähistust võib asendada 
või täiendada kaasasolevate 
saatedokumentidega, kui tooted ei lähe 
müügiks lõpptarbijale või kui need 
tarnitakse riigi või avalik-õigusliku 
juriidilise isiku tellimuse täitmiseks. Seda 
sätet ei kohaldata kolmandatest riikidest 
pärit tekstiiltoodete suhtes.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

1. Käesolevas artiklis kasutatakse mõisteid 
„päritolu” ja „pärit” kaupade 
mittesooduspäritolu tähistamiseks 
vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. 
aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 
(millega kehtestatakse ühenduse 
tolliseadustik)1 artiklitele 22–26. 
2. Tekstiiltoodete importimisel 
kolmandatest riikidest või nende toodete 
turuleviimisel – Türgist ning Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingu osalistest 
riikidest pärit tooted välja arvatud –
märgistatakse toodete päritolu käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel. 
3. Tekstiiltoote päritoluriik tuleb ära 
näidata selle toote märgisel. Juhul kui 
toode pakendatakse, tehakse pakendile 
eraldi päritolumärgis.

4. Komisjon võib vastavalt artiklitele 19a, 
19b ja 19c vastu võtta delegeeritud 
õigusaktid, et kindlaks määrata need 
juhud, kui teabe toote päritolu kohta võib 
esitada pakendil, selle asemel et teha 
märgistus tootele endale. Nii võib toimida 
eelkõige siis, kui toode jõuab lõpptarbijani 
tavapäraselt, oma harilikus pakendis.
5. Tekstiiltoote päritolu näitab sõna 
„valmistatud” (“made-in”) koos 
päritoluriigi nimega. Päritolumärgis võib 
olla Euroopa Liidu igas ametlikus keeles, 
millest lõpptarbijad selles liikmesriigis, 
kus toodet turustatakse, hästi aru saavad. 
6. Päritolumärgis kirjutatakse selgesti 
loetavate ja kustumatute tähtedega, see 
peab olema tavalise kasutamise puhul 
nähtav, muust teabest selgelt eristuv ja 
esitatud viisil, mis ei ole eksitav ega tekita 
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toote päritolu suhtes vale ettekujutust.
7. Tekstiiltootel peab nõutud märgistus 
olema toote importimise ajal. Seda 
märgistust ei tohi eemaldada ega 
moonutada kuni toote müümiseni 
lõpptarbijale või -kasutajale.
_______
1EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 b

1. Kui märgisel näidatav tekstiiltoote 
päritolu on teistsugune, kui on osutatud 
artiklis 11a, siis tuleb teave selle kohta 
esitada käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.
2. Toote päritoluriigiks loetakse riik, 
milles on toimunud vähemalt kaks 
tootmisetappi järgnevalt loetletute 
hulgast:
– ketrus,
– kangakudumine,
– viimistlus,
– toote valmistamine.
3. Tekstiiltoote märgisel ei tohi näidata, 
nagu pärineks toode tervikuna 
ühestainsast riigist, kui kõik lõikes 2 
nimetatud tootmisetapid ei ole toimunud 
selles riigis. 
4. Tekstiiltoote päritolu näitab sõna 
„valmistatud” (“made-in”) koos 
päritoluriigi nimega. Päritolumärgis võib 
olla Euroopa Liidu igas ametlikus keeles, 
millest lõpptarbijad selles liikmesriigis, 
kus toodet turustatakse, hästi aru saavad.



AM\809153ET.doc 21/31 PE439.807v01-00

ET

5. Päritolumärgis kirjutatakse selgesti 
loetavate ja kustumatute tähtedega, see on 
tavalise kasutamise puhul nähtav, muust 
teabest selgelt eristuv ja esitatud viisil, mis 
ei ole eksitav ega tekita toote päritolu 
suhtes vale ettekujutust.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 c

Komisjon võib vastavalt artiklitele 19a, 
19b ja 19c vastu võtta delegeeritud 
õigusaktid, et: 
– määrata kindlaks päritolumärgise 
üksikasjalik vorm ja märgistamise viisid;
– koostada liidu kõikides ametlikes keeltes 
nende mõistete nimekiri, mis väljendavad 
selgelt, et toode on pärit märgisel 
näidatud riigist;
– määrata kindlaks juhud, mil 
üldkasutatavad lühendid viitavad üheselt 
päritoluriigile ning neid võib kasutada 
käesoleva määruse rakendamisel;
– määrata kindlaks juhud, kui tehnilistel 
või majanduslikel põhjustel ei saa või ei 
ole vaja toodet märgistada;
– määrata kindlaks muud eeskirjad, mida 
võib vaja minna juhul, kui toode ei vasta 
käesoleva määruse nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 d

1. Artiklis 11a nimetatud tekstiiltooteid ei 
loeta käesoleva määruse nõuetele 
vastavaks järgmistel juhtudel:
– tootel puudub päritolumärgis;
– päritolumärgis ei vasta toote päritolule;
– päritolumärgist on muudetud või see on 
eemaldatud või seda on muul viisil 
moonutatud, välja arvatud juhul, kui on 
vaja olnud teha käesoleva artikli lõikes 5 
sätestatud parandusi.
2. Tekstiiltooteid, mis ei kuulu artiklis 11a 
nimetatud toodete hulka, ei loeta 
käesoleva määruse nõuetele vastavaks 
järgmistel juhtudel:
– päritolumärgis ei vasta toote päritolule;
– päritolumärgist on muudetud või see on 
eemaldatud või seda on muul viisil 
moonutatud, välja arvatud juhul, kui on 
vaja olnud teha käesoleva artikli lõikes 5 
sätestatud parandusi.
3. Komisjon võib vastavalt artiklitele 19a, 
19b ja 19c vastu võtta delegeeritud 
õigusaktid deklaratsioonide ja 
tõendusdokumentide kohta, millega saab 
näidata käesoleva määruse täitmist.
4. Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
määruse sätete rikkumise puhul 
kohaldatavad karistused ning võtavad 
kõik vajalikud meetmed selleks, et tagada 
nende karistuste rakendamine. Karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni nendest sätetest 9 kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist ja 
teavitavad komisjoni nende hilisemast 
muutmisest viivitamatult.
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5. Kui tooted ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele, võtavad liikmesriigid lisaks 
meetmeid, millega kohustatakse toodete 
omanikku või teist toodete eest vastutavat 
isikut tooteid käesoleva määruse nõuete 
kohaselt ja omal kulul märgistama.
6. Käesoleva määruse tõhusaks 
rakendamiseks võivad pädevad asutused 
vajaduse korral vahetada käesoleva 
määruse nõuete täitmise kontrollimisel 
saadavat teavet – muu hulgas nende 
asutuste ja muude isikute või 
organisatsioonidega, keda liikmesriigid 
on volitanud vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2005/29/EÜ (mis käsitleb ettevõtja ja 
tarbija vaheliste tehingutega seotud 
ebaausaid kaubandustavasid siseturul)1

artiklile 11.
______
1ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tekstiiltoodete müügiks pakkumisel
esitatakse artiklites 5, 7, 8 ja 9 osutatud 
nimetused ning kirjeldused arusaadavalt, 
loetavalt ja ühetaolises kirjas kataloogides, 
toodet tutvustavates trükistes, pakenditel ja 
toote märgistel.

2. Tekstiiltoodete turul kättesaadavaks
tegemisel esitatakse artiklites 5, 7, 8 ja 9 
osutatud nimetused ning kiu koostis
kergesti mõistetaval, nähtaval ja loetaval 
viisil ning ühetaolises kirjas kataloogides, 
toodet tutvustavates trükistes, pakenditel ja 
toote märgistel. See teave peab olema 
tarbijale kergesti kättesaadav enne 
ostmist, kaasa arvatud juhul, kui ostmine 
toimub elektrooniliselt.

Or. en
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Selgitus

Tähtis on rõhutada, et toode peaks olema suunatud lõppkasutajale. Märgisel esitatav teave 
peaks olema tarbijale vajaduse korral alati kättesaadav, kuid selle nõudega ei tohiks seada 
põhjendamatult karme reegleid tootjatele. Siseturu heaks toimimiseks tuleks ettevõtja ja 
tarbija vahel tasakaalu hoida.

Muudatusettepanek 87
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul, kui seda nõutakse liikmesriigi 
õigusaktidega, kasutatakse märgisel ja 
märgistamisel selle liikmesriigi keelt või 
keeli, mille territooriumil tekstiiltooteid 
müügiks pakutakse või lõpptarbijale 
müüakse.

4. Märgisel kasutatakse sellist liidu 
ametlikku keelt, mis on lihtsalt mõistetav 
selle liikmesriigi lõpptarbijale, kus 
tekstiiltooted on tehtud kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Poolide, rullide, vihtide, kerade või 
õmblus-, nõelumis- ja tikkimislõnga muude 
väikeste koguste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku artikli 15 lõikes 3 osutatud 
ühismärgistuse suhtes. Üksikuid esemeid
võib märgistada mis tahes ühenduse 
keeles.

Poolide, rullide, vihtide, kerade või 
õmblus-, nõelumis- ja tikkimislõnga muude 
väikeste koguste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku artikli 15 lõikes 3 osutatud 
ühismärgistuse suhtes. Kui selliseid tooteid 
müüakse lõppkasutajale üksikult, võib 
neid märgistada Euroopa Liidu igas 
ametlikus keeles, tingimusel, et neil on ka 
ühismärgistus.  

Or. en
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Selgitus

Tähtis on, et märgistus oleks tarbijale lihtsalt mõistetav.

Muudatusettepanek 89
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Poolide, rullide, vihtide, kerade või 
õmblus-, nõelumis- ja tikkimislõnga muude 
väikeste koguste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku artikli 15 lõikes 3 osutatud 
ühismärgistuse suhtes. Üksikuid esemeid
võib märgistada mis tahes ühenduse
keeles.

Poolide, rullide, vihtide, kerade või 
õmblus-, nõelumis- ja tikkimislõnga muude 
väikeste koguste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku artikli 15 lõikes 3 osutatud 
ühismärgistuse suhtes. Kui selliseid tooteid 
müüakse lõppkasutajale üksikult, võib 
neid märgistada Euroopa Liidu igas 
ametlikus keeles, tingimusel, et neil on ka 
ühismärgistus. 

Or. en

Muudatusettepanek 90
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Komisjon võtab vastavalt artiklitele 
19a, 19b ja 19c vastu delegeeritud
õigusaktid, millega kehtestatakse 
käesolevas lõikes osutatud sümbolite 
kasutamise üksikasjalikud tingimused.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. V lisas loetletud tekstiiltoodete märgistel 
ei nõuta kiunimetuste ega kiukoostise 
esitamist. 

2. V lisas loetletud tekstiiltoodete märgistel 
ei nõuta kiunimetuste – päritolu näitavad 
nimetused välja arvatud – ega kiukoostise 
esitamist.

Or. it

Muudatusettepanek 92
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kiusegude ühtne analüüsimeetod 
ühenduse tasandil puudub, määrab katsete 
eest vastutav labor selliste segude koostise
kindlaks mis tahes tema käsutuses olevat 
kehtivat meetodit kasutades, esitades 
katseprotokollis saadud tulemuse ning
kasutatud meetodi täpsusastme, juhul kui 
see on teada.

3. Kui kiusegude ühtne analüüsimeetod 
ühenduse tasandil puudub, määrab 
kiukoostise kindlaks kiusegude 
katsetamisega tegelev, liikmesriigi 
asutuste poolt akrediteeritud ja 
tunnustatud labor, esitades 
katseprotokollis saadud tulemuse,
kasutatud meetodi ja selle täpsusastme.

Or. el

Selgitus

Mõiste „vastutav” kasutamine ei anna kindlust katseid korraldava labori ja selle töö 
tulemuste usaldusväärsuse suhtes. Liikmesriigi asutuste poolt akrediteeritud ja tunnustatud 
laborid täidavad vähemalt kvaliteedi ja usaldusväärsuse miinimumnõuded.
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Muudatusettepanek 93
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Läbivaatamine

1. Komisjon esitab hiljemalt …* Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
võimalike märgistamisnõuete 
kehtestamise kohta liidu tasandil, et 
hõlbustada tekstiiltoodete vaba liikumist 
siseturul ning saavutada kogu liidus 
kõrgetasemeline tarbijakaitse. Aruanne 
põhineb laialdasel konsulteerimisel kõigi 
sidusrühmadega ja põhjalikul 
mõjuhinnangul ning sellega võivad 
vajaduse korral kaasneda õigusakti 
ettepanekud. 
2. Aruandes uuritakse tarbijate seisukohti 
selle kohta, milline peaks olema 
tekstiiltoote märgisel väikseim vajalik 
teabehulk. Aruandes käsitletakse selliseid 
küsimusi nagu tekstiiltoodete 
süttivusohtlikkus ning viitamine 
tekstiiltoodete valmistamisel või 
töötlemisel kasutatud potentsiaalselt 
allergiat tekitavatele või ohtlikele ainetele. 
Aruandes võidakse uurida ka muid 
tekstiiltoodete märgistamise valdkondi, 
kui need toetavad ühtlustamisprotsessi 
ning pakuvad tarbijale lisandväärtust.
3. Komisjon teeb …* uuringu, et hinnata, 
kas tekstiiltoodete valmistamisel või 
töötlemisel kasutatud ained võiksid 
ohustada inimeste tervist. Uuringus 
hinnatakse eelkõige seda, kas allergiliste 
reaktsioonide ja tekstiiltoodetes 
kasutatavate sünteetiliste kiudude, 
värvainete, biotsiidide, säilitusainete või 
nanoosakeste vahel on põhjuslik seos. 
Uuring peab põhinema teaduslikel 
tõenditel ja selles tuleb võtta arvesse 
turujärelevalve tulemusi. Komisjon võib 
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uuringu põhjal vajaduse korral esitada 
õigusakti ettepanekud eesmärgiga keelata 
potentsiaalselt ohtlike ainete kasutamine 
tekstiiltoodetes või piirata nende 
kasutamist kooskõlas ELi asjakohaste 
õigusaktidega.
___________
* Kolm aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva.

Or. en

Selgitus

Selleks, et toime tulla tulevaste probleemidega tekstiiltoodete turul, peaksime uurima 
tekstiiltoodete märgistamise teisi valdkondi, kui need aitavad kaasa tekstiiltoodete vabale 
liikumisele ning pakuvad tarbijale lisandväärtust. Selleks palutakse komisjonil esitada 
aruanne. Selline aruanne peaks põhinema laialdasel konsulteerimisel huvitatud rühmadega. 
Sealjuures tuleb aga endale teadvustada märgistamisega seotud ülereguleerimise ohtu, mis 
võib suurendada rahvusvahelisi pingeid ja mõjutada ELi tööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Läbivaatamine

Komisjon esitab hiljemalt …* Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
võimalike uute märgistusnõuete 
kehtestamise kohta liidu tasandil.
___________
* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse tagada, et komisjon saaks koostada aruande, 
milles ei oleks n-ö ette kindlaksmääratud järeldusi, nii et kõik kavandatavad uued nõuded 
vastaksid tarbijate ja ettevõtjate tegelikele vajadustele. 
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Muudatusettepanek 95
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [kuupäev = viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva]
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse rakendamise 
aruande, milles keskendutakse uute 
kiunimetuste taotlustele ja nende nimetuste 
vastuvõtmisele.

Hiljemalt [kuupäev = viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse rakendamise 
aruande, milles keskendutakse uute 
kiunimetuste taotlustele ja nende nimetuste 
vastuvõtmisele, ning esitab vajaduse 
korral õigusakti ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Viis aastat on tõepoolest mõistlik aeg, et tekstiiltoodete märgistamise valdkonnas läbi viia 
põhjalik uuring ning koostada mõjuhinnang käeoleva määruse rakendamise tulemuste kohta. 

Muudatusettepanek 96
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Üleminekusäte

Tekstiiltooteid, mis vastavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2008/121/EÜ (tekstiilinimetuste kohta 
(uuestisõnastamine))1 sätetele ja mida 
viidi turule enne [6 kuud pärast 
jõustumist], võib turule viia kuni …*
___________
1 ELT L 19, 23.1.2009, lk 29.
* Kolm aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva.
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Or. en

Selgitus

Kolm aastat on määruse sätete täitmiseks ilmselt mõistlik ajavahemik.

Muudatusettepanek 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Vilt välja jäetud

Or. it

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

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Viltkübarad välja jäetud

Or. it

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

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

39. Kaitse- ja ohutustarbelised 
tekstiiltooted nagu ohutusrihmad, 
langevarjud, päästevestid, päästerennid, 
tuletõrjevahendid, kuulikindlad vestid ja 
eriotstarbelised kaitserõivad (nt tule,

välja jäetud
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kemikaalide või muude turvalisusele ohtu 
kujutavate riskide eest kaitsmiseks) 

Or. it

Muudatusettepanek 100
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

43 a. Individuaaltellimustööna 
lõppkasutajatele väljastavad tekstiiltooted

Or. de

Selgitus

Selliseid tooteid valmistavad väikeettevõtted (sealhulgas rohkearvulised üheinimese-
ettevõtted). Kui lõpptarbijatele mõeldud eritellimustööde suhtes erandit ei tehta, koormatakse 
tugevalt just seda tööstussektorit, millel on tööstuse kasvus oluline osa .


