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Tarkistus 35
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 13 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(13) On tarpeen säätää tekstiilituotteiden 
näytteenotto- ja analyysimenetelmistä 
käytettäviä menetelmiä mahdollisesti 
koskevien erimielisyyksien välttämiseksi.
Menetelmien, joita jäsenvaltioissa 
käytetään virallisissa tarkastuksissa kahden 
tai kolmen tekstiilikuidun sekoitteiden 
kuitukoostumuksen määrittämiseksi, olisi 
oltava yhtenäisiä sekä näytteen 
esikäsittelyn että sen kvantitatiivisen 
analyysin osalta. Tässä asetuksessa tuota 
varten vahvistetut menetelmät on syytä 
muuttaa yhdenmukaistetuiksi 
standardeiksi. Sen vuoksi komission olisi 
järjestettävä siirtyminen nykyisestä 
järjestelmästä, joka perustuu tässä 
asetuksessa vahvistettuihin menetelmiin, 
yhdenmukaistettuun standardeihin 
perustuvaan järjestelmään. Kahden tai 
kolmen tekstiilikuidun sekoitteista 
koostuvia tekstiilituotteita koskevien 
yhtenäisten analyysimenetelmien käyttö 
helpottaa kyseisten tuotteiden vapaata 
liikkuvuutta ja parantaa siten 
sisämarkkinoiden toimintaa.

(13) On tarpeen säätää tekstiilituotteiden 
näytteenotto- ja analyysimenetelmistä 
käytettäviä menetelmiä mahdollisesti 
koskevien erimielisyyksien välttämiseksi.
Menetelmien, joita jäsenvaltioissa 
käytetään virallisissa tarkastuksissa kahden 
tai kolmen tekstiilikuidun sekoitteiden 
kuitukoostumuksen määrittämiseksi, olisi 
oltava yhtenäisiä sekä näytteen 
esikäsittelyn että sen kvantitatiivisen 
analyysin osalta. Tämän asetuksen 
yksinkertaistamiseksi ja siinä 
vahvistettujen yhtenäisten menetelmien 
mukauttamiseksi tekniseen edistykseen
nämä menetelmät on syytä muuttaa 
unionin standardeiksi. Sen vuoksi 
komission olisi järjestettävä siirtyminen 
nykyisestä järjestelmästä, joka perustuu 
tässä asetuksessa vahvistettuihin 
menetelmiin, unionin standardeihin 
perustuvaan järjestelmään. Kahden tai 
kolmen tekstiilikuidun sekoitteista 
koostuvia tekstiilituotteita koskevien 
yhtenäisten analyysimenetelmien käyttö 
helpottaa kyseisten tuotteiden vapaata 
liikkuvuutta ja parantaa siten 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. en
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Tarkistus 36
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(17 a) Valmistajan tai valmistajan nimissä 
toimivan henkilön, joka haluaa lisätä 
uuden tekstiilikuitunimityksen tämän 
asetuksen liitteisiin, on sisällytettävä 
hakemuksensa liitteenä olevaan tekniseen 
tiedostoon kaikki saatavilla olevat 
tieteelliset tiedot, jotka koskevat 
mahdollisia allergisia reaktioita 
tekstiilikuidun käsittelyssä käytettyihin 
kemiallisiin aineisiin tai muita haittoja 
ihmisen terveydelle, mukaan luettuina 
tulokset testeistä, joita tätä varten on tehty 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 37
Toine Manders

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(19 b) Komission olisi toteutettava
tutkimus, jossa arvioidaan 
tekstiilituotteiden valmistuksessa tai 
käsittelyssä käytettyjen aineiden 
mahdollisia haittoja ihmisen terveydelle. 
Tutkimuksessa olisi arvioitava erityisesti 
tekstiilituotteissa käytettyjen kuitujen, 
väriaineiden, biosidien, säilöntäaineiden 
ja nanohiukkasten ja allergisten 
reaktioiden syy-yhteyttä. Tutkimuksen 
olisi perustuttava tieteelliseen näyttöön, ja 
siinä olisi otettava huomioon 
markkinavalvontatoimien tulokset. 
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Komission olisi esitettävä tutkimuksen 
perusteella tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia tekstiilituotteissa 
käytettävien mahdollisesti vaarallisten 
aineiden kieltämiseksi tai niiden käytön 
rajoittamiseksi asiaankuuluvan unionin 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
2 artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Tätä asetusta ei sovelleta 
tekstiilituotteisiin, jotka annetaan 
jatkojalostettavaksi joko kotityönä tai 
tilaustyötä tekeville itsenäisille yrityksille 
toimeksiantajan materiaalista ilman, että 
materiaali siirtyy tekijän omaisuudeksi.

3. Tätä asetusta ei sovelleta 
tekstiilituotteisiin, jotka on valmistanut 
itsenäisenä ammatinharjoittajan toimiva 
mittatilaustöiden valmistaja, joka 
työskentelee omassa kodissaan tai hoitaa 
itsenäistä yritystä.

Or. en

Tarkistus 39
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Tekstiilituotteiden selosteen tai merkinnän 
on oltava kestävä ja helposti luettavissa, 
nähtävissä ja saatavilla ja, kun kyseessä on 
seloste, hyvin kiinnitetty.

Tekstiilituotteiden selosteen tai merkinnän 
on oltava kestävä ja helposti luettavissa
tuotteen koko normaalin tai kohtuullisesti 
ennakoitavissa olevan käyttöajan, 
nähtävissä ja saatavilla ja, kun kyseessä on 
seloste, hyvin kiinnitetty.

Tätä varten komissio tarkastelee unionin 
standardin laatimista toisessa 
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alakohdassa vahvistettujen säännösten 
täsmentämiseksi, jotta taloudelliset 
toimijat voivat noudattaa virheettömästi 
näitä säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 40
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
15 artikla – 3 kohta – 2 a ja 2 b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Selosteessa tai merkinnässä ilmoitetut 
tekstiilikuitunimitykset voidaan 
tarvittaessa korvata kielestä 
riippumattomilla helppotajuisilla 
koodeilla tai yhdistää niihin. 

Tätä varten komissio toteuttaa näitä 
ehdotuksia koskevan perinpohjaisen 
toteutettavuustutkimuksen ja 
vaikutusarvioinnin, joihin osallistuvat 
kaikki sidosryhmät, mukaan luettuina 
alan järjestöt.

Or. en
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Tarkistus 41
María Irigoyen Pérez

Neuvoston kanta
24 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

24 a artikla

Uudelleentarkastelu

1. Komissio antaa viimeistään …* 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen unionissa mahdollisesti 
käyttöön otettavista uusista 
merkintävaatimuksista, jotta kuluttajat 
saavat oikeaa, relevanttia, helppotajuista 
ja verrattavissa olevaa tietoa 
tekstiilituotteiden ominaisuuksista.

2. Kertomuksen tueksi on kuultava 
laajalti sidosryhmiä ja tehtävä 
kuluttajatutkimuksia ja perinpohjainen 
kustannus-hyötyanalyysi ja siinä on 
otettava huomioon nykyiset aiheeseen 
liittyvät eurooppalaiset ja kansainväliset 
vaatimukset.

3. Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia ja siinä 
tarkastellaan muun muassa seuraavia 
aiheita:

– yhdenmukaistettu 
hoitomerkintäjärjestelmä

– koko unionissa yhdenmukainen 
valmisvaatteiden 
kokomerkintäjärjestelmä, jossa 
ilmoitetaan vartalonmitat

– koko unionissa yhdenmukainen 
jalkineiden kokomerkintäjärjestelmä 

– ilmoitus tekstiilituotteiden 
valmistuksessa tai käsittelyssä käytetyistä 
mahdollisesti allergeenisista tai 
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vaarallisista aineista

– ekomerkinnät, jotka kertovat 
tekstiilituotteiden ympäristötehokkuudesta 
ja ympäristön kannalta kestävästä 
tuotannosta

– sosiaaliset tuotemerkinnät kuluttajien 
informoimiseksi sosiaalisista oloista, 
joissa tekstiilituote on tuotettu

– varoitusmerkinnät kuluttajien 
informoimiseksi tekstiilituotteiden, 
erityisesti erittäin palonarkojen 
vaatteiden, syttymisherkkyydestä

– elektroniset merkinnät, myös 
radiotaajuustunnistus (RFID)

– sellaisen tunnistenumeron 
sisällyttäminen selosteeseen, jonka 
perusteella voi tarvittaessa saada 
esimerkiksi internetin kautta lisätietoja 
tuotteesta ja valmistajasta

– kielestä riippumattomien symbolien tai 
koodien käyttö tekstiilituotteeseen 
sisältyvien kuitujen yksilöimiseksi, jotta 
kuluttajan on helppo ymmärtää tuotteen 
koostumus ja erityisesti se, onko 
tuotteessa käytetty tämän asetuksen 
kattamia luonnonkuituja vai synteettisiä 
kuituja.

___________
* 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. es
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Tarkistus 42
Emma McClarkin

Neuvoston kanta
24 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

24 a artikla

1. Komissio antaa viimeistään …* 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen unionissa mahdollisesti 
käyttöön otettavista uusista 
merkintävaatimuksista, jotta kuluttajat 
saavat oikeaa, relevanttia, helppotajuista 
ja verrattavissa olevaa tietoa 
tekstiilituotteiden ominaisuuksista.

2. Kertomuksen tueksi on kuultava 
laajalti sidosryhmiä ja tehtävä 
kuluttajatutkimuksia ja perinpohjainen 
kustannus-hyötyanalyysi ja siinä on 
otettava huomioon nykyiset aiheeseen 
liittyvät eurooppalaiset ja kansainväliset 
vaatimukset.

3. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti 
kuluttajien näkemyksiä tekstiilituotteiden 
selosteissa annettavista 
vähimmäistiedoista. 

Kertomuksessa käsitellään esimerkiksi 
tekstiilituotteiden syttymisherkkyyttä ja 
tekstiilituotteiden valmistuksessa tai 
käsittelyssä käytetyistä mahdollisesti 
allergeenisista tai vaarallisista aineista 
ilmoittamista. Kertomuksessa voidaan 
selvittää myös tekstiilimerkintöjen muita 
näkökohtia, jos ne edistävät 
yhdenmukaistamista ja tuovat kuluttajalle 
lisäarvoa.
___________
* 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en
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Tarkistus 43
Toine Manders

Neuvoston kanta
24 b artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

24 b artikla

Vaarallisia aineita koskeva tutkimus

1. Komissio toteuttaa viimeistään …* 
tutkimuksen, jossa arvioidaan 
tekstiilituotteiden valmistuksessa tai 
käsittelyssä käytettyjen aineiden 
mahdollisia haittoja ihmisen terveydelle. 
Tutkimuksessa on arvioitava erityisesti 
tekstiilituotteissa käytettyjen kuitujen, 
väriaineiden, biosidien, säilöntäaineiden 
ja nanohiukkasten ja allergisten 
reaktioiden syy-yhteyttä. Tutkimuksen on 
perustuttava tieteelliseen näyttöön, ja 
siinä on otettava huomioon 
markkinavalvontatoimien tulokset. 

2. Komissio esittää tutkimuksen 
perusteella tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia tekstiilituotteissa 
käytettävien mahdollisesti vaarallisten 
aineiden kieltämiseksi tai niiden käytön 
rajoittamiseksi asiaankuuluvan unionin 
lainsäädännön mukaisesti.
___________
* 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en


