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

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azokat a textiltermékeket, amelyekre 
csak globális címkézési követelmények 
vonatkoznak, illetve amelyeket méterre 
vagy adott hosszúságúra levágva árulnak, 
olyan módon kell eladásra kínálni, hogy a 
fogyasztó teljes mértékben megismerhesse 
az egész csomaghoz, illetve véghez 
mellékelt adatokat.

(9) Azokat a textiltermékeket, amelyekre 
csak globális címkézési követelmények 
vonatkoznak, illetve amelyeket méterre 
vagy adott hosszúságúra levágva árulnak, 
olyan módon kellene eladásra kínálni, 
hogy a fogyasztó teljes mértékben 
megismerhesse az ugyanezen termékek 
származási országát a származásra 
vonatkozó Közösségi Vámkódex 
(Közösségi Vámkódex) létrehozásáról 
szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK 
tanácsi rendelet1 értelmében és az egész 
csomaghoz, illetve véghez mellékelt 
adatokat. 
________
 1 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

Or. it

Módosítás 57
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az alkalmazott módszerekkel 
szembeni esetleges kifogások 
lehetőségének kizárása érdekében meg kell 
határozni a textiltermékek 
mintavételezésére és elemzésére szolgáló 
módszereket. A tagállamokban a két- és 
háromkomponensű szálkeverékekből álló 

(12) Az alkalmazott módszerekkel 
szembeni esetleges kifogások 
lehetőségének kizárása érdekében meg kell 
határozni a textiltermékek 
mintavételezésére és elemzésére szolgáló 
módszereket. A tagállamokban a két- és 
háromkomponensű szálkeverékekből álló 
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textiltermékek szálösszetételének 
meghatározása céljából mind a minta 
előkezelésének, mind mennyiségi 
elemzésének tekintetében egységes 
hivatalos vizsgálati módszereket kell 
alkalmazni, ezért e rendelet feladata a 
piacon lévő két- és háromkomponensű 
szálkeverékekből álló textiltermékek 
többségének elemzésére alkalmas egységes 
elemzési módszereket megállapítani.

textiltermékek szálösszetételének 
meghatározása céljából mind a minta 
előkezelésének, mind mennyiségi 
elemzésének tekintetében egységes 
hivatalos vizsgálati módszereket kell 
alkalmazni, ezért e rendelet feladata a 
piacon lévő két- és háromkomponensű 
szálkeverékekből álló textiltermékek 
többségének elemzésére alkalmas egységes 
elemzési módszereket megállapítani. E 
rendelet egyszerűsítése és ezeknek az
egységes módszereknek a műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében 
azonban célszerű az e rendeletben 
meghatározott módszerek európai 
szabványokká való átalakítása. A 
Bizottságnak e célból meg kell szerveznie 
a jelenlegi rendszerről – amelyben a 
módszereket e rendelet írja le – az európai 
szabványon alapuló rendszerre való 
áttérést.

Or. en

Módosítás 58
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az alkalmazott módszerekkel 
szembeni esetleges kifogások 
lehetőségének kizárása érdekében meg kell 
határozni a textiltermékek 
mintavételezésére és elemzésére szolgáló 
módszereket. A tagállamokban a két- és 
háromkomponensű szálkeverékekből álló 
textiltermékek szálösszetételének 
meghatározása céljából mind a minta 
előkezelésének, mind mennyiségi 
elemzésének tekintetében egységes 
hivatalos vizsgálati módszereket kell 
alkalmazni, ezért e rendelet feladata a 
piacon lévő két- és háromkomponensű 

(12) Az alkalmazott módszerekkel 
szembeni esetleges kifogások 
lehetőségének kizárása érdekében meg kell 
határozni a textiltermékek 
mintavételezésére és elemzésére szolgáló 
módszereket. A tagállamokban a két- és 
háromkomponensű szálkeverékekből álló 
textiltermékek szálösszetételének 
meghatározása céljából mind a minta 
előkezelésének, mind mennyiségi 
elemzésének tekintetében egységes 
hivatalos vizsgálati módszereket kell 
alkalmazni, ezért e rendelet feladata a 
piacon lévő két- és háromkomponensű 
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szálkeverékekből álló textiltermékek 
többségének elemzésére alkalmas egységes 
elemzési módszereket megállapítani.

szálkeverékekből álló textiltermékek 
többségének elemzésére alkalmas egységes 
elemzési módszereket megállapítani. E 
rendelet végrehajtásának egyszerűsítése 
céljából a VIII. melléklet helyébe az 
európai szabványon alapuló rendszer 
keretében meghatározott harmonizált 
szabványoknak kell lépniük. 

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a pontosítás és az egyszerűsítés okán az ipar segítségével és az Európai 
Szabványügyi Bizottsággal (CEN) együttműködve meg kell szerveznie a VIII. mellékletben 
ismertetett jelenlegi rendszerről az európai szabványon alapuló rendszerre való áttérést.

Módosítás 59
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt eljárást létrehozni azon 
gyártók, illetve képviselőik részére, akik új 
szál elnevezését kívánják felvetetni a 
műszaki mellékletekbe. E rendeletnek 
ezért feladata megállapítani az új szálak 
elnevezésének a műszaki mellékletekbe 
történő felvételét célzó kérelemre 
vonatkozó követelményeket.

(16) Indokolt egy meghatározott 
követelményeket magában foglaló eljárást 
létrehozni azon gyártók, illetve a nevükben 
eljáró személyek részére, akik új szál 
elnevezését kívánják felvetetni a textilszál-
elnevezések I. mellékletben meghatározott 
harmonizált jegyzékébe.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságot fel kell hatalmazni (18) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
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különösen arra, hogy a műszaki haladás 
szerint kiigazítsa a következőket: a 
textilszálak elnevezését tartalmazó 
jegyzéket és a kapcsolódó leírásokat, a 
gyártók által új szál elnevezésének az 
engedélyezett szálak elnevezését 
tartalmazó jegyzékbe való felvétele 
céljából benyújtott kérelemhez csatolandó 
műszaki dokumentációra vonatkozó 
minimális követelményeket, a fűzőipari 
termékekre és egyes textilfajtákra 
vonatkozó különleges rendelkezéseket, 
azon termékek jegyzékét, amelyekre nem 
vonatkozik kötelező címkézés és jelölés, 
azon termékek jegyzékét, amelyekre csak 
globális címkézési kötelezettség 
vonatkozik, azon tételek jegyzékét, 
amelyeket a százalékos szálösszetétel 
meghatározásakor nem kell figyelembe 
venni, a textiltermékekben található szálak 
tömegének kiszámításához használt 
megengedett eltéréseket, valamint arra, 
hogy kiigazítsa a két- és 
háromkomponensű szálkeverékek 
mennyiségi elemzésének meglévő 
módszereit vagy új módszereket fogadjon 
el. Mivel az említett intézkedések általános 
hatályúak és a rendelet többek között új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésével annak nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

különösen arra, hogy a műszaki haladás 
szerint kiigazítsa a következőket: a 
textilszálak elnevezését tartalmazó 
jegyzéket és a kapcsolódó leírásokat, a 
gyártók által új szál elnevezésének az 
engedélyezett szálak elnevezését 
tartalmazó jegyzékbe való felvétele 
céljából benyújtott kérelemhez csatolandó 
műszaki dokumentációra vonatkozó 
minimális követelményeket, a fűzőipari 
termékekre és egyes textilfajtákra 
vonatkozó különleges rendelkezéseket,
azon tételek jegyzékét, amelyeket a 
százalékos szálösszetétel 
meghatározásakor nem kell figyelembe 
venni, a textiltermékekben található szálak 
tömegének kiszámításához használt 
megengedett eltéréseket, valamint arra, 
hogy kiigazítsa a két- és 
háromkomponensű szálkeverékek 
mennyiségi elemzésének meglévő 
módszereit vagy új módszereket fogadjon 
el. Mivel az említett intézkedések általános 
hatályúak és a rendelet többek között új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésével annak nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. it
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Módosítás 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Harmonizált szabályokat indokolt 
bevezetni a textiltermékek származási 
helyének jelölésére, hogy megvédjék a 
fogyasztókat a csalárd, pontatlan vagy 
félrevezető jelölésekkel szemben. A 
behozott termékeket illetően ezeket a 
szabályokat célszerű kötelező címkézési 
követelmények formájába önteni. Az 
uniós szinten a származási hely kötelező 
jelölésének hatálya alá nem tartozó 
termékek tekintetében célszerű olyan 
szabályokat meghatározni, amelyek 
szavatolják, hogy a lehetséges származási 
helyre vonatkozó állítások ne legyenek 
hamisak vagy félrevezetők.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) A származási jelzésről szóló, 2009. 
november 25-i európai parlamenti 
állásfoglalás1 kiemelte, hogy a 
fogyasztóvédelem átlátható és következetes 
kereskedelmi szabályokat tesz 
szükségessé, beleértve a származásjelzésre 
vonatkozó követelményeket is, és felkérte 
a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
tegyenek meg minden szükséges lépést 
annak érdekében, hogy egyenlő 
feltételeket biztosítsanak a 
származásjelzésre vonatkozó 
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követelményeket már bevezető 
kereskedelmi partnerekhez képest.  
________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0093.

Or. it

Módosítás 63
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Ahhoz, hogy megalapozott döntést 
hozhassanak, a fogyasztóknak a 
textiltermékek vásárlásakor tudniuk kell, 
hogy az adott termék tartalmaz-e állati 
eredetű nem textil alkotórészeket. Ezért 
alapvető, hogy a címkén feltüntessék az 
állati eredetű anyagok jelenlétét.

Or. en

Módosítás 64
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Ez a rendelet a textilszálak 
elnevezésének harmonizálására és a 
textiltermékek szálösszetételének 
címkézésére vonatkozó szabályokra 
korlátozódik. Annak érdekében azonban, 
hogy biztosított legyen a textilcímkézés 
helyzetének átfogó felülvizsgálata a belső 
piacon, valamint hogy lépést lehessen 
tartani az elektronikus kereskedelem 
fejlődésével és szembe lehessen nézni a 
textiltermékek piaca előtt álló jövőbeli 
kihívásokkal, a Bizottságnak jelentést kell 
benyújtania az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a lehetséges új címkézési 
követelményekről, amelyek célja a 
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textiltermékek belső piacon belüli szabad 
mozgásának megkönnyítése és magas 
szintű fogyasztóvédelem megvalósítása
EU-szerte. A jelentésnek az érintett 
felekkel folytatott részletes konzultáción 
és alapos hatástanulmányokon kell 
alapulnia, és azt adott esetben jogalkotási 
javaslatoknak kell kísérniük.

Or. en

Indokolás

A textiltermékek piaca előtt álló jövőbeli kihívásokkal való szembenézés érdekében meg kell 
vizsgálnunk a textiltermékek címkézésének más területeit, ha ezek segítenek a textiltermékek 
szabad mozgásának megkönnyítésében, és hozzáadott értéket jelentenek a fogyasztó számára. 
Ennek a jelentésnek az érdekelt csoportokkal folytatott széles körű konzultáción és a 
fogyasztónak nyújtott valódi hozzáadott értéken, valamint a valós fogyasztói igényeken kell 
alapulnia.

Módosítás 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Ez a rendelet a textilszálak 
elnevezésének harmonizálására és a 
textiltermékek szálösszetételének 
címkézésére vonatkozó szabályokra 
korlátozódik. Ugyanakkor a tagállamok 
eltérő rendelkezéseiből és gyakorlataiból 
eredő, a belső piac megfelelő működését 
gátló akadályok megszüntetése érdekében, 
valamint hogy lépést lehessen tartani az 
elektronikus kereskedelem fejlődésével és 
szembe lehessen nézni a textiltermékek 
piaca előtt álló jövőbeli kihívásokkal, meg 
kell vizsgálni a textiltermékek címkézése 
egyéb szempontjainak összehangolását 
vagy szabványosítását annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék a textiltermékek 
belső piacon belüli szabad mozgását és a 
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fogyasztóvédelem egységes és magas 
szintjét biztosítsák EU-szerte. E célból a 
Bizottságnak az uniós szintű címkézés 
terén az új előírások lehetséges 
végrehajtásáról szóló jelentést kell 
benyújtania az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak.

Or. fr

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés azt kívánja biztosítani, hogy az Európai Bizottság előre 
meghatározott következtetések nélküli jelentést készíthessen annak szavatolása érdekében, 
hogy a tervezett lehetséges új szabályozások megfeleljenek a fogyasztók és a vállalkozások 
tényleges igényeinek.

Módosítás 66
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Indokolt, hogy a Bizottság jelentést 
nyújtson be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az uniós szinten bevezetendő 
lehetséges új címkézési követelményekről.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19 c) A származási ország megjelölését 
megkövetelő rendszernek az lenne a célja, 
hogy lehetővé tegye a fogyasztók számára, 
hogy megtudják, mely országból 
származik a vásárolt termék; így a 
fogyasztók összekapcsolhatnák e 
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termékeket az adott országhoz általában 
társított társadalmi, környezetvédelmi és 
biztonsági normákkal.

Or. it

Módosítás 68
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az alkalmazott textilszál-
elnevezésekre és a textiltermékek ehhez 
kapcsolódó címkézésére vonatkozó 
szabályokat, valamint a két- és 
háromkomponensű textilszálkeverékek 
mennyiségi elemzésére vonatkozó 
szabályokat állapít meg.

E rendelet az alkalmazott textilszál-
elnevezésekre, a textiltermékek 
címkézésére és a textiltermékek 
szálösszetételének szabványos mennyiségi 
elemzési módszerrel történő 
meghatározására vonatkozó szabályokat 
állapít meg a belső piacon való szabad 
mozgásuk javítása és a fogyasztók pontos 
tájékoztatása céljából.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a szabványos módszerek hozzájárulhatnak a textiltermékek belső 
piaci szabad forgalmához.

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E rendelet rendelkezései nem 
vonatkoznak olyan textiltermékekre,

2. E rendelet rendelkezései – a származás 
ország megjelöléséhez kapcsolódók
kivételével – nem vonatkoznak olyan 
textiltermékekre,

Or. it
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Módosítás 70
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „címkézés”: a kötelező információk 
feltüntetése a textiltermékhez 
hozzáerősített címkén;

Or. en

Módosítás 71
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) „jelölés”: a kötelező információk 
feltüntetése a textilterméken rávarrással, 
hímzéssel, nyomtatással, 
dombornyomással vagy bármely más 
technológia alkalmazásával;

Or. en

Módosítás 72
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Közösségen belül textiltermékek az 
ipari feldolgozás előtt vagy alatt, illetve 
bármelyik értékesítési szakaszban csak 
abban az esetben hozhatók forgalomba, ha 
az említett termékeket e rendelet 

(1) A textiltermékek csak abban az esetben
forgalmazhatók, ha azok e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően fel vannak 
címkézve, vagy azokat kereskedelmi 
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rendelkezéseinek megfelelően címkével 
látták el.

dokumentumok kísérik.

Or. en

Indokolás

Összhangba hozás az új jogalkotási kerettel.

Módosítás 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelkezés alkalmazása nem 
befolyásolja az ipari és kereskedelmi 
tulajdon védelmére, a származási hely 
megjelölésére, az eredetmegjelölésre és a 
tisztességtelen piaci verseny 
megakadályozására vonatkozó tagállami és 
közösségi szabályok alkalmazását.

(2) E rendelet eltérő rendelkezéseire is 
figyelemmel a textiltermékekre továbbra is
az ipari és kereskedelmi tulajdon 
védelmére, a származási hely 
megjelölésére, az eredetmegjelölésre és a 
tisztességtelen piaci verseny 
megakadályozására vonatkozó tagállami és 
uniós szabályok alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 74
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új textilszálakat az I. mellékletbe való 
felvételük időpontjáig azon nyersanyag 
alapján kell elnevezni, amelyből 
származnak.

Or. de
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Indokolás

A szálak I. mellékletbe való felvételére irányuló komitológiai eljárás vélhetően többhónapos 
időtartamára tekintettel gazdasági okból szükséges, hogy a szálakat egy átmeneti 
megnevezéssel – vagyis a nyersanyag megnevezésével – fel lehessen használni. Ezért 
elengedhetetlen ez az átmeneti szabály.

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) 
pontjában szereplő termékekre való 
korlátozással és eltérve a származásra 
vonatkozó Közösségi Vámkódex 
(Közösségi Vámkódex) létrehozásáról 
szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK 
tanácsi rendelet1 24. cikkének (1) 
bekezdésétől, a textiltermékek 
származására vonatkozó kötelező 
címkézés átszervezéséig és az e rendelet 
11. cikkének (1) bekezdése által előírt 
kötelezettség értelmében a textiltermékek 
akkor minősülnek egy adott országból 
„származónak”, ha ott legalább két 
alapvető átalakítási és/vagy feldolgozási 
szakaszon keresztül mentek.
___________
1 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

Or. it
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Módosítás 76
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
termékek – többek között a kártolt 
gyapjútermékek – idegenszál-tartalmának, 
amely nem haladhatja meg a 0,3%-ot, a 
gyártással összefüggő műszaki okok 
alapján indokoltnak kell lennie.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
termékek – többek között a kártolt 
gyapjútermékek – idegenszál-tartalma
nem haladhatja meg tömegük 0,3%-át, és 
alkalmazásuk a helyes gyártási 
gyakorlatban technikailag elkerülhetetlen.

Or. en

Módosítás 77
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az olyan két vagy több 
szálkomponensű textiltermékeket, 
amelyeknél az egyik szálasanyag a teljes 
tömeg legalább 85%-át alkotja, a 
következő jelölések valamelyikével kell 
ellátni:

(1) A textiltermékeket csökkenő 
sorrendben valamennyi alkotó szál 
elnevezését és százalékos tömegarányát 
feltüntető címkével kell ellátni.

a) a teljes tömeg legalább 85%-át alkotó 
szálkomponens elnevezése és annak 
pontos százalékos tömegaránya;
b) a teljes tömeg legalább 85%-át alkotó 
szálkomponens elnevezése és a „legalább 
85%” kifejezés;
c) a termék teljes százalékos összetétele.
(2) A két vagy többféle szálkomponensű 
textiltermékeknél, amelyeknél egyetlen 
szálasanyag-összetevő sem éri el az 
össztömeg 85%-át, fel kell tüntetni 
legalább a két fő szálasanyag elnevezését 
és százalékos tömegarányát, majd az 
egyéb szálakat, tömegarányuk szerint 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az I. 
mellékletben nem szereplő szálakat „más 
szálak” elnevezés alatt lehet feltüntetni,
majd fel kell tüntetni ezek összegzett 
tömegszázalékát.
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csökkenő sorrendben, tömegszázalékuk 
feltüntetésével vagy anélkül.
Ugyanakkor az alábbi szabályokat is 
alkalmazni kell:
a) azokat a szálasanyag-összetevőket, 
amelyek tömegaránya egyenként nem éri 
el a termék össztömegének 10%-át, 
globálisan „más szálak” elnevezés alatt 
lehet feltüntetni, majd fel kell tüntetni 
ezek összegzett tömegszázalékát;
b) olyan esetekben, ahol a termék 
össztömegének kevesebb, mint 10%-át 
alkotó szál elnevezését feltüntetik, a 
termék százalékos tömegarányát is fel kell 
tüntetni.
(3) Azoknál a termékeknél, amelyek 
láncfonala tiszta pamut és vetülékfonala 
tiszta len, és a len aránya eléri az 
írtelenített szövet össztömegének legalább 
40%-át, alkalmazható a „féllen” 
megjelölés, de ilyenkor hozzá kell tenni a 
„tiszta pamutlánc – tiszta lenvetülék” 
meghatározást is.

(3) Azoknál a termékeknél, amelyek 
láncfonala tiszta pamut és vetülékfonala 
tiszta len, és a len aránya eléri az 
írtelenített szövet össztömegének legalább 
40%-át, alkalmazható a „féllen” 
megjelölés, de ilyenkor hozzá kell tenni a 
„tiszta pamutlánc – tiszta lenvetülék” 
meghatározást is.

(4) Olyan termékeknél, amelyek 
összetételét a gyártás során nem könnyű 
megállapítani, a „szálkeverék”, illetve 
„meghatározatlan textilösszetétel” 
kifejezéseket lehet alkalmazni a címkén.

(4) Az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, olyan termékeknél, amelyek 
összetételét a gyártás során nem könnyű 
megállapítani, a „szálkeverék”, illetve 
„meghatározatlan textilösszetétel” 
kifejezéseket lehet alkalmazni a címkén.

Or. en

Indokolás

A fogyasztónak jogában áll, hogy tájékoztatást kapjon a termék teljes százalékos 
összetételéről. A textiltermékek korlátozott számú szálból tevődnek össze, és technikailag 
megvalósítható ezek pontos százalékarányának azonosítása. Továbbra is a 18. cikk (2), (3) és 
(4) bekezdésében megállapított tűréshatárok lesznek érvényesek. Eltérést határoztak meg az 
olyan szálak tekintetében is, amelyeket még nem vettek fel az I. mellékletbe, de a fogyasztói 
kereslet felmérése érdekében már forgalomba hoztak ((2) bekezdés), valamint az 
újrafeldolgozott szálakból készült textiltermékek ((4) bekezdés) tekintetében, amelyeket 
hagyományos gyártási módszereket alkalmazó kkv-k állítanak elő.
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Módosítás 78
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fel nem tüntetett szálak 
tömegaránya nem haladhatja meg az 
össztömeg 30%-át.

Or. de

Indokolás

Ennél kisebb érték jelentős terhet jelentene, és indokolatlanul növelné a címke terjedelmét.
Nem lenne biztosított a fogyasztóvédelem magas szintje és a textiltermékekre vonatkozó 
szabályozási keret egyszerűsítése közötti egyensúly.

Módosítás 79
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Állati eredetű anyagok

(1) Amennyiben egy textiltermék állati 
eredetű nem textil alkotórészeket 
tartalmaz, címkével kell ellátni, amelyen 
feltüntetik, hogy ezek az alkotórészek 
állati eredetű anyagokból készültek. A 
címkézés nem lehet félrevezető, és úgy kell 
megvalósítani, hogy a fogyasztó könnyen 
megállapíthassa, hogy a címkén szereplő 
információk a termék mely részére 
vonatkoznak.
(2) A tagállamok [alkalmazás időpontja]-
ig, illetve a későbbiekben amikor az új 
fejlemények fényében ez szükségessé 
válik, tájékoztatják a Bizottságot az állati 
eredetű anyagok általuk történő 
azonosításához használt analitikus 
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módszerekről.
(3) A Bizottság a 19a., 19b. és 19c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, amelyek 
meghatározzák az (1) bekezdésben említett 
textiltermékek címkézésének részletes 
formáját és módozatait, és megállapítják 
az állati eredetű anyagok azonosításához
használandó analitikus módszereket.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak, a textiltermék vásárlásakor 
tudniuk kell, hogy a termék tartalmaz-e állati eredetű nem textil alkotórészeket (szőrme, bőr 
stb.). Ezért alapvető, hogy a címkén feltüntessék az állati eredetű anyagok jelenlétét.

Módosítás 80
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A textiltermékeket minden esetben 
címkével vagy jelöléssel kell forgalomba 
hozni.

(1) A textiltermékeket minden esetben 
címkével kell forgalmazni.

A címkét úgy kell hozzáerősíteni a 
textiltermékhez, hogy a fogyasztó könnyen 
hozzáférjen és el tudja olvasni. A 
címkének a termék ésszerű használati 
időtartama alatt olvashatónak kell 
maradnia. A címke és rögzítésének módja 
nem okozhat túlzott kényelmetlenséget a 
fogyasztónak a textiltermék viselése során.

Ez a címkézés vagy jelölés azonban a 
terméket kísérő kereskedelmi 
dokumentumokkal helyettesíthető vagy 
kiegészíthető olyan esetekben, amikor a 
termékeket nem a végső felhasználó 
számára kínálják eladásra, illetve amikor 
azokat az állam vagy más, a közjog 
hatálya alá tartozó jogi személy által 
leadott megrendelésre szállítják.

A címkézés azonban helyettesíthető vagy 
kiegészíthető kísérő kereskedelmi 
dokumentummal, ha a gazdasági szereplő 
az ellátási láncon belül kapja a terméket, 
vagy az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1
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meghatározása szerint bármely szerződő 
hatóság által feladott rendelés teljesítésére 
szállítja azt.
Az e rendelet 5., 7., 8. és 9. cikkében 
megjelölt megnevezéseket és leírásokat 
egyértelműen fel kell tüntetni az ilyen 
kísérő kereskedelmi dokumentumokban.
Rövidítések csak azzal a feltétellel 
használhatók, ha azokat nemzetközi 
szabvány² határozza meg, vagy ha 
ugyanebben a kereskedelmi 
dokumentumban meg is magyarázzák 
azokat.
_______
1 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
² ISO 2076 a textilszálak rövidítéseiről.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a végfelhasználó kényelmét, de ez nem járhat azzal, hogy rugalmatlan és 
indokolatlanul szigorú szabályokat szabnak meg a gyártók számára. A szöveget ki kell 
egészíteni az ISO 2076 szabványra való hivatkozással. A szabvány meghatározza a 
legfontosabb textilszálak és textiltermékekben használt nyersanyagok nemzetközi rövidítéseit.

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A textiltermékeket minden esetben 
címkével vagy jelöléssel kell forgalomba 
hozni.

1. A textiltermékeken a Közösségi 
Vámkódexnek megfelelően minden 
esetben fel kell tüntetni a származási 
országot, és azokat minden esetben 
címkével vagy jelöléssel kell forgalomba 
hozni.

Ez a címkézés vagy jelölés azonban a 
terméket kísérő kereskedelmi 
dokumentumokkal helyettesíthető vagy 
kiegészíthető olyan esetekben, amikor a 
termékeket nem a végső felhasználó 
számára kínálják eladásra, illetve amikor 
azokat az állam vagy más, a közjog hatálya 
alá tartozó jogi személy által leadott 

Ez a címkézés vagy jelölés azonban a 
terméket kísérő kereskedelmi 
dokumentumokkal helyettesíthető vagy 
kiegészíthető olyan esetekben, amikor a 
termékeket nem a végső felhasználó 
számára kínálják eladásra, illetve amikor 
azokat az állam vagy más, a közjog hatálya 
alá tartozó jogi személy által leadott 
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megrendelésre szállítják. megrendelésre szállítják. Ezen albekezdés 
nem vonatkozik a harmadik országokból 
származó textiltermékekre.

Or. it

Módosítás 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

(1) E cikk alkalmazásában a „származási 
hely” és a „származó” kifejezések a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet1 22–26. cikke szerinti nem-
preferenciális származást jelentik.
(2) A Törökországból és az EGT-
megállapodásban részes szerződő felekből 
származó textiltermékek kivételével a 
harmadik országokból behozott 
textiltermékek behozatala és forgalomba 
hozatala az e cikkben megállapított 
feltételek mellett a származási hely 
jelölésének hatálya alá tartozik.
(3) A textiltermékek származási országát 
feltüntetik e termékek címkéjén. 
Amennyiben a termékeket csomagolják, a 
jelölést külön a csomagoláson kell 
elvégezni.
(4)A Bizottság a 19a., 19b. és 19c. ponttal 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el azoknak az 
eseteknek a meghatározására, 
amelyekben maguknak a termékeknek a 
címkézése helyett elfogadják a származási 
hely csomagoláson való jelölését. Ez lehet 
a helyzet különösen akkor, amikor a 
termékek rendszerint a szokásos 
csomagolásukban kerülnek a végső 
fogyasztóhoz vagy felhasználóhoz.
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(5) A textiltermék származási helyét a 
„made in” szavak és a származási ország 
neve jelzik. A címkézés elvégezhető az 
Európai Unió bármely hivatalos nyelvén, 
amelyet a végső fogyasztók könnyen 
megértenek abban a tagállamban, 
amelyben a termékeket forgalomba
kívánják hozni. 
(6) A származási hely jelölését jól 
olvasható és eltávolíthatatlan írásjelekkel 
kell feltüntetni, annak a rendes kezelés 
során láthatónak kell lennie, és 
érzékelhetően el kell különülnie a többi 
információtól, a jelölés módja nem lehet 
félrevezető és nem kelthet téves benyomást 
a termék származási helyét illetően.
(7) A textiltermékeken a behozatal 
időpontjában szerepel az előírt címke. Ez 
a címke nem távolítható el és nem 
manipulálható, amíg a termékeket el nem 
adják a végső fogyasztónak vagy 
felhasználónak.
_______
1 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

Or. en

Módosítás 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. cikk

(1) Amennyiben a 11a. cikkben 
említetteken kívüli textiltermékek 
származási helyét feltüntetik a címkén, ez 
a jelölés az e cikkben megállapított 
feltételek hatálya alá tartozik.
(2) A terméket abból az országból 
származónak kell tekinteni, ahol a gyártás 
következő szakaszai közül legalább kettőn 
átment:
- fonás;
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- szövés;
- befejezés;
- összeállítás.
(3) A textiltermék a címkéjén csak akkor 
tüntethető fel teljes egészében egy 
országból származóként, ha a (2) 
bekezdésben említett valamennyi gyártási 
szakaszon a szóban forgó országban ment 
keresztül.
(4) A textiltermék származási helyét a 
„made in” szavak és a származási ország 
neve jelzik. A címkézés elvégezhető az 
Európai Unió bármely hivatalos nyelvén, 
amelyet a végső fogyasztók könnyen 
megértenek abban a tagállamban, 
amelyben a termékeket forgalomba
kívánják hozni.
(5) A származási hely jelölését jól 
olvasható és eltávolíthatatlan írásjelekkel 
kell feltüntetni, annak a rendes kezelés 
során láthatónak kell lennie, és 
érzékelhetően el kell különülnie a többi 
információtól, a jelölés módja nem lehet 
félrevezető és nem kelthet téves benyomást 
a termék származási helyét illetően.

Or. en

Módosítás 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
11 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11c. cikk

A Bizottság a 19a., 19b. és 19c. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a következők 
érdekében:
- a származási hely jelölése részletes 
formájának és módozatainak 
meghatározása;



AM\809153HU.doc 23/33 PE439.807v01-00

HU

- egy jegyzék létrehozása azokkal a 
kifejezésekkel az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén, amelyek világosan 
kifejezik, hogy a termékek a címkén 
feltüntetett országból származnak;
- azoknak az eseteknek a meghatározása, 
amikor az általánosan használt 
rövidítések félreérthetetlenül jelzik a 
származási országot, és felhasználhatók e 
rendelet céljából;
- azoknak az eseteknek a meghatározása, 
amikor a termékeket műszaki vagy 
gazdasági okból nem lehet vagy nem 
szükséges címkézni;
- azoknak az egyéb szabályoknak a
meghatározása, amelyekre akkor lehet 
szükség, amikor termékekről 
megállapítják, hogy nem felelnek meg e 
rendeletnek.

Or. en

Módosítás 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
11 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11d. cikk

(1) A 11a. cikkben említett textiltermékek 
e rendeletnek nem megfelelőnek 
minősülnek, ha:
– nincs rajtuk a származási hely jelölése;
– a származási hely jelölése nem felel meg 
a termékek származásának;
– a származási hely jelölését 
megváltoztatták vagy eltávolították, vagy 
azt más módon manipulálták, kivéve 
amennyiben e cikk (5) bekezdése szerint 
javításra volt szükség.
(2) A 11a. cikkben említetteken kívüli 
textiltermékek e rendeletnek nem 
megfelelőnek minősülnek, ha:
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– a származási hely jelölése nem felel meg 
a termékek származásának;
– a származási hely jelölését 
megváltoztatták vagy eltávolították, vagy 
azt más módon manipulálták, kivéve 
amennyiben e cikk (5) bekezdése szerint 
javításra volt szükség.
(3) A Bizottság a 19a., 19b. és 19c. ponttal 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el az olyan 
nyilatkozatok és alátámasztó 
dokumentumok tekintetében, amelyek 
felhasználhatók az e rendeletnek való 
megfelelés bizonyítására.
(4) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
érvényesítése érdekében. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok 
legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől 
számított 9 hónapon belül közlik e 
rendelkezéseket a Bizottsággal, az ezeket 
érintő későbbi módosításokat pedig 
késedelem nélkül közlik.
(5) Amennyiben bizonyos termékek nem 
felelnek meg e rendeletnek, a tagállamok 
elfogadják továbbá azokat az 
intézkedéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy előírják a termékek 
tulajdonosának vagy az értük felelős 
egyéb személynek, hogy a szóban forgó 
termékeket e rendeletnek megfelelően, 
saját költségére címkével lássa el.
(6) Amennyiben e rendelet hatékony 
alkalmazásához szükséges, az illetékes 
hatóságok kicserélhetik az e rendeletnek 
való megfelelés ellenőrzése során 
hozzájuk beérkező adatokat, többek között 
a tagállamok által a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 
folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 11. cikke alapján felhatalmazott 
hatóságokkal és más személyekkel vagy 
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szervezetekkel.
______
1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.

Or. en

Módosítás 86
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 5., 7., 8. és 9. cikkben megjelölt 
elnevezéseket és leírásokat világosan
olvasható és egységes írásképben kell 
feltüntetni a katalógusokban és 
kereskedelmi prospektusokban, a 
csomagoláson, címkéken és jelöléseken, 
amikor a textiltermékeket eladásra 
kínálják.

(2) Textiltermék forgalmazásakor az 5., 7., 
8. és 9. cikkben megjelölt elnevezéseket és
a szálösszetételt könnyen hozzáférhető, 
látható és olvasható módon, egységes 
írásképben kell feltüntetni a 
katalógusokban és kereskedelmi 
prospektusokban, a csomagoláson és a 
címkézésen. Ezen információnak könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie a fogyasztó 
számára a vásárlás előtt, abban az esetben 
is, ha a vásárlás elektronikus úton 
történik.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a terméket a végső felhasználónak szánják. A címkén megadott 
tájékoztatásnak a fogyasztó rendelkezésére kell állnia, amikor csak szükséges, de ez a 
követelmény nem szabhat meg indokolatlanul szigorú szabályokat a gyártók számára. A belső 
piac megfelelő működése érdekében meg kell tartanunk a vállalkozások és a fogyasztók 
közötti egyensúlyt.

Módosítás 87
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A címkézést és jelölést rendelkezésre (4) A címkézést az Unió bármely olyan 
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kell bocsátani annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelynek 
a területén a textiltermékeket eladásra 
kínálják vagy értékesítik a végső 
felhasználónak, amennyiben ezt az 
érintett tagállam jogalkotása előírja.

hivatalos nyelvén rendelkezésre kell 
bocsátani, amely a végső felhasználó által 
könnyen érthető abban a tagállamban, 
ahol a textiltermékeket forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 88
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csévék, orsók, motringok, gombolyagok, 
illetve bármilyen más kiszerelésű, kis 
mennyiségű varró-, foltozó- és hímzőfonal 
esetén az első albekezdés alkalmazandó a 
15. cikk (3) bekezdésében említett globális 
címkézésre. Az egyes tételek címkézése a 
Közösség bármely nyelvén történhet.

Csévék, orsók, motringok, gombolyagok, 
illetve bármilyen más kiszerelésű, kis 
mennyiségű varró-, foltozó- és hímzőfonal 
esetén az első albekezdés alkalmazandó a 
15. cikk (3) bekezdésében említett globális 
címkézésre. E termékek végső 
felhasználóknak történő tételenkénti 
értékesítése esetén ezek címkézése az Unió
bármely hivatalos nyelvén történhet,
feltéve, hogy a termékek globális 
címkézéssel is el vannak látva.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a címkézés a fogyasztó számára könnyen hozzáférhető legyen.

Módosítás 89
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csévék, orsók, motringok, gombolyagok, Csévék, orsók, motringok, gombolyagok, 
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illetve bármilyen más kiszerelésű, kis 
mennyiségű varró-, foltozó- és hímzőfonal 
esetén az első albekezdés alkalmazandó a 
15. cikk (3) bekezdésében említett globális 
címkézésre. Az egyes tételek címkézése a 
Közösség bármely nyelvén történhet.

illetve bármilyen más kiszerelésű, kis 
mennyiségű varró-, foltozó- és hímzőfonal 
esetén az első albekezdés alkalmazandó a 
15. cikk (3) bekezdésében említett globális 
címkézésre. E termékek végső 
felhasználóknak történő tételenkénti 
értékesítése esetén ezek címkézése az Unió
bármely hivatalos nyelvén történhet, 
feltéve, hogy a termékek globális 
címkézéssel is el vannak látva.

Or. en

Módosítás 90
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a 19a., 19b. és 19c. 
ponttal összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek 
részletes feltételeket állapítanak meg az e 
bekezdésben említett szimbólumok 
használata tekintetében.

Or. en

Módosítás 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az V. mellékletben felsorolt 
textiltermékek esetében a címkén vagy 
jelölésen nem szükséges feltüntetni a 
szálak elnevezését vagy a szálösszetételt.

2. Az V. mellékletben felsorolt 
textiltermékek esetében a címkén vagy 
jelölésen nem szükséges feltüntetni – a 
származás kivételével – a szálak 
elnevezését vagy a szálösszetételt.

Or. it
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Módosítás 92
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Azok a laboratóriumok, amelyek olyan 
textilszálkeverékek vizsgálatáért felelősek, 
amelyekre nem vonatkozik közösségi 
szinten egységesített elemzési módszer, a 
rendelkezésükre álló bármely érvényes 
módszerrel meghatározhatják az ilyen 
szálkeverékek összetételét, a vizsgálati 
jelentésben megjelölve a kapott 
eredményeket, valamint – amennyiben 
ismert – az alkalmazott módszer
pontosságát.

3. Azok a laboratóriumok, amelyeket a 
tagállamok illetékes hatóságai 
akkreditáltak és bíztak meg olyan 
textilszálkeverékek vizsgálatával, 
amelyekre nem vonatkozik közösségi 
szinten egységesített elemzési módszer, a 
rendelkezésükre álló bármely érvényes 
módszerrel meghatározhatják az ilyen 
szálak összetételét, a vizsgálati jelentésben 
megjelölve a kapott eredményeket, 
valamint az alkalmazott módszert és az 
alkalmazott módszer pontosságát.

Or. el

Indokolás

Az említett „felelős” kifejezés semmiféle garanciát nem jelent a szóban forgó vizsgáló 
laboratóriumok megbízhatósága és az általuk közölt eredmények tekintetében. A tagállamok 
illetékes hatóságai által akkreditált és megbízott laboratóriumoknak legalább a minimális 
szakmai és megbízhatósági követelményeknek eleget kell tenniük.

Módosítás 93
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Felülvizsgálat

(1) A Bizottság ...-ig* jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
uniós szinten a textiltermékek belső piaci 
szabad mozgásának megkönnyítése és 
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EU-szerte a fogyasztóvédelem magas 
szintjének elérése céljából bevezetendő 
lehetséges címkézési követelményekről. A 
jelentés az összes érintett fél bevonásával 
folytatott részletes konzultáción és alapos 
hatástanulmányokon alapul, és szükség 
esetén jogalkotási javaslatok kísérik.
(2) A jelentés megvizsgálja a 
textiltermékek címkéin szolgáltatandó 
információk minimális mennyiségére 
vonatkozó fogyasztói véleményeket. A 
jelentés kiterjed az olyan kérdésekre, mint 
például a textiltermékek gyúlékonysága és
a textiltermékek gyártása vagy 
feldolgozása során felhasznált potenciális 
allergén vagy veszélyes anyagok 
feltüntetése. A jelentés megvizsgálhatja a 
textiltermékek címkézésének más 
területeit is, ha ezek segítenek a 
harmonizálási folyamatban és hozzáadott 
értéket nyújtanak a fogyasztók számára.
(3) ...-ig* a Bizottság tanulmányt készít 
arról, hogy a textiltermékek gyártása vagy 
feldolgozása során felhasznált anyagok 
jelenthetnek-e veszélyt az emberi 
egészségre. A tanulmány különösen azt 
értékeli, hogy van-e ok-okozati kapcsolat 
az allergiás reakciók és a 
textiltermékekben használt szintetikus 
szálak, színező anyagok, biocidek, 
tartósítószerek vagy nanorészecskék 
között. A tanulmánynak tudományos 
bizonyítékokon kell alapulnia, és 
figyelembe kell vennie a piacfelügyeleti 
tevékenységek eredményeit. E tanulmány 
alapján a Bizottság – indokolt esetekben –
a vonatkozó uniós jogszabályoknak 
megfelelően jogalkotási javaslatokat 
terjeszt elő a textiltermékekben felhasznált 
esetlegesen veszélyes anyagok 
használatának betiltása vagy korlátozása 
céljából.
___________
* Három évvel e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en
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Indokolás

A textiltermékek piaca előtt álló jövőbeli kihívásokkal való szembenézés érdekében meg kell 
vizsgálnunk a textiltermékek címkézésének más területeit, ha ezek segítenek a textiltermékek 
szabad mozgásának megkönnyítésében, és hozzáadott értéket jelentenek a fogyasztó számára. 
E célból felkérik a Bizottságot, hogy terjesszen elő jelentést. Ennek a jelentésnek az érdekelt 
csoportokkal folytatott széles körű konzultáción kell alapulnia. Tisztában kell lennünk 
azonban annak kockázatával, hogy a címkézés terén túlszabályozhatjuk ezt az ágazatot, ami 
növelheti a nemzetközi feszültséget, és hatással lehet az EU iparának versenyképességére.

Módosítás 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb ...-ig az uniós szintű 
címkézés terén az új előírások lehetséges 
végrehajtásáról szóló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
___________
*Az e rendelet hatálybalépésének napjától
számított két év.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás azt kívánja biztosítani, hogy az Európai Bizottság előre meghatározott 
következtetések nélküli jelentést készíthessen annak szavatolása érdekében, hogy a tervezett 
lehetséges új szabályozások megfeleljenek a fogyasztók és a vállalkozások tényleges 
igényeinek. 

Módosítás 95
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [e rendelet hatályba A Bizottság legkésőbb [e rendelet hatályba 
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lépését öt évvel követő DÁTUM]-ig 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz e rendelet végrehajtásáról, 
különös tekintettel az új textilszál-
elnevezésekre vonatkozó kérelmekre és 
azok elfogadására.

lépését öt évvel követő DÁTUM]-ig 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz e rendelet végrehajtásáról, 
különös tekintettel az új textilszál-
elnevezésekre vonatkozó kérelmekre és 
azok elfogadására, és indokolt esetben 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Or. en

Indokolás

Az 5 év valóban ésszerű idő a textilcímkézési ágazat átfogó felméréséhez és az e rendelet 
végrehajtására vonatkozó alapos hatásvizsgálat elvégzéséhez.

Módosítás 96
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Átmeneti rendelkezés

A textiltermékek elnevezéséről szóló, 
2009. január 14-i 2008/121/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv
(átdolgozás)1 rendelkezéseinek megfelelő, 
és [a hatálybalépéstől számított 6 hónap
elteltével] előtt forgalomba hozott 
textiltermékek …*-ig tovább 
forgalmazhatók.
___________
1 HL L 19., 2009.1.23., 29. o.
* Három évvel e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Indokolás

A hároméves időszak ésszerűnek tűnik a rendelet rendelkezéseinek való megfeleléshez.
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Módosítás 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Nemez törölve

Or. it

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

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. Nemezkalapok törölve

Or. it

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

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. Védő és biztonsági célokra gyártott 
textiltermékek, pl. biztonsági övek, 
ejtőernyők, mentőmellények, tűzoltó 
csúszdák, tűzoltó eszközök, golyóálló 
mellények és különleges védőöltözékek 
(pl. tűz, vegyi anyagok és egyéb kockázati 
tényezők elleni védelem).

törölve

Or. it
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Módosítás 100
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 43 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. A végső fogyasztóknak egyedi 
gyártású termékként eladott 
textiltermékek.

Or. de

Indokolás

Ilyen termékek gyártásával éppen a kis- és középvállalkozások (köztük számtalan 
egyszemélyes vállalkozás) foglalkoznak. Ha nem határoznak meg kivételt a végső 
fogyasztóknak készített egyedi termékekre vonatkozóan, ez nagyfokú terhelést jelentene a 
gazdaság e része számára, amely nagymértékben hozzájárul annak növekedéséhez.


