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

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezentarea spre vânzare a produselor 
textile supuse doar obligației de etichetare 
globală și a celor vândute la metru sau la 
cupon trebuie să fie efectuată astfel încât 
consumatorul să poată cunoaște în mod 
real indicațiile de pe ambalajul global sau 
de pe rulou.

(9) Prezentarea spre vânzare a produselor 
textile supuse doar obligației de etichetare 
globală și a celor vândute la metru sau la 
cupon trebuie să fie efectuată astfel încât 
consumatorul să poată cunoaște în mod 
real țara de origine a acestor produse în 
sensul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 
al Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a unui cod vamal comunitar de 
origine („Codul Vamal Comunitar”)1, 
precum și indicațiile de pe ambalajul 
global sau de pe rulou.

________
1 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. it

Amendamentul 57
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se prevadă metode de (12) Este necesar să se prevadă metode de 
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eșantionare și de analiză a textilelor pentru 
a elimina toate posibilitățile de contestare a 
metodelor aplicate. Metodele utilizate 
pentru analizele oficiale efectuate în statele 
membre în scopul determinării compoziției 
fibroase a produselor textile compuse din 
amestecuri binare și ternare trebuie să fie 
uniforme atât în ceea ce privește tratarea 
prealabilă a eșantionului cât și analiza 
cantitativă; prin urmare, prezenta directivă 
ar trebui să prevadă metode uniforme de 
analiză pentru majoritatea produselor 
textile compuse din amestecuri binare și 
ternare care se găsesc pe piață.

eșantionare și de analiză a textilelor pentru 
a elimina toate posibilitățile de contestare a 
metodelor aplicate. Metodele utilizate 
pentru analizele oficiale efectuate în statele 
membre în scopul determinării compoziției 
fibroase a produselor textile compuse din 
amestecuri binare și ternare trebuie să fie 
uniforme atât în ceea ce privește tratarea 
prealabilă a eșantionului cât și analiza 
cantitativă; prin urmare, prezenta directivă 
ar trebui să prevadă metode uniforme de 
analiză pentru majoritatea produselor 
textile compuse din amestecuri binare și 
ternare care se găsesc pe piață. Totuși, 
pentru a simplifica prezentul regulament 
și pentru a adapta astfel de metode
uniforme la progresul tehnic, ar trebui ca 
metodele stabilite în prezentul regulament 
să fie transformate în standarde 
europene. În acest sens, Comisia ar trebui 
să organizeze tranziția de la sistemul 
actual, ale cărui metode sunt descrise în 
prezentul regulament, la un sistem 
european bazat pe standarde.

Or. en

Amendamentul 58
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se prevadă metode de 
eșantionare și de analiză a textilelor pentru 
a elimina toate posibilitățile de contestare a 
metodelor aplicate. Metodele utilizate 
pentru analizele oficiale efectuate în statele 
membre în scopul determinării compoziției 
fibroase a produselor textile compuse din 
amestecuri binare și ternare trebuie să fie 
uniforme atât în ceea ce privește tratarea 
prealabilă a eșantionului cât și analiza 
cantitativă; prin urmare, prezenta directivă 

(12) Este necesar să se prevadă metode de 
eșantionare și de analiză a textilelor pentru 
a elimina toate posibilitățile de contestare a 
metodelor aplicate. Metodele utilizate 
pentru analizele oficiale efectuate în statele 
membre în scopul determinării compoziției 
fibroase a produselor textile compuse din 
amestecuri binare și ternare trebuie să fie 
uniforme atât în ceea ce privește tratarea 
prealabilă a eșantionului cât și analiza 
cantitativă; prin urmare, prezenta directivă 
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ar trebui să prevadă metode uniforme de 
analiză pentru majoritatea produselor 
textile compuse din amestecuri binare și 
ternare care se găsesc pe piață. 

ar trebui să prevadă metode uniforme de 
analiză pentru majoritatea produselor 
textile compuse din amestecuri binare și 
ternare care se găsesc pe piață. Pentru a 
simplifica punerea în aplicare a 
prezentului regulament, anexa VIII ar 
trebui înlocuită cu standarde armonizate, 
astfel cum sunt definite în contextul 
sistemului european bazat pe standarde. 

Or. en

Justificare

Din motive de clarificare și simplificare, Comisia ar trebui să organizeze tranziția de la 
sistemul actual, descris în anexa VIII, la un sistem european bazat pe standarde, cu sprijinul 
industriei și în cooperare cu Comitetul European pentru Standardizare (CEN).

Amendamentul 59
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Se cuvine să se stabilească o procedură 
care să fie respectată de către fabricant sau 
de reprezentantul acestuia care dorește să 
includă o denumire de fibră nouă în 
anexele tehnice. Prezentul regulament ar 
trebui deci să stabilească exigențele 
aplicabile cererii de adăugare a unei 
denumiri de fibră nouă la anexele 
tehnice.

(16) Ar trebui să se stabilească o 
procedură, cuprinzând și obligații 
specifice, care să fie respectată de către 
fabricant sau de orice persoană care 
acționează în numele acestuia care dorește 
să includă o denumire de fibră nouă în lista 
armonizată de denumiri de fibre 
menționată la anexa I.

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

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În special, Comisia ar trebui să fie 
autorizată să adapteze la progresul tehnic 
lista denumirilor de fibre și descrierile 
aferente acestora, exigențele minime
aplicabile dosarului tehnic care trebuie 
anexat cererii înaintate de către fabricant 
pentru adăugarea unei denumiri de fibre 
noi la lista denumirilor de fibre autorizate, 
dispozițiile speciale privind produsele din 
categoria corsetelor și anumite tipuri de 
textile, lista produselor pentru care numai 
etichetarea sau marcajul global sunt 
obligatorii, lista produselor de care nu se 
ține seama pentru determinarea 
procentajului fibrelor, procentele 
convenționale utilizate pentru calcularea 
masei fibrelor conținute într-un produs 
textil precum și pentru adaptarea metodelor 
de analiză cantitativă existente sau pentru 
adoptarea unor metode noi de analiză 
cantitativă a amestecurilor binare și 
ternare. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elementele 
neesențiale ale prezentului regulament, 
printre altele prin completarea acestuia cu 
noi elemente neesențiale, acestea trebuie să 
fie adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(18) În special, Comisia ar trebui să fie 
autorizată să adapteze la progresul tehnic 
lista denumirilor de fibre și descrierile 
aferente acestora, exigențele minime 
aplicabile dosarului tehnic care trebuie 
anexat cererii înaintate de către fabricant 
pentru adăugarea unei denumiri de fibre 
noi la lista denumirilor de fibre autorizate, 
dispozițiile speciale privind produsele din 
categoria corsetelor și anumite tipuri de 
textile, lista produselor de care nu se ține 
seama pentru determinarea procentajului 
fibrelor, procentele convenționale utilizate 
pentru calcularea masei fibrelor conținute 
într-un produs textil precum și pentru 
adaptarea metodelor de analiză cantitativă 
existente sau pentru adoptarea unor metode 
noi de analiză cantitativă a amestecurilor 
binare și ternare. Deoarece măsurile 
respective au un domeniu general de 
aplicare și sunt destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentului 
regulament, printre altele prin completarea 
acestuia cu noi elemente neesențiale, 
acestea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

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

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Ar trebui instituite norme 
armonizate cu privire la indicarea originii 
produselor textile pentru a proteja 
consumatorii de indicații frauduloase, 
incorecte sau care induc în eroare. În 
ceea ce privește produsele importate, 
aceste norme ar trebui să ia forma unor 
cerințe obligatorii de etichetare. În cazul 
produselor care nu fac obiectul etichetării 
obligatorii privind originea la nivelul 
Uniunii, ar trebui să se instituie norme 
care să asigure că posibilele indicații 
privind originea nu sunt false și nu induc 
în eroare. 

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) În Rezoluția din 25 noiembrie 2009 
referitoare la indicarea originii1, 
Parlamentul European a reiterat faptul că 
protecția consumatorilor necesită norme 
comerciale transparente și consecvente, 
inclusiv indicarea originii, și a invitat 
Comisia și Consiliul să ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura condiții 
echitabile în relația cu partenerii 
comerciali care au adoptat cerințe privind 
indicarea originii.
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________
1 Texte adoptate  P7_TA(2009)0093.

Or. it

Amendamentul 63
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a putea face alegeri în 
cunoștință de cauză, consumatorii ar 
trebui să știe la cumpărarea unui produs 
textil dacă respectivul produs conține 
părți netextile de origine animală. Prin 
urmare, este esențial să se indice pe 
etichetă prezența materialelor de origine 
animală.

Or. en

Amendamentul 64
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Prezentul regulament se limitează la 
reguli privind armonizarea denumirilor 
fibrelor textile și etichetarea compoziției 
fibroase a produselor textile. Totuși, 
pentru a realiza o revizuire cuprinzătoare 
a situației etichetării produselor textile pe 
piața internă, precum și pentru a se ține 
pasul cu dezvoltarea comerțului electronic 
și cu provocările viitoare de pe piața 
produselor textile, Comisia ar trebui să 
prezinte un raport Parlamentului 
European și Consiliului referitor la 
eventuale noi obligații privind etichetarea, 
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în vederea facilitării liberei circulații a 
produselor textile în cadrul pieței interne 
și a asigurării unui nivel ridicat al 
protecției consumatorilor pe întreg 
teritoriul Uniunii. Raportul ar trebui să se 
bazeze pe o consultare aprofundată a 
tuturor părților interesate și pe o evaluare 
detaliată a impactului și poate fi însoțit, 
dacă este necesar, de propuneri 
legislative.

Or. en

Justificare

Pentru a face față provocărilor viitoare pe piața produselor textile, ar trebui să analizăm alte 
domenii ale etichetării produselor textile, în cazul în care acestea sprijină facilitarea liberei 
circulații a produselor textile și dacă acestea aduc valoare adăugată consumatorilor. Un 
astfel de raport ar trebui să fie bazat pe consultări aprofundate cu grupurile interesate și ar 
trebui să ia în considerare valoarea adăugată reală pentru consumatori, precum și nevoile 
reale ale acestora. 

Amendamentul 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Prezentul regulament se limitează la 
reguli privind armonizarea denumirilor 
fibrelor textile și etichetarea compoziției 
fibroase a produselor textile. Totuși, 
pentru a elimina obstacolele din calea 
bunei funcționări a pieței interne, 
provocate de existența unor dispoziții sau 
practici divergente în statele membre, și 
pentru a ține pasul cu dezvoltarea 
comerțului electronic și viitoarele 
provocări de pe piața produselor textile, ar 
fi necesară examinarea armonizării sau a 
standardizării altor aspecte ale etichetării 
textilelor în vederea facilitării liberei 
circulații a produselor textile pe piața 
internă și a obținerii unui nivel înalt și 
uniform de protecție a consumatorilor la 
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nivelul UE. În acest sens, Comisia ar 
trebui să prezinte un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
referitor la eventuale noi obligații privind 
etichetarea care ar putea fi introduse la 
nivelul Uniunii.

Or. fr

Justificare

Acest considerent vizează să asigure faptul că Comisia Europeană poate întocmi un raport 
fără concluzii prestabilite, astfel încât toate cerințele noi prevăzute să îndeplinească nevoile 
reale ale consumatorilor și ale întreprinderilor.

Amendamentul 66
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Comisia ar trebui să prezinte un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului referitor la eventuale noi 
obligații privind etichetarea care ar putea 
fi introduse la nivelul Uniunii.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 19c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19c) Scopul acordurilor privind 
indicarea originii este acela de a oferi 
consumatorilor informații privind țara de 
origine a produselor pe care aceștia le 
achiziționează, dându-le posibilitatea de a 
evalua aceste produse din perspectiva 
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standardelor sociale, de mediu și de 
siguranță asociate în mod general țării în 
cauză.    

Or. it

Amendamentul 68
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește reguli 
privind utilizarea denumirilor fibrelor 
textile și etichetarea corespunzătoare a
produselor textile precum și reguli privind 
analiza cantitativă a amestecurilor binare 
și ternare de fibre textile.

Prezentul regulament stabilește reguli 
privind utilizarea denumirilor fibrelor 
textile, etichetarea produselor textile și 
determinarea compoziției fibroase a 
produselor textile prin metode standard de 
analiză cantitativă, în scopul de a 
îmbunătăți libera lor circulație pe piața 
internă și de a furniza consumatorilor 
informații corecte.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze faptul că metodele standard pot contribui la libera circulație a 
produselor textile pe piața internă. 

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dispozițiile prezentului regulament nu 
se aplică produselor textile care:

(2) Dispozițiile prezentului regulament, cu 
excepția celor care fac referire la 
indicarea țării de origine, nu se aplică 
produselor textile care:
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Or. it

Amendamentul 70
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „etichetare” înseamnă aplicarea 
informațiilor necesare pe produsul textil 
prin atașarea unei etichete;

Or. en

Amendamentul 71
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1 - litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „marcare” înseamnă indicarea 
informațiilor necesare pe produsul textil 
prin coasere, brodare, imprimare, ștanțare 
sau prin folosirea oricărei alte tehnologii 
de aplicare;

Or. en
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Amendamentul 72
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolele textile pot fi comercializate 
pe piața comunitară, fie înainte, fie în 
cursul prelucrării lor industriale sau în 
oricare din etapele de distribuție ale 
acestora, numai în cazul în care astfel de 
produse sunt etichetate în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament.

(1) Articolele textile sunt introduse pe 
piață doar dacă acestea sunt etichetate 
sau însoțite de documente comerciale în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Amendament în conformitate cu noul cadru legislativ.

Amendamentul 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aplicarea prezentului regulament nu 
împiedică aplicarea dispozițiilor naționale 
și comunitare privind protecția proprietății 
intelectuale și comerciale, indicatorii de 
proveniență, marcajele de origine și 
prevenirea concurenței neloiale.

(2) Cu excepția cazurilor menționate în 
prezentul regulament, dispozițiile naționale 
și ale Uniunii privind protecția proprietății 
intelectuale și comerciale, indicatorii de 
proveniență, marcajele de origine și 
prevenirea concurenței neloiale se aplică 
produselor textile.

Or. en
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Amendamentul 74
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la includerea în anexa I, fibrele noi 
sunt desemnate prin materia primă din 
care sunt compuse. 

Or. de

Justificare

Având în vedere faptul că procedura de comitologie pentru includerea fibrelor în anexa I va 
dura probabil câteva luni, din motive financiare este necesar ca fibrele să poată fi utilizate cu 
o denumire de tranziție - aceea a materiei prime. De aceea, această dispoziție tranzitorie este 
esențială.

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

Propunere de regulament
Articolul 7 - alineatul 1 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește produsele menționate 
la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
prezentul regulament și având în vedere 
dispozițiile articolului 24 alineatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a unui cod vamal comunitar de 
origine („Codul Vamal Comunitar”), în 
așteptarea reformării dispozițiilor 
referitoare la etichetarea obligatorie 
privind originea și în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (1) din prezentul 
regulament, produsele textile sunt 
considerate ca fiind „originare” dintr-o 
țară în care au trecut prin cel puțin două 
etape importante de procesare și/sau 
fabricare.  
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___________
1 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. it

Amendamentul 76
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Impuritățile fibroase din produsele 
menționate la alineatele 1 și 2, inclusiv 
produsele din lână care au fost supuse unui 
proces de cardare, nu vor depăși 0,3 % și 
vor fi justificate prin motive tehnice 
inerente procesului de fabricație.

(3) Fibrele străine din produsele 
menționate la alineatele 1 și 2, inclusiv 
produsele din lână care au fost supuse unui 
proces de cardare, nu depășesc 0,3 % din 
masa produsului și sunt justificate ca fiind 
inerente din punct de vedere tehnic în 
cadrul bunelor practici de producție.

Or. en

Amendamentul 77
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un produs textil compus din două sau 
mai multe fibre din care una reprezintă 
cel puțin 85 % din masa totală este 
desemnat prin:

(1) Un produs textil este desemnat prin 
denumirea și procentul în greutate a 
tuturor fibrelor care compun produsul, în 
ordine descrescătoare.

(a) denumirea fibrei care reprezintă cel 
puțin 85 % din greutatea totală urmată de 
procentajul în greutate al acesteia;
(b) denumirea fibrei care reprezintă cel 
puțin 85 % din greutatea totală urmată de 
indicația „minimum 85 %”;
(c) compoziția procentuală totală a 
produsului.
(2) Un produs textil compus din două sau (2) Prin derogare de la alineatul (1), 
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mai multe fibre, din care nici una nu 
atinge 85% din masa totală, este desemnat 
prin denumirea și procentul în greutate a 
cel puțin două fibre având procentele cele 
mai mari în greutate, urmate de 
enumerarea denumirilor celorlaltor fibre 
care compun produsul, în ordinea 
descrescătoare a masei, cu sau fără 
indicarea greutății lor în procente. 

fibrele care nu sunt incluse în anexa I pot 
fi desemnate prin expresia „alte fibre”, 
urmată de procentul total din greutate;

Totuși, se aplică regulile următoare:

(a) fibrele care dețin fiecare mai puțin de 
10 % din greutatea totală a unui produs 
pot fi desemnate în mod colectiv prin 
termenul „alte fibre” urmat de un 
procentaj în greutate global;
(b) în cazul în care este specificată 
denumirea unei fibre care deține mai 
puțin de 10% din greutatea totală a unui 
produs, se menționează compoziția 
procentuală completă a respectivului 
produs.
(3) Produsele alcătuite dintr-o urzeală din 
bumbac pur și o țesătură de in pur al cărui 
procentaj nu este mai mic de 40 % din 
masa totală a țesăturii nescrobite, pot fi 
desemnate prin denumirea „pânză de in 
amestecată cu bumbac”, completată 
obligatoriu prin indicarea compoziției 
„urzeală de bumbac pur-țesătură de in pur”.

(3) Produsele alcătuite dintr-o urzeală din 
bumbac pur și o țesătură de in pur al cărui 
procentaj nu este mai mic de 40 % din 
masa totală a țesăturii nescrobite, pot fi 
desemnate prin denumirea „pânză de in 
amestecată cu bumbac”, completată 
obligatoriu prin indicarea compoziției 
„urzeală de bumbac pur-țesătură de in pur”.

(4) Pentru produsele textile a căror 
compoziție nu poate fi precizată cu 
ușurință în momentul fabricării acestora, se 
pot folosi pe etichetă termenul „fibre 
amestecate” sau termenul „compoziție 
textilă nedeterminată”.

(4) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), pentru produsele textile a 
căror compoziție nu poate fi precizată cu 
ușurință în momentul fabricării acestora, se 
pot folosi pe etichetă termenul „fibre 
amestecate” sau termenul „compoziție 
textilă nedeterminată”.

Or. en

Justificare

Consumatorul are dreptul de a fi informat cu privire la compoziția procentuală completă a 
unui produs. Produsele textile sunt compuse dintr-un număr limitat de fibre și, din punct de 
vedere tehnic, este fezabil ca acestea să fie identificate în procentajul exact. Toleranțele 
menționate la articolul 18 alineatele (2), (3) și (4) se aplică în continuare. De asemenea, se 
acordă o derogare pentru fibrele care nu sunt încă incluse în anexa I, dar care sunt introduse 
pe piață pentru a evalua cererea consumatorilor [alineatul (2)], precum și pentru produsele 
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textile compuse din fibre reciclate [alineatul (4)] care sunt produse de IMM-uri cu metode de 
producție tradiționale.

Amendamentul 78
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) procentajul fibrelor nespecificate din 
masa produsului nu depășește 30 % din 
masa totală;

Or. de

Justificare

Un procent mai mic ar fi o povară considerabilă și ar însemna o extindere nerezonabilă a 
etichetei. Nu ar mai exista un echilibru între asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și simplificarea normelor pentru produsele textile.

Amendamentul 79
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Materiale de origine animală

(1) În cazul în care un produs textil 
conține părți netextile de origine animală, 
acesta va avea o etichetă care indică că 
astfel de părți sunt făcute din materiale de 
origine animală. Etichetarea nu induce în 
eroare și este efectuată astfel încât 
consumatorul să poată înțelege cu 
ușurință la care părți din produs se referă 
indicațiile de pe etichetă.
(2) Statele membre informează Comisia 
despre metodele analitice pe care le 
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utilizează pentru identificarea 
materialelor de origine animală până la 
[data aplicării] și, ulterior, oricând este 
nevoie, în lumina evoluțiilor ulterioare.
(3) Comisia adoptă actele delegate în 
conformitate cu articolele 19a, 19b și 19c, 
specificând forma detaliată și modalitățile 
de etichetare privind originea pentru 
produsele textile menționate la alineatul 
(1) și stabilind metodele analitice care 
trebuie folosite pentru identificarea 
materialelor de origine animală.

Or. en

Justificare

Pentru a putea fi în măsură să facă alegeri în cunoștință de cauză, consumatorii ar trebui să 
știe la cumpărarea unui produs textil dacă respectivul produs conține părți netextile de 
origine animală (blană, piele etc). Prin urmare, este esențial să se indice pe etichetă prezența 
materialelor de origine animală.

Amendamentul 80
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Produsele textile sunt etichetate sau 
marcate ori de câte ori sunt introduse pe 
piață.

(1) Produsele textile sunt etichetate ori de 
câte ori sunt introduse pe piață.

Eticheta se aplică pe produsele textile în 
așa fel încât aceasta să fie ușor accesibilă 
și vizibilă pentru consumatori. Pe 
parcursul perioadei rezonabile de utilizare 
a produselor, eticheta rămâne lizibilă. 
Eticheta și modul în care este aplicată nu 
trebuie să provoace un disconfort excesiv 
consumatorului la purtarea produsului 
textil.

Totuși, etichetarea și marcajul pot fi 
înlocuite sau completate prin documente 
comerciale de însoțire, în cazul în care 
aceste produse nu sunt oferite spre 
vânzare consumatorului final sau atunci 

Totuși, etichetarea poate fi înlocuită sau 
completată prin documente comerciale de 
însoțire, în cazul în care produsele sunt 
furnizate operatorilor economici în cadrul 
lanțului de distribuție sau atunci când sunt 
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când sunt livrate în executarea unei 
comenzi de stat sau a unei alte persoane 
juridice de drept public.

livrate în vederea executării unei comenzi 
făcute de o autoritate contractantă în 
conformitate cu definiția din Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de 
lucrări, de bunuri și de servicii1.
Denumirile și descrierile menționate la 
articolele 5, 7, 8 și 9 din prezentul 
regulament sunt indicate clar în astfel de 
documente comerciale însoțitoare. 
Abrevierile pot fi utilizate dacă abrevierile 
fibrelor sunt definite într-un standard 
internațional2 și dacă acestea sunt 
explicate în același document comercial.
_______
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
² ISO 2076 privind abrevierile fibrelor textile.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze confortul utilizatorului final, dar fără instituirea unor norme 
neflexibile și nerezonabil de stricte pentru producător.  Ar trebui să se adauge o trimitere la 
standardul ISO 2076. Acest standard definește abrevierile internaționale pentru cele mai 
importante fibre textile și materii prime utilizate în produsele textile.

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

Propunere de regulament
Articolul 11 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Produsele textile sunt etichetate sau 
marcate ori de câte ori sunt introduse pe 
piață.

(1) Produsele textile trebuie să indice țara 
de origine astfel cum este desemnată de 
Codul Vamal Comunitar și sunt etichetate 
sau marcate ori de câte ori sunt introduse 
pe piață.    

Totuși, etichetarea și marcajul pot fi 
înlocuite sau completate prin documente 
comerciale de însoțire, în cazul în care 
aceste produse nu sunt oferite spre vânzare 
consumatorului final sau atunci când sunt 
livrate în executarea unei comenzi de stat 

Totuși, etichetarea și marcajul pot fi 
înlocuite sau completate prin documente 
comerciale de însoțire, în cazul în care 
aceste produse nu sunt oferite spre vânzare 
consumatorului final sau atunci când sunt 
livrate în executarea unei comenzi de stat 
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sau a unei alte persoane juridice de drept 
public.

sau a unei alte persoane juridice de drept 
public. Prezenta dispoziție nu se aplică 
produselor textile din țările terțe.

Or. it

Amendamentul 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

(1) În sensul prezentului articol, termenii 
„origine” sau „originar din” se referă la
originea nepreferențială în conformitate 
cu articolele 22 - 26 din Regulamentul 
(CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 
octombrie 1992 de instituire a Codului 
Vamal Comunitar1.
(2) Admiterea sau introducerea pe piață a 
produselor textile importate din țări terțe, 
cu excepția celor care provin din Turcia și 
cu excepția părților contractante ale 
Acordului privind SEE, fac obiectul 
etichetării privind originea în 
conformitate cu condițiile menționate în 
prezentul articol. 
(3) Țara de origine a produselor textile 
este indicată pe eticheta acestor produse. 
În cazul în care produsele sunt ambalate, 
indicarea țării de origine apare separat pe 
ambalaj.
(4) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolele 19a, 19b și 19c 
pentru a hotărî cazurile în care indicarea 
originii pe ambalaj este acceptată în locul 
etichetării produselor în sine. Acesta 
poate fi, în special, cazul în care 
produsele ajung în mod normal la 
consumatorul sau utilizatorul final în 
ambalajul lor normal.
(5) Expresia „made in”, împreună cu 
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denumirea țării de origine, indică 
originea produselor textile. Etichetarea 
poate fi făcută în orice limbă oficială a 
Uniunii Europene, care este ușor 
înțeleasă de consumatorul final din statul 
membru în care produsele textile sunt 
puse pe piață. 
(6) Etichetarea privind originea se face cu 
caractere lizibile și imposibil de șters, este 
vizibilă pe parcursul manipulării 
obișnuite, în mod clar distinctă de alte 
informații și este prezentată într-un mod 
care nu induce în eroare și care nu 
creează o impresie greșită în ceea ce 
privește originea produsului.
(7) Produsele textile prezintă etichetarea 
necesară în momentul importării. Această 
etichetare nu poate fi înlăturată sau 
modificată până când produsele nu au 
fost vândute consumatorului sau 
utilizatorului final.
_______
1 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Amendamentul 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11b

(1) În cazul în care originea produselor 
textile, alta decât cea menționată la 
articolul 11a, este indicată pe etichetă, 
această indicație face obiectul condițiilor 
menționate în prezentul articol.
(2) Se consideră că produsul își are 
originea în țara în care a trecut prin cel 
puțin două dintre următoarele etape de 
producție:
- filare;
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- țesere;
- finisare;
- fabricare.
(3) Produsul textil nu poate fi descris pe 
etichetă ca fiind originar dintr-o țară 
decât dacă a trecut în acea țară prin toate 
etapele de producție menționate la 
alineatul (2).
(4) Expresia „made in”, împreună cu 
denumirea țării de origine, indică 
originea produsului. Etichetarea poate fi 
făcută în orice limbă oficială a Uniunii 
Europene, care este ușor înțeleasă de 
consumatorul final din statul membru în 
care produsul este pus pe piață.
(5) Etichetarea privind originea se face cu 
caractere lizibile și imposibil de șters, este 
vizibilă pe parcursul manipulării 
obișnuite, în mod clar distinctă de alte 
informații și este prezentată într-un mod 
care nu induce în eroare și care nu 
creează o impresie greșită în ceea ce 
privește originea produsului.

Or. en

Amendamentul 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 11c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11c

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 19a, 19b și 19c, 
pentru a:
- hotărî forma detaliată și modalitățile de 
etichetare privind originea pentru 
produsele textile;
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- stabili o listă de termeni în toate limbile 
oficiale ale Uniunii care exprimă în mod 
clar că produsele își au originea în țara 
indicată pe etichetă;
- hotărî cazurile în care abrevierile 
utilizate în mod obișnuit indică clar țara 
de origine și pot fi utilizate în sensul 
prezentului regulament;
- hotărî cazurile în care produsele nu pot 
fi etichetate sau nu au nevoie de etichete 
din motive tehnice sau economice;
- hotărî alte norme care pot fi necesare în 
cazurile în care produsele nu respectă 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 11d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11d

(1) Se consideră că produsele textile 
menționate la articolul 11a nu respectă 
prezentul regulament dacă:
– nu au etichete privind originea;
– eticheta privind originea nu corespunde 
cu originea produselor;
– eticheta privind originea a fost 
schimbată, îndepărtată sau modificată, cu 
excepția cazurilor în care au fost necesare 
modificări în temeiul prezentului articol 
alineatul (5);
(2) Se consideră că produsele textile, 
altele decât cele menționate la articolul 
11a, nu respectă prezentul regulament 
dacă:
– eticheta privind originea nu corespunde 
cu originea produselor;
– eticheta privind originea a fost 
schimbată, îndepărtată sau modificată, cu 
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excepția cazurilor în care au fost necesare 
modificări în temeiul prezentului articol 
alineatul (5);
(3) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolele 19a, 19b și 19c 
cu privire la declarațiile și documentele 
însoțitoare care pot fi luate în considerare 
pentru a demonstra respectarea 
prezentului regulament.
(4) Statele membre stabilesc regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile în cauză Comisiei în termen de 
cel târziu 9 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament și 
notifică fără întârziere Comisia cu privire 
la orice modificare ulterioară a acestora.
(5) În cazul în care produsele nu respectă 
prezentul regulament, statele membre 
adoptă măsurile necesare pentru a solicita 
proprietarului produselor sau oricărei alte 
persoane responsabilă pentru acestea să 
eticheteze produsele respective în 
conformitate cu prezentul regulament și 
suportând costurile aferente.
(6) Acolo unde este necesar pentru 
aplicarea eficace a prezentului 
regulament, autoritățile competente pot 
face schimb de informații obținute la 
verificarea respectării prezentului 
regulament, inclusiv cu autorități și alte 
persoane sau organizații pe care statele 
membre le-au împuternicit în temeiul 
articolului 11 din Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori1.
______
1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.

Or. en
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Amendamentul 86
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când produsele textile sunt 
puse în vânzare, denumirile și descrierile
menționate la articolele 5, 7, 8 și 9 sunt 
indicate în cataloage și prospecte 
comerciale, pe ambalaje, etichete și
marcaje cu caractere tipografice clare, 
lizibile și uniform imprimate.

(2) Atunci când un produs textil este pus 
la dispoziție pe piață, denumirile și 
compoziția fibroasă menționate la 
articolele 5, 7, 8 și 9 sunt indicate în 
cataloage și prospecte comerciale, pe 
ambalaje și pe etichete într-un mod ușor 
accesibil, vizibil și lizibil și cu caractere 
tipografice uniform imprimate. Aceste 
informații sunt ușor accesibile pentru 
consumator înainte de cumpărare, 
inclusiv în cazul în care produsul este 
cumpărat prin mijloace electronice.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze faptul că produsul ar trebui să vizeze utilizatorul final. 
Informațiile oferite pe etichetă ar trebui să fie accesibile pentru consumator oricând acest 
lucru este necesar, însă această cerință nu ar trebui să impună norme nerezonabil de stricte 
pentru producător. Ar trebui să se mențină un echilibru producător-consumator pentru buna 
funcționare a pieței interne.

Amendamentul 87
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 4 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Etichetarea și marcarea sunt
disponibile în limba sau limbile statelor 
membre pe teritoriul cărora sunt puse în 
vânzare sau vândute produsele textile 
către consumatorul final, dacă legislația 
statului membru respectiv o impune.

(4) Etichetarea este disponibilă în orice 
limbă oficială a Uniunii Europene care 
este ușor înțeleasă de consumatorul final 
din statul membru în care sunt puse la 
dispoziție produsele textile.
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Amendamentul 88
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 4 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul bobinelor, mosoarelor, sculurilor, 
ghemurilor sau altor cantități mici de fire 
de cusut, de reparat și de brodat, primul 
paragraf se aplică la etichetarea globală 
prevăzută la articolul 15 alineatul (3). 
Articolele individuale pot fi etichetate în 
oricare din limbile comunitare.

În cazul bobinelor, mosoarelor, sculurilor, 
ghemurilor sau altor cantități mici de fire 
de cusut, de reparat și de brodat, primul 
paragraf se aplică la etichetarea globală 
prevăzută la articolul 15 alineatul (3). În 
cazul în care astfel de produse sunt 
vândute individual utilizatorului final, 
acestea pot fi etichetate în oricare din 
limbile oficiale ale Uniunii, cu condiția să 
aibă și etichetare globală.

Or. en

Justificare

Este important ca eticheta să fie ușor accesibilă pentru consumator.

Amendamentul 89
Zuzana Roithová

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 4 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul bobinelor, mosoarelor, sculurilor, 
ghemurilor sau altor cantități mici de fire 
de cusut, de reparat și de brodat, primul 
paragraf se aplică la etichetarea globală 
prevăzută la articolul 15 alineatul (3). 
Articolele individuale pot fi etichetate în 
oricare din limbile comunitare.

În cazul bobinelor, mosoarelor, sculurilor, 
ghemurilor sau altor cantități mici de fire 
de cusut, de reparat și de brodat, primul 
paragraf se aplică la etichetarea globală 
prevăzută la articolul 15 alineatul (3). În 
cazul în care astfel de produse sunt 
vândute individual utilizatorului final, 
acestea pot fi etichetate în oricare din 
limbile oficiale ale Uniunii, cu condiția să 
aibă și etichetare globală.
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Amendamentul 90
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 4 - paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolele 19a, 19b și 19c, 
stabilind condițiile detaliate privind 
utilizarea simbolurilor menționate la acest 
alineat.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 15 - alineatul 2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicarea denumirilor fibrelor sau a 
compoziției în fibre pe etichetele sau pe 
marcajele produselor textile prevăzute la 
anexa V nu este solicitată. 

(2) Indicarea denumirilor fibrelor - cu 
excepția originii - sau a compoziției în 
fibre pe etichetele sau pe marcajele 
produselor textile prevăzute la anexa V nu 
este solicitată.

Or. it
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Amendamentul 92
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice laborator abilitat să analizeze 
amestecurile textile pentru care nu există o 
metodă uniformă de analiză la nivelul 
Comunității determină compoziția unor 
asemenea amestecuri utilizând orice 
metoda valabilă aflată la dispoziția sa, 
indicând în buletinul de analiză rezultatul 
obținut și, în măsura în care se cunoaște,
gradul de precizie a metodei folosite.

(3) Orice laborator acreditat și autorizat de 
autoritățile statului membru să analizeze 
amestecurile textile pentru care nu există o 
metodă uniformă de analiză la nivelul 
Comunității determină compoziția fibroasă
unor asemenea amestecuri, indicând în 
buletinul de analiză rezultatul obținut, 
metoda utilizată și gradul de precizie al 
acesteia.

Or. el

Justificare

Termenul „abilitat” nu oferă garanții pentru fiabilitatea laboratoarelor de analiză și a 
rezultatelor obținute de acestea. Laboratoarele acreditate și autorizate de autoritățile statului 
membru îndeplinesc cel puțin criteriile minime privind calitatea și fiabilitatea.   

Amendamentul 93
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Revizuire

(1) Până la ...*, Comisia prezintă 
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Parlamentului European și Consiliului 
un raport referitor la posibilele cerințe de 
etichetare care ar putea să fie introduse la 
nivelul Uniunii, în vederea facilitării 
liberei circulații a produselor textile în 
cadrul pieței interne și a asigurării unui 
nivel ridicat al protecției consumatorilor 
pe întreg teritoriul Uniunii. Raportul se 
bazează pe o consultare aprofundată a 
tuturor părților interesate și pe o evaluare 
detaliată a impactului și poate fi însoțit, 
dacă este necesar, de propuneri 
legislative. 
(2) Raportul examinează opiniile 
consumatorilor cu privire la volumul 
minim de informații menționate pe 
eticheta unui produs textil. Raportul 
acoperă aspecte cum ar fi inflamabilitatea 
produselor textile și indicarea 
substanțelor potențial alergene sau 
periculoase utilizate la fabricarea sau 
prelucrarea produselor textile. Raportul 
poate analiza, de asemenea, alte domenii 
ale etichetării produselor textile, în cazul 
în care acestea sprijină procesul de 
armonizare și aduc valoare adăugată 
consumatorilor.
(3) Până la...*, Comisia realizează un
studiu în care evaluează dacă substanțele 
utilizate la fabricarea sau la prelucrarea 
produselor textile pot reprezenta un 
pericol pentru sănătatea umană. În 
special, acest studiu trebuie să evalueze 
dacă există o legătură de cauzalitate între 
reacțiile alergice și fibrele sintetice, 
coloranții, biocidele, conservanții sau 
nanoparticulele utilizate în produsele 
textile. Acest studiu se întemeiază pe 
dovezi științifice și ia în considerare 
rezultatele activităților de supraveghere a 
pieței. Pe baza acestui studiu, Comisia 
poate prezenta, dacă este cazul, propuneri 
legislative în scopul de a interzice sau de a 
limita utilizarea produselor potențial 
periculoase în compoziția produselor 
textile, în conformitate cu dispozițiile 
relevante din legislația UE.
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___________
* Trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a face față provocărilor viitoare pe piața produselor textile, ar trebui să analizăm alte 
domenii ale etichetării produselor textile, în cazul în care acestea sprijină facilitarea liberei 
circulații a produselor textile și dacă acestea aduc valoare adăugată consumatorilor. În acest 
scop, Comisia este invitată să prezinte un raport. Un astfel de raport ar trebui să fie bazat pe 
consultări aprofundate cu grupurile interesate. Cu toate acestea, trebuie să se conștientizeze 
riscul de reglementare excesivă în acest sector în privința etichetării, ceea ce ar conduce la 
creșterea tensiunilor pe plan internațional și ar afecta competitivitatea industriei UE.

Amendamentul 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Revizuire

Până cel târziu la ...*, Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului referitor la posibila 
introducere a noi obligații privind 
etichetarea la nivelul Uniunii.
___________
* Doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează să asigure faptul că Comisia Europeană poate întocmi un raport 
fără concluzii prestabilite, astfel încât toate cerințele noi prevăzute să îndeplinească nevoile 
reale ale consumatorilor și ale întreprinderilor. 
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Amendamentul 95
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel mai târziu la [DATA = 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament, punând accentul pe 
cererile și pe adoptarea denumirilor de 
fibre noi.

Cel mai târziu la [DATA = 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentului regulament, punând accentul pe 
cererile și pe adoptarea denumirilor de 
fibre noi, și prezintă, dacă este cazul, o 
propunere legislativă.

Or. en

Justificare

Cinci ani reprezintă, într-adevăr, o perioadă rezonabilă pentru a realiza o analiză 
cuprinzătoare a sectorului de etichetare a produselor textile, precum și o evaluare detaliată a 
impactului privind aplicarea prezentului regulament. 

Amendamentul 96
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Dispoziție tranzitorie

Produsele textile care sunt conforme cu 
dispozițiile Directivei 2008/121/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 ianuarie 2009 privind denumirile 
textilelor (reformare)1 și care au fost 
introduse pe piață înainte de [6 luni de la 
intrarea în vigoare] pot continua să fie 
introduse pe piață până la ...*
___________
1 JO L 19, 23.1.2009, p. 29.
* Trei ani de la data intrării în vigoare a 
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prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Perioada de trei ani pare a fi rezonabilă pentru respectarea dispozițiilor regulamentului.

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

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Produse din fetru eliminat

Or. it

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

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pălării din fetru eliminat

Or. it

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

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Produse textile de protecție și de 
securitate, cum ar fi centurile de 
securitate, parașutele, vestele de salvare, 

eliminat
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toboganele de urgență, dispozitivele 
împotriva incendiilor, vestele antiglonț și 
îmbrăcămintea de protecție specială (de 
exemplu: protecție împotriva focului, a 
agenților chimici sau alte riscuri pentru 
securitate) 

Or. it

Amendamentul 100
Othmar Karas

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 43a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

43a. Produse textile livrate utilizatorilor 
finali sub forma unor articole individuale 
personalizate. 

Or. de

Justificare

Întreprinderile mici (inclusiv nenumărate persoane fizice care desfășoară activități 
economice în mod independent) produc astfel de articole. Lipsa scutirii articolelor unice 
pentru utilizatori finali ar împovăra mult acest sector al industriei, care contribuie în mare 
măsură la dezvoltarea sa.


