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Изменение 35
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Съображение 13

Позиция на Съвета Изменение

(13) Необходимо e установяването на 
методи за вземане на проби и анализ на 
текстилните продукти, с цел да се 
изключи всякаква възможност за 
възражения срещу използваните методи.
Използваните методи за официални 
изпитвания, извършвани в държавите-
членки за определяне на влакнестия 
състав на текстилните продукти, 
произведени от двукомпонентни и 
трикомпонентни смеси от влакна, 
следва да бъдат еднакви както по 
отношение на предварителната 
обработка на пробата, така и по 
отношение на нейния количествен 
анализ. Целесъобразно е методите, 
които се определят в настоящия 
регламент за тази цел, да се превърнат 
в хармонизирани стандарти.
Следователно Комисията следва да 
управлява прехода от настоящата 
система, която е основана на методи, 
установени в настоящия регламент, към
хармонизирана, основана на стандарти 
система. Използването на единни 
методи за анализ на текстилни 
продукти, съставени от двукомпонентни 
и трикомпонентни смеси от текстилни 
влакна, ще улесни свободното движение 
на тези продукти, като подобри по този 
начин функционирането на вътрешния 
пазар.

(13) Необходимо e установяването на 
методи за вземане на проби и анализ на 
текстилните продукти, с цел да се 
изключи всякаква възможност за 
възражения срещу използваните методи.
Използваните методи за официални 
изпитвания, извършвани в държавите-
членки за определяне на влакнестия 
състав на текстилните продукти, 
произведени от двукомпонентни и 
трикомпонентни смеси от влакна, 
следва да бъдат еднакви както по 
отношение на предварителната 
обработка на пробата, така и по 
отношение на нейния количествен 
анализ. С оглед на опростяването на
настоящия регламент и на 
адаптирането на единните методи,
предвидени в него, към техническия 
напредък, е целесъобразно тези 
методи да се превърнат в европейски
стандарти. Следователно Комисията 
следва да управлява прехода от 
настоящата система, която е основана на 
методи, установени в настоящия 
регламент, към европейска, основана на 
стандарти система. Използването на 
единни методи за анализ на текстилни 
продукти, съставени от двукомпонентни 
и трикомпонентни смеси от текстилни 
влакна, ще улесни свободното движение 
на тези продукти, като подобри по този 
начин функционирането на вътрешния 
пазар.
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Изменение 36
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Съображение 17 a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(17a) Всеки производител или 
действащо от негово име лице, ако 
желае да добави наименование на ново 
текстилно влакно към 
приложенията към настоящия 
регламент, е необходимо да включи в 
представяното заедно със 
заявлението техническо досие цялата 
налична научна информация относно 
възможните алергични реакции 
спрямо химическите вещества, 
използвани за обработка на 
текстилното влакно, или други 
неблагоприятни последици за 
човешкото здраве, включително 
резултати от изпитвания, проведени 
за тази цел в съответствие с 
приложимото законодателство на 
Съюза.

Or. en

Изменение 37
Toine Manders

Позиция на Съвета
Съображение 19 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(19б) Комисията следва да извърши 
проучване дали веществата, 
използвани при производството и 
обработката на текстилни 
продукти, могат да представляват 
риск за здравето на човека. Това 
проучване следва да определя по-
специално дали има причинно-
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следствена връзка между алергичните 
реакции и влакната, боите, 
биоцидите, консервантите или 
наночастиците, използвани в 
текстилните продукти.
Проучването следва да се основава на 
научни доказателства и да взема 
предвид резултатите от дейностите 
по надзор на пазара. Въз основа на 
проучването, където е оправдано, 
Комисията следва да представя 
законодателни предложения с оглед 
да се забрани или ограничи 
употребата на потенциално опасни 
вещества, използвани в текстилните 
продукти, в съответствие със 
законодателството на Съюза в тази 
област.

Or. en

Изменение 38
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 2 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Настоящият регламент не се прилагат
за текстилни продукти, които се 
изработват по договор от лица, 
работещи надомно, или от
самостоятелни предприятия, които 
работят, с доставени материали, за 
които не е имало прехвърляне на 
собствеността срещу заплащане.

3. Настоящият регламент не се прилага
за текстилни продукти, които се 
изработват от самостоятелно заети 
шивачи, работещи надомно или
експлоатиращи самостоятелни 
предприятия.

Or. en
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Изменение 39
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Етикетирането и маркирането на 
текстилни продукти трябва да е трайно, 
лесно четливо, видимо и достъпно, а 
етикетите - добре прикрепени.

Етикетирането и маркирането на 
текстилни продукти трябва да е трайно, 
лесно четливо, през целия обичаен или 
разумно предвидим период на 
използване на продукта, видимо и 
достъпно, а етикетите - добре 
прикрепени.

По отношение на това Комисията 
проучва създаването на европейски 
стандарт, който да прецизира 
разпоредбите, определени във втора 
алинея, така че стопанските субекти 
да спазват правилно тези разпоредби.

Or. en
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Изменение 40
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 3 – алинеи 2 а и 2 б (нови)

Позиция на Съвета Изменение

По целесъобразност, наименованията 
на текстилните влакна, посочени на 
етикета или маркировката, може да 
се заместят от или да се комбинират 
с понятни неезикови кодове. 

По отношение на това Комисията 
провежда изчерпателно проучване на 
осъществимостта, последвано от 
оценка на въздействието на всяко 
такова предложение, с участието на 
всички заинтересовани страни, в това 
число промишлени организации.

Or. en
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Изменение 41
María Irigoyen Pérez

Позиция на Съвета
Член 24 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 24а

Преразглеждане

1. В срок от ...* Комисията представя 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета относно възможни нови 
изисквания за етикетиране, които да 
се въведат на равнището на Съюза с 
оглед предоставяне на 
потребителите на точна, 
релевантна, понятна и сравнима 
информация относно 
характеристиките на текстилните 
продукти. 
2. Докладът следва да се основава на 
обширни консултации със 
заинтересованите страни, 
проучвания сред потребителите и
задълбочен анализ на разходите и 
ползите, и следва да вземе предвид 
съществуващите относими 
европейски и международни 
стандарти. 
3. Докладът следва да се придружава, 
по целесъобразност, от 
законодателни предложения и да 
проучва, наред с другото, следните 
въпроси:

- хармонизирана система за 
етикетиране за грижи,

- единна система за етикетиране за 
размер на дрехи, посочваща телесни 
мерки,

- единна система за етикетиране за 
размера на обувки в рамките на ЕС, 
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- посочване на потенциално алергенни 
или опасни вещества, използвани при 
производството или обработката на 
текстилните продукти, 
- екологично етикетиране относно 
екологичните характеристики и 
устойчивото производство на 
текстилните продукти,
- социално етикетиране с цел 
осведомяване на потребителите 
относно социалните условия, при 
които е бил произведен даден 
текстилен продукт,
- предупредителни етикети относно 
запалителните характеристики на 
текстилните продукти, по-специално 
при лесно възпламеними дрехи,
- електронно етикетиране, 
включително радиочестотно 
идентифициране (RFID), 
- включване в етикета на 
идентификационен номер за 
получаване на допълнителна 
информация, при поискване, например 
по интернет, относно продукта и 
производителя,
- употребата на неезикови символи 
или кодове за обозначаване на 
влакната, използвани при 
производството на текстилни 
продукти, които позволяват на 
потребителя лесно да разбере състава 
и, по-специално, използването на 
естествени или изкуствени влакна.
___________
* 18 месеца след влизането в сила на
настоящия регламент.

Or. es
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Изменение 42
Emma McClarkin

Позиция на Съвета
Член 24 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 24а

1. В срок от ...* Комисията представя 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета относно възможни нови 
изисквания за етикетиране, които да 
се въведат на равнището на Съюза с 
оглед предоставяне на 
потребителите на точна, 
релевантна, понятна и сравнима 
информация относно 
характеристиките на текстилните 
продукти.

2. Докладът следва да се основава на 
обширни консултации със 
заинтересованите страни, 
проучвания сред потребителите и 
задълбочен анализ на разходите и 
ползите, и следва да вземе предвид 
съществуващите относими 
европейски и международни 
стандарти.

3. Докладът прави преглед на 
възгледите на потребителите по 
отношение на минималното 
количество информация, която 
трябва да се предоставя на етикета 
на текстилните продукти. 

Докладът включва въпроси като 
запалителните характеристики на 
текстилните продукти и посочване 
на възможни алергени и опасни 
вещества, използвани при 
производството или обработката на 
текстилните продукти. Докладът 
може също така да изследва други 
области на етикетирането на 
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текстилни продукти, ако те 
улесняват процеса на хармонизация и 
имат добавена стойност за 
потребителя.
___________
* 18 месеца след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 43
Toine Manders

Позиция на Съвета
Член 24 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 24б

Проучване на опасни вещества

1. В срок от ...* Комисията провежда 
проучване, за да оцени дали 
веществата, използвани при 
производството или обработката на 
текстилни продукти, могат да 
представляват риск за човешкото 
здраве. Това проучване определя по-
специално дали има причинно-
следствена връзка между алергичните 
реакции и влакната, боите, 
биоцидите, консервантите или 
наночастиците, използвани в 
текстилните продукти. Проучването 
се основава на научни доказателства 
и взема предвид резултатите от 
дейностите по надзор на пазара. 

2. Въз основа на проучването, когато е 
обосновано, Комисията представя 
законодателни предложения с оглед 
да се забрани или ограничи 
употребата на потенциално опасни 
вещества, използвани в текстилните 
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продукти, в съответствие с 
относимото законодателство на 
Съюза.
___________
* 18 месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en


