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Ændringsforslag 35
Emma McClarkin

Rådets holdning
Betragtning 13

Rådets holdning Ændringsforslag

(13) Det er nødvendigt at fastsætte metoder 
til prøveudtagning og analyse af 
tekstilprodukter for at udelukke enhver 
mulighed for anfægtelse af de anvendte 
metoder. Ved den officielle kontrol i 
medlemsstaterne bør de metoder, der 
anvendes til bestemmelse af 
fibersammensætningen for tekstilprodukter 
af binære og ternære fiberblandinger, være 
ensartede både med hensyn til 
forbehandling af prøver og med hensyn til 
den kvantitative analyse. De metoder, der 
med henblik herpå er fastsat i denne 
forordning, bør gøres til harmoniserede
standarder. Derfor bør Kommissionen styre 
overgangen fra den nuværende ordning, 
der er baseret på de metoder, der er fastsat i 
denne forordning, til en harmoniseret
standardbaseret ordning. Brugen af 
ensartede metoder til analyse af 
tekstilprodukter, der er sammensat af 
binære og ternære fiberblandinger, vil lette 
den frie bevægelighed for disse produkter 
og dermed forbedre det indre markeds 
funktion.

(13) Det er nødvendigt at fastsætte metoder 
til prøveudtagning og analyse af 
tekstilprodukter for at udelukke enhver 
mulighed for anfægtelse af de anvendte 
metoder. Ved den officielle kontrol i 
medlemsstaterne bør de metoder, der 
anvendes til bestemmelse af 
fibersammensætningen for tekstilprodukter 
af binære og ternære fiberblandinger, være 
ensartede både med hensyn til 
forbehandling af prøver og med hensyn til 
den kvantitative analyse. For at forenkle
denne forordning og tilpasse de heri 
fastsatte ensartede metoder til den 
tekniske udvikling bør disse metoder gøres 
til europæiske standarder. Derfor bør 
Kommissionen styre overgangen fra den 
nuværende ordning, der er baseret på de 
metoder, der er fastsat i denne forordning, 
til en europæisk standardbaseret ordning.
Brugen af ensartede metoder til analyse af 
tekstilprodukter, der er sammensat af 
binære og ternære fiberblandinger, vil lette 
den frie bevægelighed for disse produkter 
og dermed forbedre det indre markeds 
funktion.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Emma McClarkin

Rådets holdning
Betragtning 17 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(17a) Det er nødvendigt, at producenten 
eller personer, der handler på dennes 
vegne, som ønsker at tilføje en ny 
tekstilfiberbetegnelse til bilagene til 
nærværende forordning, sammen med det 
tekniske dossier, der skal indsendes med 
ansøgningen, vedlægger alle tilgængelige 
videnskabelige oplysninger vedrørende 
mulige allergiske reaktioner på de 
kemiske stoffer, der er anvendt til 
behandling af den nye tekstilfiber, eller 
andre negative effekter på menneskers 
sundhed, herunder resultater af 
undersøgelser gennemført i denne 
forbindelse i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 37
Toine Manders

Rådets holdning
Betragtning 19 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(19b) Kommissionen skal gennemføre en 
undersøgelse for at vurdere, om stoffer, 
der anvendes til fremstilling og 
forarbejdning af tekstilprodukter, kan 
udgøre en risiko for menneskers sundhed. 
Denne undersøgelse skal navnlig vurdere, 
om der er en årsagssammenhæng mellem 
allergiske reaktioner og fibre, 
farvestoffer, biocider, 
imprægneringsmidler eller nanopartikler, 
der anvendes i tekstilprodukter. 
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Undersøgelsen baseres på videnskabelige 
beviser og tager højde for resultaterne af 
markedsovervågningsaktiviteterne. På 
grundlag af undersøgelsen forelægger 
Kommissionen, hvor det er berettiget, 
forslag til retsakter med henblik på at 
forbyde eller begrænse anvendelsen af 
potentielt farlige stoffer i tekstilprodukter, 
i overensstemmelse med relevant EU-
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 38
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 2 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Denne forordning anvendes ikke på 
tekstilprodukter, der, uden at salg finder 
sted, overgives til hjemmearbejdere eller 
selvstændige virksomheder med henblik 
på videreforarbejdning.

3. Denne forordning anvendes ikke på 
tekstilprodukter, der er fremstillet af 
selvstændige skræddere, der arbejder 
hjemme eller driver selvstændige 
virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 39
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 1 – 2. afsnit

Rådets holdning Ændringsforslag

Etiketteringen og mærkningen af 
tekstilprodukter skal være holdbar, let 
læselig, synlig og tilgængelig og, hvis der 
anvendes en etiket, forsvarligt fastgjort.

Etiketteringen og mærkningen af 
tekstilprodukter skal være holdbar, let 
læselig under produktets normale eller 
med rimelighed forventede brugstid, 
synlig og tilgængelig og, hvis der anvendes 
en etiket, forsvarligt fastgjort.

Med henblik herpå undersøger 
Kommissionen, om der skal indføres en 
europæisk standard, der udspecificerer 
bestemmelserne i andet afsnit, således at 
der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt de 
økonomiske aktører overholder disse 
bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 a og 2 b (nye)

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
tekstilfiberbetegnelserne, der er angivet på 
etiketten eller mærket, erstattes af, eller 
kombineres med, forståelige 
sproguafhængige koder. 

Med henblik herpå foretager 
Kommissionen en grundig 
gennemførlighedsundersøgelse efterfulgt 
af en konsekvensanalyse af hvert enkelt 
forslag med inddragelse af samtlige 
interesserede, herunder 
erhvervsorganisationer.

Or. en



PE460.668v01-00 8/11 AM\859248DA.doc

DA

Ændringsforslag 41
María Irigoyen Pérez

Rådets holdning
Artikel 24 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 24a

Evaluering

1. Senest...* forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om eventuelle nye mærkningskrav, der 
skal indføres på EU-plan for at give 
forbrugerne nøjagtige, relevante, 
forståelige og sammenlignelige 
oplysninger om tekstilprodukters 
beskaffenhed. 
2. Rapporten udarbejdes på grundlag af 
en omfattende høring af alle berørte 
parter, forbrugerundersøgelser og en 
grundig cost-benefit-analyse og skal tage 
hensyn til eksisterende dertil knyttede 
europæiske og internationale standarder. 
3. Rapporten ledsages om nødvendigt af 
lovgivningsmæssige forslag og skal bl.a. 
undersøge følgende:

- en harmoniseret ordning for mærkning 
vedrørende pleje

- en ensartet EU-mærkningsordning for 
tøj, der angiver kropsmål

- en ensartet EU-mærkningsordning for 
tøj- og skostørrelser 
- angivelse af eventuelle 
allergifremkaldende eller farlige stoffer, 
som er brugt til fremstilling eller 
forarbejdning af tekstilprodukter 
- økologisk mærkning vedrørende 
tekstilprodukters miljømæssige 
egenskaber og bæredygtig fremstilling af 
tekstilprodukter
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- social mærkning, som oplyser 
forbrugerne om de sociale forhold, under 
hvilke et tekstilprodukt er blevet 
fremstillet
- advarselsmærker vedrørende 
tekstilprodukters brændbarhed, navnlig 
meget brandfarlig beklædning
- elektronisk mærkning, herunder 
radiofrekvensidentifikation (RFID)
- indsættelse af et identifikationsnummer 
på etiketten, som kan bruges til alt efter 
behov at få yderligere oplysninger om 
produktet, f.eks. via internettet, og 
producenten,
- brug af sproguafhængige symboler eller 
koder til identifikation af de fibre, der 
indgår i fremstillingen af et 
tekstilprodukt, således at forbrugeren let 
kan forstå dets sammensætning, og især 
om der er anvendt naturfibre eller 
syntetiske fibre.
___________
Indsæt venligst datoen 18 måneder fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. es
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Ændringsforslag 42
Emma McClarkin

Rådets holdning
Artikel 24 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 24a

1. Senest...* forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om eventuelle nye mærkningskrav, der 
skal indføres på EU-plan med henblik på 
at give forbrugerne nøjagtige, relevante, 
forståelige og sammenlignelige 
oplysninger om tekstilprodukters 
beskaffenhed.

2. Rapporten udarbejdes på grundlag af 
en omfattende høring af alle berørte 
parter, forbrugerundersøgelser og en 
grundig cost-benefit-analyse og skal tage 
hensyn til eksisterende dertil knyttede 
europæiske og internationale standarder.

3. I rapporten undersøges forbrugernes 
synspunkter med hensyn til, hvilken 
information der som minimum skal 
fremgå af etiketten på tekstilprodukter. 

Rapporten behandler spørgsmål som 
f.eks. tekstilprodukters brændbarhed og 
angivelse af ethvert potentielt 
allergifremkaldende eller farligt stof, som 
er brugt til fremstilling eller forarbejdning 
af tekstilprodukter. Rapporten kan også 
undersøge andre områder af 
tekstilproduktmærkning, hvis de bidrager 
til harmoniseringsprocessen og skaber 
merværdi for forbrugeren.
___________
Indsæt venligst datoen 18 måneder fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 43
Toine Manders

Rådets holdning
Artikel 24 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 24b

Undersøgelse om farlige stoffer

1. Senest den ...* foretager Kommissionen 
en undersøgelse med henblik på at 
vurdere, om stoffer, der anvendes til 
fremstilling eller forarbejdning af 
tekstilprodukter, kan udgøre en risiko for 
menneskers sundhed. Denne 
undersøgelse skal navnlig vurdere, om der 
er en årsagssammenhæng mellem 
allergiske reaktioner og fibre, 
farvestoffer, biocider, 
imprægneringsmidler eller nanopartikler, 
der anvendes i tekstilprodukter. 
Undersøgelsen baseres på videnskabelige 
beviser og tager højde for resultaterne af 
markedsovervågningsaktiviteterne. 

2. På grundlag af undersøgelsen 
forelægger Kommissionen, hvor det er 
berettiget, forslag til retsakter med 
henblik på at forbyde eller begrænse 
anvendelsen af potentielt farlige stoffer i 
tekstilprodukter, i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning.
___________
Indsæt venligst datoen 18 måneder fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en


