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Muudatusettepanek 35
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 13

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(13) On vaja kehtestada tekstiiltoodete 
proovivõtu- ja analüüsimeetodid, et 
kasutatavate meetodite suhtes ei tekiks 
erimeelsusi. Meetodid, mida 
liikmesriikides kasutatakse kahe- ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise 
määramise ametlikes testides, peaksid 
olema ühtsed nii proovi eeltöötluse kui ka 
kvantitatiivse analüüsi korral. On 
asjakohane, et selleks otstarbeks 
käesolevas määruses sätestatavad
meetodid muudetaks harmoneeritud
standarditeks. Seetõttu peaks komisjon 
korraldama ülemineku praeguselt 
süsteemilt, mis tugineb käesoleva 
määrusega sätestatud meetoditele,
harmoneeritud standarditel põhinevale 
süsteemile. Kahe- ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete ühtsed 
analüüsimeetodid hõlbustavad nende 
toodete vaba liikumist ja seetõttu 
parandavad siseturu toimimist.

(13) On vaja kehtestada tekstiiltoodete 
proovivõtu- ja analüüsimeetodid, et 
kasutatavate meetodite suhtes ei tekiks 
erimeelsusi. Meetodid, mida 
liikmesriikides kasutatakse kahe- ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise 
määramise ametlikes testides, peaksid 
olema ühtsed nii proovi eeltöötluse kui ka 
kvantitatiivse analüüsi korral. Selleks et 
käesolevat määrust lihtsustada ning 
kohandada määruses esitatud ühtsed 
meetodid tehnika arenguga, on 
asjakohane, et need meetodid muudetaks
Euroopa standarditeks. Seetõttu peaks 
komisjon korraldama ülemineku praeguselt 
süsteemilt, mis tugineb käesoleva 
määrusega sätestatud meetoditele,
Euroopa standarditel põhinevale 
süsteemile. Kahe- ja 
kolmekomponentsetest kiusegudest 
koosnevate tekstiiltoodete ühtsed 
analüüsimeetodid hõlbustavad nende 
toodete vaba liikumist ja seetõttu 
parandavad siseturu toimimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 17 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(17 a) On vajalik, et tootja või tema nimel 
tegutsev isik, kes soovib lisada uue 
tekstiilkiu nimetuse käesoleva määruse 
lisadesse, lisab taotlusega esitatavasse 
tehnilisse dokumentatsiooni kõik 
kättesaadavad teaduslikud andmed 
tekstiilkiu töötlemiseks kasutatud 
kemikaalidega seotud võimalike 
allergiliste reaktsioonide või muu 
inimorganismi kahjustava toime kohta, 
sealhulgas sel eesmärgil asjakohastele 
liidu õigusaktidele vastavalt tehtud katsete 
tulemused.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Toine Manders

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 19 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(19 b) Komisjon peaks tegema uuringu, et 
hinnata, kas tekstiiltoodete valmistamisel 
või töötlemisel kasutatud ained võiksid 
ohustada inimeste tervist. Uuringus tuleks 
hinnata eelkõige seda, kas allergiliste 
reaktsioonide ja tekstiiltoodetes 
kasutatavate kiudude, värvainete, 
biotsiidide, säilitusainete või nanoosakeste 
vahel on põhjuslik seos. Uuring peaks 
põhinema teaduslikel tõenditel ja selles 
tuleks võtta arvesse turujärelevalve 
tulemusi. Komisjon peaks, kui see on 
põhjendatud, esitama uuringule tuginedes 
ja kooskõlas asjakohaste ELi 
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õigusaktidega õigusakti ettepanekud 
eesmärgiga keelata tekstiiltoodetes 
kasutatavate potentsiaalselt ohtlike ainete 
kasutamine või seda piirata.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 2 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 
tekstiiltoodete suhtes, mis on antud 
kodustöötajatele või sõltumatutele 
ettevõtetele töötlemiseks ilma, et tarnitud 
materjalide omandiõigus neile üle läheks.

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 
tekstiiltoodete suhtes, mida valmistavad 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad 
rätsepad, kes töötavad kodus või kellel on 
oma sõltumatu ettevõte.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tekstiiltoodete märgistus ja tähistus peab 
olema vastupidav, kergesti loetav, nähtav 
ja ligipääsetav ning märgise kasutamise 
korral kindlalt kinnitatud.

Tekstiiltoodete märgistus ja tähistus peab 
olema vastupidav, kergesti loetav toote 
kogu tavapärase või põhjendatult 
eeldatava kasutusaja vältel, nähtav ja 
ligipääsetav ning märgise kasutamise 
korral kindlalt kinnitatud.

Selleks uurib komisjon Euroopa standardi 
kehtestamist teises lõigus sätestatud sätete 
täpsustamiseks, et ettevõtjad saaksid neid 
sätteid veatult täita.
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Muudatusettepanek 40
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 3 – lõigud 2 a ja 2 b (uued)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib märgisel või 
tähistusel esitatud tekstiilkiudude 
nimetused asendada või neid 
kombineerida koos arusaadavate, keelest 
sõltumatute koodidega. 

Selleks teeb komisjon iga sellise 
ettepaneku põhjaliku teostatavusuuringu 
ja seejärel mõju-uuringu, kaasates 
sellesse kõik sidusrühmad, sealhulgas 
selle valdkonna organisatsioonid.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
María Irigoyen Pérez

Nõukogu seisukoht
Artikkel 24 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 24 a

Läbivaatamine

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule …* aruande võimalike liidu 
tasandil kehtestatavate uute 
märgistusnõuete kohta, et anda tarbijatele 
tekstiiltoodete omaduste kohta täpset, 
asjakohast, arusaadavat ja võrreldavat 
teavet. 
2. Aruanne põhineb laialdasel 
konsulteerimisel kõigi sidusrühmadega, 
tarbijaküsitlustel, põhjalikul kulude-
tulude analüüsil ning aruandes võetakse 
arvesse olemasolevaid kõnealuse teemaga 
seotud Euroopa ja rahvusvahelisi 
standardeid. 
3. Vajaduse korral lisatakse aruandele 
õigusakti ettepanekud ning aruandes 
uuritakse muu hulgas järgmisi küsimusi:

– ühtlustatud hooldusmärgistuse 
süsteemi;

– ühtset ELi süsteemi rõivaste 
suurusmärgistuse kohta, kus on ära 
toodud kehamõõdud;

– ühtset ELi süsteemi jalatsite 
suurusmärgistuse kohta; 
– tekstiiltoodete valmistamisel või 
töötlemisel kasutatud võimalike allergiat 
tekitavate või ohtlike ainete äramärkimist; 
– ökomärgistust, mis on seotud 
tekstiiltoodete keskkonnasõbralikkuse ja 
nende säästva tootmisega;
– sotsiaalset märgistust, mis teavitavad 
tarbijaid tekstiiltoote tootmisel valitsenud 
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sotsiaalsetest tingimustest;
– hoiatusmärgiseid tekstiiltoodete 
süttivusohtlikkuse kohta, eelkõige suure 
süttivusohtlikkusega rõivaste puhul;
– elektroonilist märgistust, sealhulgas 
raadiosagedustuvastust (RFID); 
– identifitseerimisnumbri lisamist 
märgisele, et saada vajadusel näiteks 
Internetist toote ja tootja kohta lisateavet;
– keeleväliste sümbolite või koodide 
kasutamist tekstiiltootes sisalduvate 
kiudude kindlakstegemiseks, et tarbija 
saaks hõlpsasti aru, milline on toote 
koostis ning eelkõige, kas kasutatud on 
looduslikke või sünteetilisi kiude.
___________
*18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva.

Or. es
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Muudatusettepanek 42
Emma McClarkin

Nõukogu seisukoht
Artikkel 24 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 24 a

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule …* aruande võimalike liidu 
tasandil kehtestatavate uute 
märgistusnõuete kohta, et anda tarbijatele 
tekstiiltoodete omaduste kohta täpset, 
asjakohast, arusaadavat ja võrreldavat 
teavet.

2. Aruanne põhineb laialdasel 
konsulteerimisel kõigi sidusrühmadega, 
tarbijaküsitlustel, põhjalikul kulude-
tulude analüüsil ning aruandes võetakse 
arvesse olemasolevaid kõnealuse teemaga 
seotud Euroopa ja rahvusvahelisi 
standardeid.

3. Aruandes uuritakse tarbijate seisukohti 
selle kohta, milline peaks olema 
tekstiiltoote märgisel väikseim vajalik 
teabehulk. 

Aruandes käsitletakse selliseid küsimusi 
nagu tekstiiltoodete süttivusohtlikkus ning 
viitamine tekstiiltoodete valmistamisel või 
töötlemisel kasutatud potentsiaalselt 
allergiat tekitavatele või ohtlikele ainetele. 
Aruandes võidakse uurida ka muid 
tekstiiltoodete märgistamise valdkondi, 
kui need toetavad ühtlustamisprotsessi 
ning pakuvad tarbijale lisandväärtust.
___________
*18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva.

Or. en



PE460.668v01-00 10/10 AM\859248ET.doc

ET

Muudatusettepanek 43
Toine Manders

Nõukogu seisukoht
Artikkel 24 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 24 b

Ohtlike ainete uuring

1. Komisjon teeb …* uuringu, et hinnata, 
kas tekstiiltoodete valmistamisel või 
töötlemisel kasutatud ained võiksid 
ohustada inimeste tervist. Uuringus 
hinnatakse eelkõige seda, kas allergiliste 
reaktsioonide ja tekstiiltoodetes 
kasutatavate kiudude, värvainete, 
biotsiidide, säilitusainete või nanoosakeste 
vahel on põhjuslik seos. Uuring peab 
põhinema teaduslikel tõenditel ja selles 
tuleb võtta arvesse turujärelevalve 
tulemusi. 

2. Komisjon esitab, kui see on 
põhjendatud, uuringule tuginedes ja 
kooskõlas liidu asjaomase õigusega 
õigusakti ettepanekud, mille eesmärk on 
keelata tekstiiltoodetes kasutatavate 
potentsiaalselt ohtlike ainete kasutamine 
või seda piirata.
___________
*18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva.

Or. en


