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Predlog spremembe 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Tekstilne izdelke, za katere se zahteva 
le vključujoče označevanje, in tekstilne 
izdelke, ki se prodajajo na meter ali po 
narezani dolžini, je treba prodajati tako, da 
se lahko potrošnik popolnoma seznani z 
informacijami, ki so pritrjene na celoten 
navitek ali balo.

(9) Tekstilne izdelke, za katere se zahteva 
le vključujoče označevanje, in tekstilne 
izdelke, ki se prodajajo na meter ali po 
narezani dolžini, je treba prodajati tako, da 
se lahko potrošnik popolnoma seznani z 
državo porekla teh izdelkov v skladu z 
Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. 
oktobra 1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti¹ (carinski zakonik Skupnosti) 
ter z informacijami, ki so pritrjene na 
celoten navitek ali balo.
________

¹ UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

Or. it

Predlog spremembe 57
Toine Manders

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Določiti je treba metode za 
razvrščanje in analiziranje tekstilnih 
izdelkov, da bi se izognili kakršni koli 
možnosti nasprotovanja uporabljenim 
metodam. Metode, uporabljene za uradna 
testiranja, ki se izvajajo v državah članicah 
za določitev sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov, sestavljenih iz dvokomponentnih 
in trikomponentnih mešanic, morajo biti 
enotne glede predhodne obdelave vzorca in 
njegove kvantitativne analize; zato je treba 

(12) Določiti je treba metode za 
razvrščanje in analiziranje tekstilnih 
izdelkov, da bi se izognili kakršni koli 
možnosti nasprotovanja uporabljenim 
metodam. Metode, uporabljene za uradna 
testiranja, ki se izvajajo v državah članicah 
za določitev sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov, sestavljenih iz dvokomponentnih 
in trikomponentnih mešanic, morajo biti 
enotne glede predhodne obdelave vzorca in 
njegove kvantitativne analize; zato je treba 
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v tej uredbi določiti enotne metode analize 
za večino tekstilnih izdelkov, sestavljenih 
iz dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic, ki so na trgu.

v tej uredbi določiti enotne metode analize 
za večino tekstilnih izdelkov, sestavljenih 
iz dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic, ki so na trgu. Za poenostavitev te 
uredbe in prilagoditev takšnih enotnih 
metod tehničnemu napredku pa je 
primerno, da se metode iz te uredbe 
spremeni v evropske standarde. V ta 
namen bi morala Komisija organizirati 
prehod s sedanjega sistema, po katerem so 
metode opisane v tej uredbi, na sistem, ki 
bo temeljil na evropskih standardih.

Or. en

Predlog spremembe 58
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Določiti je treba metode za 
razvrščanje in analiziranje tekstilnih 
izdelkov, da bi se izognili kakršni koli 
možnosti nasprotovanja uporabljenim 
metodam. Metode, uporabljene za uradna 
testiranja, ki se izvajajo v državah članicah 
za določitev sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov, sestavljenih iz dvokomponentnih 
in trikomponentnih mešanic, morajo biti 
enotne glede predhodne obdelave vzorca in 
njegove kvantitativne analize; zato je treba 
v tej uredbi določiti enotne metode analize 
za večino tekstilnih izdelkov, sestavljenih 
iz dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic, ki so na trgu. 

(12) Določiti je treba metode za 
razvrščanje in analiziranje tekstilnih 
izdelkov, da bi se izognili kakršni koli 
možnosti nasprotovanja uporabljenim 
metodam. Metode, uporabljene za uradna 
testiranja, ki se izvajajo v državah članicah 
za določitev sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov, sestavljenih iz dvokomponentnih 
in trikomponentnih mešanic, morajo biti 
enotne glede predhodne obdelave vzorca in 
njegove kvantitativne analize; zato je treba 
v tej uredbi določiti enotne metode analize 
za večino tekstilnih izdelkov, sestavljenih 
iz dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic, ki so na trgu. Za poenostavitev 
izvajanja te uredbe bi bilo treba Prilogo 
VIII nadomestiti s harmoniziranimi 
standardi, kot so opredeljeni v okviru 
sistema, ki temelji na evropskih 
standardih. 

Or. en
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Obrazložitev

Za večjo jasnost in poenostavitev bi morala Komisija s pomočjo industrije in v sodelovanju z 
Evropskim odborom za standardizacijo (CEN) organizirati prehod s sedanjega sistema, kot je 
opisan v Prilogi VIII, na sistem, ki bo temeljil na evropskih standardih.

Predlog spremembe 59
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Primerno je določiti postopek, ki ga
mora upoštevati vsak proizvajalec ali 
njegov zastopnik, ki želi vključiti ime 
novega vlakna v tehnične priloge. V tej 
uredbi je zato treba določiti zahteve glede 
predložitve vloge za vključitev imena 
novega vlakna v tehnične priloge.

(16) Primerno je določiti postopek in 
posebne zahteve, ki jih mora upoštevati 
vsak proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik, ki želi vključiti ime novega 
vlakna v usklajen seznam imen vlaken iz 
Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
tehničnemu napredku prilagodi seznam 
imen vlaken in s tem povezanih opisov, 
minimalne zahteve glede tehnične 
dokumentacije, ki jo mora proizvajalec 
priložiti vlogi za vključitev imena novega 
vlakna na seznam dovoljenih imen vlaken, 
posebne določbe v zvezi s stezniki in 
nekaterimi vrstami tekstila, seznam 
izdelkov, za katere etiketiranje ali 
označevanje ni obvezno, seznam izdelkov, 
za katere je obvezno samo vključujoče 
etiketiranje ali označevanje, seznam 

(18) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
tehničnemu napredku prilagodi seznam 
imen vlaken in s tem povezanih opisov, 
minimalne zahteve glede tehnične 
dokumentacije, ki jo mora proizvajalec 
priložiti vlogi za vključitev imena novega 
vlakna na seznam dovoljenih imen vlaken, 
posebne določbe v zvezi s stezniki in 
nekaterimi vrstami tekstila, seznam 
artiklov, ki se jih pri določanju odstotka 
vlaken ne upošteva, in dogovorjene 
dodatke, ki se uporabljajo pri izračunu 
mase vlaken v tekstilnem izdelku, ter da 
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artiklov, ki se jih pri določanju odstotka 
vlaken ne upošteva, in dogovorjene 
dodatke, ki se uporabljajo pri izračunu 
mase vlaken v tekstilnem izdelku, ter da 
prilagodi obstoječe ali sprejme nove 
metode kvantitativne analize za 
dvokomponentne in trikomponentne 
mešanice. Ker so navedeni ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z njenim dopolnjevanjem z 
novimi nebistvenimi določbami, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

prilagodi obstoječe ali sprejme nove 
metode kvantitativne analize za 
dvokomponentne in trikomponentne 
mešanice. Ker so navedeni ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z njenim dopolnjevanjem z 
novimi nebistvenimi določbami, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. it

Predlog spremembe 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Glede označevanja izvora tekstilnih 
izdelkov bi bilo treba sprejeti 
harmonizirana pravila, da bi zaščitili 
potrošnike pred goljufivimi, netočnimi ali 
zavajajočimi označbami. Kar zadeva 
uvožene izdelke, bi morala biti ta pravila v 
obliki obvezujočih zahtev za etiketiranje. 
Glede izdelkov, za katere ni obvezno 
označevanje porekla na ravni Unije, bi 
bilo treba določiti pravila, ki bi 
zagotavljala, da morebitne trditve o 
poreklu niso napačne ali zavajajoče. 

Or. en
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Predlog spremembe 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 25. novembra 2009 o 
označbi izvora¹ poudaril, da zaščita 
potrošnikov zahteva pregledne in skladne 
trgovske predpise, ki naj določajo tudi 
navedbo porekla, in je Komisijo in Svet 
pozval, naj sprejmeta vse potrebne ukrepe, 
da se zagotovijo enaki pogoji, kot veljajo 
za trgovske partnerje, ki so uvedli 
obveznost v zvezi z označbo izvora.  
________
¹ Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0093.

Or. it

Predlog spremembe 63
Toine Manders

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Potrošniki morajo za premišljeno 
odločitev o nakupu tekstilnega izdelka 
vedeti, ali ta vsebuje netekstilne dele 
živalskega izvora. Zato je bistvenega 
pomena, da se na etiketi navede vsebnost 
materialov živalskega izvora.

Or. en
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Predlog spremembe 64
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Ta uredba je omejena na pravila v 
zvezi z uskladitvijo imen tekstilnih vlaken 
in označevanjem sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov. Za pripravo celovitega pregleda 
razmer pri etiketiranju tekstila na 
notranjem trgu in za dohajanje napredka 
na področju elektronskega poslovanja in 
premagovanje prihodnjih izzivov na trgu 
tekstilnih izdelkov bi morala Komisija zato 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti poročilo o morebitnih novih 
zahtevah za označevanje, da bi se 
omogočil prost pretok tekstilnih izdelkov 
na notranjem trgu in dosegla enotna 
visoka raven varstva potrošnikov v vsej 
Uniji. Poročilo bi moralo temeljiti na 
obsežnem posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi in podrobni 
oceni učinka, po potrebi pa so lahko 
priloženi tudi zakonodajni predlogi.

Or. en

Obrazložitev

Za premagovanje prihodnjih izzivov na trgu tekstilnih izdelkov bi morali raziskati druga 
področja označevanja tekstilnih izdelkov v zvezi z omogočanjem prostega pretoka tekstilnih 
izdelkov in dodano vrednostjo za potrošnika. Takšno poročilo bi moralo temeljiti na 
obsežnem posvetovanju z zainteresiranimi skupinami in dejanski dodani vrednosti za 
potrošnika ter na dejanskih potrebah potrošnikov.
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Predlog spremembe 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b)Ta uredba je omejena na pravila v 
zvezi z uskladitvijo imen tekstilnih vlaken 
in označevanjem sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov. Za odpravo ovir za pravilno 
delovanje notranjega trga, ki bi lahko 
nastale zaradi različnih določb ali praks 
držav članic, ter za dohajanje napredka 
na področju elektronskega poslovanja in 
premagovanje prihodnjih izzivov na trgu 
tekstilnih izdelkov bi bilo zaželeno preučiti 
uskladitev ali standardizacijo drugih 
vidikov označevanja tekstila, da bi se 
omogočil prost pretok tekstilnih izdelkov 
na notranjem trgu in dosegla enotna 
visoka raven varstva potrošnikov v vsej 
EU. Komisija bi morala zato Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo o 
morebitnih novih zahtevah za 
označevanje, ki naj bi se uvedle na ravni 
Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Uvodna izjava poskuša zagotoviti, da bo Evropska komisija sposobna pripraviti poročilo brez 
vnaprej sprejetih zaključkov, tako da bi vse predvidene nove zahteve ustrezale dejanskim 
potrebam potrošnikov in podjetij.

Predlog spremembe 66
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo o 
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morebitnih novih zahtevah za etiketiranje, 
ki naj bi se uvedle na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19 c) namen sistema označevanja porekla 
bi bil omogočiti potrošnikom, da bi bili 
seznanjeni z državo porekla izdelkov, ki 
jih kupujejo; potrošniki bi lahko tako 
lahko istovetili te izdelke s socialnimi, 
okoljskimi in varnostnimi standardi, ki se 
običajno povezujejo s to državo;

Or. it

Predlog spremembe 68
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila v zvezi z uporabo 
tekstilnih imen in s tem povezanega 
označevanja tekstilnih izdelkov ter pravila 
glede kvantitativne analize 
dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic tekstilnih vlaken.

Ta uredba določa pravila v zvezi z uporabo 
imen tekstilnih vlaken in etiketiranjem 
tekstilnih izdelkov ter določitvijo sestave 
vlaken tekstilnih izdelkov s standardnimi 
metodami kvantitativne analize, da se 
izboljša njihov prost pretok na notranjem 
trgu, potrošnikom pa zagotovijo točne 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da lahko standardne metode prispevajo k prostemu pretoku tekstilnih 
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izdelkov na notranjem trgu.

Predlog spremembe 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe te uredbe ne veljajo za tekstilne 
izdelke, ki:

2. Določbe te uredbe, razen tistih o 
označbi države porekla, ne veljajo za 
tekstilne izdelke, ki:

Or. it

Predlog spremembe 70
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „etiketiranje“ pomeni pritrditev 
etikete z zahtevanimi podatki na tekstilni 
izdelek;

Or. en

Predlog spremembe 71
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „označevanje“ pomeni, da so 
zahtevani podatki na tekstilni izdelek 
prišiti, izvezeni, natisnjeni, odtisnjeni ali 
pritrjeni s kakršno koli drugo tehnologijo.



PE439.907v01-00 12/31 AM\809153SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 72
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tekstilni izdelki se lahko tržijo v 
Skupnosti pred ali med industrijsko 
predelavo ali med katero koli fazo 
distribucije, samo kadar so taki izdelki 
označeni v skladu z določbami te uredbe.

1. Tekstilni izdelki so dostopni na trgu, če 
so etiketirani ali imajo spremne 
trgovinske dokumente v skladu z 
določbami te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z novim zakonodajnim okvirom.

Predlog spremembe 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporaba te uredbe ne sme vplivati na 
uporabo nacionalnih pravil in pravil
Skupnosti o varstvu industrijske in 
poslovne lastnine, o navedbi in oznakah 
porekla blaga ter preprečevanju nelojalne 
konkurence.

2. Če ta uredba ne določa drugače,
nacionalna pravila in pravila Unije o 
varstvu industrijske in poslovne lastnine, o 
navedbi in oznakah porekla blaga ter 
preprečevanju nelojalne konkurence 
ostanejo veljavna za tekstilne izdelke.

Or. en
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Predlog spremembe 74
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dokler niso vključena v prilogo I, se nova 
vlakna označujejo glede na surovine, iz 
katerih so sestavljena. 

Or. de

Obrazložitev

Ker bo s postopkom komitologije verjetno potrebnih več mesecev, da se vlakna vključijo v 
prilogo I, bo treba zaradi finančnih razlogov omogočiti uporabo vlaken s prehodnim imenom 
– imenom surovine. Ta prehodna določba je torej bistvenega pomena.

Predlog spremembe 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Šteje se, da iz določene države "izvirajo" 
tekstilni izdelki, ki so tam bili predmet 
najmanj dveh faz predelave in/ali bistvene 
obdelave, kar pa je omejeno na izdelke iz 
člena 3(1)(a) te uredbe in razveljavlja 
določbo člena 24(1) Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2913/1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti¹, do ponovne ureditve področja 
obveznega označevanja porekla in za 
izpolnjevanje obveznosti iz člena 11(1) te 
uredbe.
___________

¹ UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

Or. it
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Predlog spremembe 76
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vlakenske nečiste snovi v izdelkih iz 
odstavkov 1 in 2, vključno z volnenimi 
izdelki, ki so vključeni v postopek mikanja, 
ne presegajo 0,3 % in so upravičeni iz 
tehničnih razlogov, povezanih s 
proizvodnjo.

3. Tuja vlakna v izdelkih iz odstavkov 1 in 
2, vključno z volnenimi izdelki, ki so 
vključeni v postopek mikanja, ne presegajo 
0,3 mas. % in so upravičena, ker so v 
dobri proizvodni praksi tehnično 
neizogibna.

Or. en

Predlog spremembe 77
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tekstilni izdelek iz dvo- ali 
večkomponentne mešanice vlaken, od 
katerih ena predstavlja najmanj 85 % 
skupne mase, se označi na enega od 
naslednjih načinov:

1. Tekstilni izdelek se označi z imenom in 
masnim deležem vseh sestavnih vlaken v 
zaporedju po padajočem vrstnem redu.

(a) ime vlakna, ki znaša vsaj 85 % celotne 
mase, kateremu sledi njegov masni 
odstotek,
(b) ime vlakna, ki znaša vsaj 85 % celotne 
mase, ki mu sledijo besede „najmanj 85 
%“,
(c) celotna sestava v odstotkih.
2. Tekstilni izdelek iz dvo- ali 
večkomponentne mešanice vlaken, od 
katerih nobena ne predstavlja vsaj 85 % 
skupne mase, se označi z imenom in 
masnim deležem vsaj dveh vrst vlaken z 
najvišjim masnim odstotkom, katerim 
sledijo imena drugih sestavnih vlaken v 
zaporedju po padajočih masnih deležih, z 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 
vlakna, ki niso vključena v Prilogo I, 
označijo z izrazom „druga vlakna“, čemur 
sledi njihov skupni masni delež.



AM\809153SL.doc 15/31 PE439.907v01-00

SL

navedbo njihovega masnega deleža ali 
brez nje. 
Uporabljajo pa se tudi naslednja pravila:

(a) vlakna, ki posamično predstavljajo 
manj kot 10 % skupne mase izdelka, se 
lahko označijo skupaj z izrazom „druga 
vlakna“, čemur sledi skupni masni delež,
(b) kadar je določeno ime vlakna, ki 
predstavlja manj kot 10 % skupne mase 
izdelka, se navede celotna odstotkovna 
sestava izdelka.
3. Izdelki, ki imajo čisto bombažno osnovo 
ali čisti laneni votek, pri katerih odstotek 
lana predstavlja najmanj 40 % skupne 
mase neškrobljene tkanine, lahko dobijo 
ime „bombažno-lanena tkanina“, temu pa 
je treba dodati podroben opis surovinske 
sestave „čista bombažna osnova - čisti 
laneni votek“.

3. Izdelki, ki imajo čisto bombažno osnovo 
ali čisti laneni votek, pri katerih odstotek 
lana predstavlja najmanj 40 % skupne 
mase neškrobljene tkanine, lahko dobijo 
ime „bombažno-lanena tkanina“, temu pa 
je treba dodati podroben opis surovinske 
sestave „čista bombažna osnova - čisti 
laneni votek“.

4. Pri tekstilnih izdelkih, katerih sestave 
med njihovo izdelavo ni mogoče enostavno 
določiti, se lahko na etiketi uporablja 
pojem „mešana vlakna“ ali „nedoločena 
tekstilna sestava“.

4. Brez poseganja v člen 5(1) se lahko pri 
tekstilnih izdelkih, katerih sestave med 
njihovo izdelavo ni mogoče enostavno 
določiti, na etiketi uporablja pojem 
„mešana vlakna“ ali „nedoločena tekstilna 
sestava“.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnik ima pravico biti obveščen o celotni sestavi izdelka v odstotkih. Tekstilni izdelki so 
sestavljeni iz omejenega števila vlaken, zato je navedba natančnih deležev tehnično izvedljiva.
Odstopanja iz odstavkov 2, 3 in 4 člena 18 ostanejo v veljavi. Določeno je tudi odstopanje za 
vlakna, ki še niso vključena v Prilogo I, vendar so na trgu zavoljo ocenjevanja potrošniškega 
povpraševanja (odst. 2), in za tekstilne izdelke, ki so sestavljeni iz recikliranih vlaken (odst. 
4), ki jih proizvajajo MSP s tradicionalnimi proizvodnimi metodami.
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Predlog spremembe 78
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) masni delež nenavedenih vlaken ne 
presega 30 % skupne mase,

Or. de

Obrazložitev

Nižje število bi se štelo za breme in bi povzročilo nerazumno povečanje etikete. Porušilo bi se 
ravnotežje med zagotavljanjem visoke ravni varstva potrošnikov in poenostavljanjem pravil 
za tekstilne izdelke.

Predlog spremembe 79
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Materiali živalskega izvora

1. Če tekstilni izdelek vsebuje netekstilne 
dele živalskega izvora, je opremljen z 
etiketo, na kateri je navedeno, da so ti deli 
izdelani iz materialov živalskega izvora. 
Etiketiranje ne zavaja in se opravi tako, 
da porabnik z lahkoto ugotovi, na kateri 
del izdelka se podatki na etiketi nanašajo.
2. Države članice obvestijo Komisijo do 
[datum začetka uporabe] o analitičnih 
metodah, ki jih uporabljajo za 
ugotavljanje materialov živalskega izvora, 
ter potem vsakič, ko je to potrebno zaradi 
novih okoliščin.
3. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 19a, 19b in 19c, s katerimi 
določi podrobno obliko in načine 
etiketiranja tekstilnih izdelkov iz odstavka 
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1 in oblikuje analitične metode za 
ugotavljanje materialov živalskega izvora.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo za premišljeno odločitev o nakupu tekstilnega izdelka vedeti, ali ta vsebuje 
netekstilne dele živalskega izvora (krzno, usnje itd.). Zato je bistvenega pomena, da se na 
etiketi navede vsebnost materialov živalskega izvora.

Predlog spremembe 80
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tekstilni izdelki se etiketirajo ali 
označijo, kadar koli se dajo v promet.

1. Tekstilni izdelki se etiketirajo, kadar koli 
postanejo dostopni na trgu.
Etiketa je pritrjena na tekstilni izdelek na 
lahko dostopnem in vidnem mestu za 
uporabnika. Etiketa ostane berljiva med 
razumnim obdobjem uporabe izdelka. 
Etiketa in način pritrditve potrošnikov ne 
motita preveč med nošnjo tekstilnega 
izdelka.

Vendar se lahko etikete ali oznake
zamenjajo ali dopolnijo s spremnimi 
trgovskimi dokumenti, kadar izdelki niso 
namenjeni prodaji končnemu uporabniku 
ali kadar so dobavljeni po naročilu države 
ali kake druge pravne osebe, ki jo določa 
javno pravo.

Vendar se lahko etikete zamenjajo ali 
dopolnijo s spremnimi trgovskimi 
dokumenti, kadar so izdelki dobavljeni 
gospodarskim subjektom v dobavni verigi 
ali kadar so dobavljeni po naročilu
naročnika v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/18/ES z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev1.
Imena in opisi iz členov 5, 7, 8 in 9 te 
uredbe so jasno navedeni v spremnih 
trgovskih dokumentih. 
Okrajšave za vlakna se lahko uporabljajo, 
če so opredeljene v mednarodnem 
standardu2 in obrazložene v spremnem 
trgovskem dokumentu.
_______
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 114.
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2 ISO 2076 o okrajšavah tekstilnih vlaken.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti udobje končnega uporabnika, vendar brez določanja rigidnih in 
nerazumno strogih pravil za proizvajalce. Treba bi bilo dodati sklicevanje na standard ISO 
2076, ki opredeljuje mednarodne okrajšave za najpomembnejša tekstilna vlakna in surovine, 
ki se uporabljajo v tekstilnih izdelkih.

Predlog spremembe 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tekstilni izdelki se etiketirajo ali 
označijo, kadar koli se dajo v promet.

1. Tekstilni izdelki morajo vedno navajati 
državo porekla, kakor jo določa carinski 
zakonik Skupnosti, in se etiketirajo ali 
označijo, kadar koli se dajo v promet.

Vendar se lahko etikete ali oznake 
zamenjajo ali dopolnijo s spremnimi 
trgovskimi dokumenti, kadar izdelki niso 
namenjeni prodaji končnemu uporabniku 
ali kadar so dobavljeni po naročilu države 
ali kake druge pravne osebe, ki jo določa 
javno pravo.

Vendar se lahko etikete ali oznake 
zamenjajo ali dopolnijo s spremnimi 
trgovskimi dokumenti, kadar izdelki niso 
namenjeni prodaji končnemu uporabniku 
ali kadar so dobavljeni po naročilu države 
ali kake druge pravne osebe, ki jo določa 
javno pravo. Ta odstavek se ne uporablja 
za tekstilne izdelke, ki izvirajo iz tretjih 
držav.

Or. it

Predlog spremembe 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a

1. Za namene tega člena se izraza 
„poreklo“ in „po poreklu“ nanašata na 
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nepreferencialno poreklo v skladu s členi 
22 do 26 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z 
dne 12. oktobra 1992 o carinskem 
zakoniku Skupnosti1.
2. Za uvoz ali dajanje na trg tekstilnih 
izdelkov, uvoženih iz tretjih držav, razen 
tistih, ki so po poreklu iz Turčije in držav 
pogodbenic Sporazuma EGP, velja 
označevanje porekla pod pogoji iz tega 
člena. 
3. Država porekla tekstilnih izdelkov se 
navede na etiketi teh izdelkov. Če so 
izdelki v embalaži, se poreklo navede 
ločeno na embalaži.

4. Komisija lahko sprejme delegirane akte 
v skladu s členi 19a, 19b in 19c, s katerimi 
določi primere, kjer je namesto 
etiketiranja samih izdelkov sprejemljiva 
navedba porekla na embalaži. To so lahko 
zlasti primeri, kjer izdelki običajno 
dosežejo končnega potrošnika ali 
uporabnika v svoji običajni embalaži.
5. Poreklo tekstilnih izdelkov se navaja z 
besedami „proizvedeno v“ („made in“) 
skupaj z imenom države porekla. 
Etiketiranje se izvede v uradnem jeziku 
Evropske unije, ki je zlahka razumljiv za 
končnega potrošnika v državi članici, kjer 
se bodo izdelki tržili. 
6. Poreklo je označeno z jasno berljivimi 
in neizbrisnimi znaki, med normalnim 
rokovanjem z izdelkom je dobro vidno, 
jasno se razlikuje od drugih podatkov, 
predstavljeno pa je na način, ki ni niti 
zavajajoč niti ni zanj verjetno, da bi 
ustvaril napačno predstavo o poreklu 
izdelka.
7. Tekstilni izdelki so ob uvozu opremljeni 
z etiketo z zahtevanimi podatki. Ta etiketa 
se ne sme odstraniti ali prirediti, dokler se 
izdelki ne prodajo končnemu potrošniku 
ali uporabniku.
_______
1 UL L 302, 19. 10. 1992, str. 1.

Or. en
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Predlog spremembe 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11b

1. Če je na etiketi navedeno poreklo 
tekstilnih izdelkov, ki niso omenjeni v 
členu 11a, za to navedbo veljajo pogoji iz 
tega člena.
2. Za izdelek velja, da je po poreklu iz 
države, v kateri je šel skozi vsaj dve od 
naslednjih proizvodnih faz:
– predenje;
– tkanje;
– zaključna dela;
– izdelava.
3. Na etiketi ne sme biti navedeno, da je 
tekstilni izdelek po poreklu v celoti iz 
države, razen če je šel v tej državi skozi vse 
proizvodne faze iz odstavka 2.
4. Poreklo izdelka se navaja z besedami 
„proizvedeno v“ („made in“) skupaj z 
imenom države porekla. Etiketiranje se 
izvede v uradnem jeziku Evropske unije, 
ki je zlahka razumljiv za končnega 
potrošnika v državi članici, kjer se bo 
izdelek tržil.
5. Poreklo je označeno z jasno berljivimi 
in neizbrisnimi znaki, med normalnim 
rokovanjem z izdelkom je dobro vidno, 
jasno se razlikuje od drugih podatkov, 
predstavljeno pa je na način, ki ni niti 
zavajajoč niti ni zanj verjetno, da bi 
ustvaril napačno predstavo o poreklu 
izdelka.

Or. en
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Predlog spremembe 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11c

Komisija lahko sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 19a, 19b in 19c, s katerimi:
– določi podrobno obliko in načine 
označevanja porekla;
– sestavi seznam izrazov v vseh uradnih 
jezikih Unije, ki jasno izražajo, da so 
izdelki po poreklu iz države, označene na 
etiketi;
– določi primere, kjer običajno rabljene 
okrajšave nedvoumno označujejo državo 
porekla in se lahko uporabljajo za 
namene te uredbe;
– določi primere, v katerih izdelkov zaradi 
tehničnih ali ekonomskih razlogov ni 
mogoče ali ni potrebno etiketirati;
– določi druga pravila, ki so lahko 
potrebna, če izdelki niso v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 11 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11d

1. Za tekstilne izdelke iz člena 11a velja, 
da niso v skladu s to uredbo, če:
– niso opremljeni z označbo porekla;
– označba porekla ne ustreza poreklu 
izdelkov;
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– je bila označba porekla spremenjena ali 
odstranjena ali kako drugače prirejena, 
razen v primerih, ko so bili potrebni 
popravki v skladu z odstavkom 5 tega 
člena.
2. Za tekstilne izdelke, ki niso omenjeni v 
členu 11a, velja, da niso v skladu s to 
uredbo, če:
– označba porekla ne ustreza poreklu 
izdelkov;
– je bila označba porekla spremenjena ali 
odstranjena ali kako drugače prirejena, 
razen v primerih, ko so bili potrebni 
popravki v skladu z odstavkom 5 tega 
člena.
3. Komisija lahko sprejme delegirane akte 
v skladu s členi 19a, 19b in 19c glede izjav 
in podporne dokumentacije, ki velja kot 
dokaz za skladnost s to uredbo.
4. Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo pri kršitvi določb 
te uredbe, in sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da zagotovijo izvrševanje teh 
kazni. Predvidene kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne. 
Države članice obvestijo Komisijo o teh 
določbah najpozneje v devetih mesecih od 
začetka veljavnosti te uredbe in jo 
nemudoma obvestijo tudi o vseh poznejših 
spremembah, ki vplivajo na te določbe.
5. Če izdelki niso v skladu s to uredbo, 
države članice nadalje sprejmejo potrebne 
ukrepe, da se od lastnika izdelkov ali 
druge osebe, odgovorne za njih, zahteva, 
da te izdelke na lastne stroške etiketirajo v 
skladu s to uredbo.
6. Kjer je to potrebno za učinkovito 
izvajanje te uredbe, si pristojne oblasti 
lahko izmenjujejo podatke, prejete med 
nadzorom skladnosti s to uredbo, vključno 
z organi in drugimi osebami ali 
organizacijami, katere so države članice 
pooblastile v skladu s členom 11 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o 
nepoštenih poslovnih praksah podjetij v 
razmerju do potrošnikov na notranjem 
trgu1.
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______
1 UL L 149, 11. 6. 2005, str. 22.

Or. en

Predlog spremembe 86
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar so tekstilni izdelki dani v 
prodajo, so imena in opisi iz členov 5, 7, 8 
in 9 na jasen, berljiv in enoten način 
navedeni v katalogih in prodajni literaturi, 
na embalaži, etiketi in oznaki.

2. Ko tekstilni izdelek postane dostopen na 
trgu, so imena in sestava vlaken iz 
členov 5, 7, 8 in 9 na lahko dostopen,
viden, berljiv in enoten način navedeni v 
katalogih in prodajni literaturi, na embalaži 
in oznakah. Ti podatki so pred nakupom 
potrošniku z lahkoto dostopni. To velja 
tudi za elektronske nakupe.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da bi moral biti izdelek usmerjen h končnemu uporabniku. Podatki na 
etiketi bi morali biti potrošniku na voljo, kadar koli je to potrebno, vendar ta zahteva ne bi 
smela določati nerazumno strogih pravil za proizvajalce. Za dobro delovanje notranjega trga 
bi bilo treba ohraniti ravnotežje med podjetji in potrošniki.

Predlog spremembe 87
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Etiketiranje in označevanje sta vedno na 
voljo v jeziku ali jezikih države članice, na 
ozemlju katere so tekstilni izdelki na 
prodaj ali se prodajajo končnemu 
potrošniku, če to zahteva zakonodaja 
navedene države članice.

4. Etiketiranje je vedno na voljo v 
uradnem jeziku Unije, ki je zlahka 
razumljiv za končnega potrošnika v državi 
članici, kjer bodo tekstilni izdelki 
dostopni.
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Predlog spremembe 88
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri navitkih, vretencih za sukanec, 
predenih, klobčičih ali katerih koli drugih 
malih količinah sukanca za šivanje in 
krpanje ter prej za vezenje, se prvi 
pododstavek uporablja za vključujoče 
označevanje iz člena 15(3). Posamezni 
artikli se lahko označijo v katerem koli 
jeziku Skupnosti.

Pri navitkih, vretencih za sukanec, 
predenih, klobčičih ali katerih koli drugih 
malih količinah sukanca za šivanje in 
krpanje ter prej za vezenje, se prvi 
pododstavek uporablja za vključujoče 
označevanje iz člena 15(3). Kadar se 
takšni izdelki končnemu uporabniku 
prodajo posamič, se lahko označijo v 
katerem koli uradnem jeziku Unije, če 
imajo enotno etiketo. 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da je etiketa vedno na voljo potrošniku.

Predlog spremembe 89
Zuzana Roithová

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri navitkih, vretencih za sukanec, 
predenih, klobčičih ali katerih koli drugih 
malih količinah sukanca za šivanje in 
krpanje ter prej za vezenje, se prvi 
pododstavek uporablja za vključujoče 
označevanje iz člena 15(3). Posamezni 
artikli se lahko označijo v katerem koli 
jeziku Skupnosti.

Pri navitkih, vretencih za sukanec, 
predenih, klobčičih ali katerih koli drugih 
malih količinah sukanca za šivanje in 
krpanje ter prej za vezenje, se prvi 
pododstavek uporablja za vključujoče 
označevanje iz člena 15(3). Kadar se 
takšni izdelki končnemu uporabniku 
prodajo posamič, se lahko označijo v 
katerem koli uradnem jeziku Unije, če 
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imajo enotno etiketo.

Or. en

Predlog spremembe 90
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 19a, 19b in 19c, s katerimi 
določi podrobne pogoje uporabe znakov iz 
tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Navedba imen vlaken ali sestave vlaken 
na etiketah ali oznaki tekstilnega izdelka iz 
Priloge V ni potrebna. 

2. Navedba imen vlaken ali sestave vlaken 
na etiketah ali oznaki tekstilnega izdelka iz 
Priloge V ni potrebna, potrebna pa je 
navedba porekla.

Or. it

Predlog spremembe 92
Konstantinos Poupakis

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V katerem koli laboratoriju, ki je 3. V katerem koli laboratoriju, ki ga organi 
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odgovoren za testiranja dvokomponentnih 
tekstilnih mešanic, za katere ne obstaja 
enotna metoda analize na ravni Skupnosti, 
se določi sestava takih mešanic z uporabo 
katere koli veljavne metode, ki je na voljo, 
tako da se v poročilu o analizi navedejo 
dobljeni rezultati ter stopnja natančnosti 
uporabljene metode, če je ta znana.

držav članic akreditirajo in odobrijo za 
testiranja dvokomponentnih tekstilnih 
mešanic, za katere ne obstaja enotna 
metoda analize na ravni Skupnosti, se 
določi sestava vlaken takih mešanic, tako 
da se v poročilu o analizi navedejo dobljeni 
rezultati, uporabljena metoda ter stopnja 
natančnosti te metode.

Or. el

Obrazložitev

Izraz „odgovorni“ ne zagotavlja zanesljivosti glede laboratorija za testiranja in njegovih 
ugotovitev. Laboratoriji, ki jih organi držav članic akreditirajo in odobrijo, izpolnjujejo vsaj 
minimalna merila kakovosti in zanesljivosti.

Predlog spremembe 93
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20a
Revizija

1. Komisija do ...* Evropskemu 
parlamentu in Svetu pošlje poročilo o 
morebitnih zahtevah za etiketiranje, ki bi 
jih bilo treba uvesti na ravni Unije, da bi 
se omogočil prost pretok tekstilnih 
izdelkov na notranjem trgu in dosegla 
enotna visoka raven varstva potrošnikov v 
vsej Uniji. Poročilo temelji na obsežnem 
posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi in podrobni oceni učinka, po 
potrebi pa so lahko priloženi tudi 
zakonodajni predlogi. 
2. V poročilu se preučijo mnenja 
potrošnikov glede najmanjšega obsega 
informacij, ki morajo biti navedene na 
etiketah tekstilnih izdelkov. Poročilo 
obravnava vprašanja, kot so vnetljivost 
tekstilnih izdelkov ter navedba vseh 
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morebitno alergenih ali nevarnih snovi, ki 
so bile uporabljene med proizvodnjo ali 
predelavo tekstilnih izdelkov. Poročilo 
lahko razišče tudi druga področja 
etiketiranja tekstilnih izdelkov v zvezi s 
procesom harmonizacije in dodano 
vrednostjo za potrošnika.
3. Do ...* Komisija izvede študijo o tem, ali 
so snovi, uporabljene v proizvodnji ali 
predelavi tekstilnih izdelkov, morda 
nevarne za zdravje ljudi. V okviru študije 
se zlasti preuči, ali obstaja vzročna zveza 
med alergičnimi reakcijami in 
sintetičnimi vlakni, barvami, biocidi, 
konzervansi ali nanodelci, uporabljenimi 
v tekstilnih izdelkih. Študija temelji na 
znanstvenih dokazih in upošteva rezultate 
dejavnosti tržnega nadzora. Komisija 
lahko na podlagi te študije, če je to 
utemeljeno, predloži zakonodajne 
predloge o prepovedi ali omejitvi uporabe 
morebitno nevarnih snovi, uporabljenih v 
tekstilnih izdelkih, v skladu z ustrezno 
zakonodajo EU.
___________
* Tri leta po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Za premagovanje prihodnjih izzivov na trgu tekstilnih izdelkov bi morali raziskati druga 
področja označevanja tekstila v zvezi z omogočanjem prostega pretoka tekstilnih izdelkov in 
dodano vrednostjo za potrošnika. Komisija je v ta namen pozvana, da predloži poročilo.
Takšno poročilo bi moralo temeljiti na obsežnem posvetovanju z zainteresiranimi skupinami.
Zavedati pa se moramo tveganja, da postane ta sektor glede označevanja preveč reguliran, 
kar bi lahko povečalo mednarodne napetosti in vplivalo na konkurenčnost industrije EU.
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Predlog spremembe 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20a
Revizija

Komisija najpozneje do ...* predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o morebitni uvedbi novih zahtev za 
označevanje na ravni Unije.
___________
* Dve leti od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša zagotoviti, da bo Evropska komisija sposobna pripraviti 
poročilo brez vnaprej sprejetih zaključkov, tako da bi vse predvidene nove zahteve ustrezale 
dejanskim potrebam potrošnikov in podjetij.

Predlog spremembe 95
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do [DATUM = 5 let 
po začetku veljavnosti te uredbe] predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o izvajanju te uredbe s poudarkom na 
vlogah in sprejetju imen novih vlaken.

Komisija najpozneje [DATUM = 5 let po 
začetku veljavnosti te uredbe] predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o izvajanju te uredbe s poudarkom na 
vlogah in sprejetju imen novih vlaken ter 
predloži zakonodajni predlog, če je to 
utemeljeno.

Or. en

Obrazložitev

Pet let je dejansko razumen rok za izvedbo celovite študije sektorja označevanja tekstila in 
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temeljite ocene učinka glede izvedbe te uredbe.

Predlog spremembe 96
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Prehodna določba

Tekstilni izdelki, ki so v skladu z 
določbami Direktive 2008/121/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 
januarja 2009 o tekstilnih imenih 
(prenovitev)1 in so bili dani na trg prej kot 
[6 mesecev po začetku veljavnosti], se 
lahko dajejo na trg še do ...*
___________
1 UL L 19, 23. 1. 2009, str. 29.
* Tri leta po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Tri leta se zdijo razumen rok za uskladitev z določbami uredbe.

Predlog spremembe 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Priloga V – točka 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Klobučevina črtano

Or. it
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Predlog spremembe 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Priloga V – točka 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Klobučevinasti klobuki (klobučni 
tulci)

črtano

Or. it

Predlog spremembe 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Predlog uredbe
Priloga V – točka 39 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

39. Tekstilni izdelki, namenjeni zaščiti in 
varnosti, kot so varnostni pasovi, padala, 
rešilni jopiči, drsalnica za zasilni spust, 
oprema za gašenje požara, neprebojni 
jopiči in posebna zaščitna oblačila (npr. 
zaščita pred ognjem, kemičnimi snovmi in
drugimi nevarnostmi)

črtano

Or. it

Predlog spremembe 100
Othmar Karas

Predlog uredbe
Priloga V – točka 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

43a. Tekstilni izdelki, ki se dobavijo 
končnemu uporabniku kot unikatni 
izdelki, narejeni po naročilu.

Or. de
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Obrazložitev

Majhna podjetja (vključno s številnimi podjetji z enim zaposlenim) izdelujejo tovrstne izdelke.
Neizločitev unikatnih izdelkov za končne uporabnike bi zelo obremenila ta sektor dejavnosti, 
ki veliko prispeva k njeni rasti.


