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Módosítás 35
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
13 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(13) Az alkalmazott módszerekkel 
szembeni esetleges kifogások 
lehetőségének kizárása érdekében meg kell 
határozni a textiltermékek 
mintavételezésére és elemzésére szolgáló 
módszereket. A tagállamokban a két- és 
háromkomponensű szálkeverékekből álló 
textiltermékek szálösszetételének 
meghatározása céljából mind a minta 
előkezelésének, mind mennyiségi 
elemzésének tekintetében egységes 
hivatalos vizsgálati módszereket kell 
alkalmazni. Célszerű az e rendeletben e 
célból meghatározott módszerek 
összehangolt szabványokká alakítása. Ezért 
a Bizottságnak kell irányítania a jelenlegi 
rendszerről – amely az e rendeletben előírt 
módszereken alapul – a harmonizált 
szabványon alapuló rendszerre való 
áttérést. A két- és háromkomponensű 
szálkeverékekből álló textiltermékek 
elemzésére alkalmazott egységes 
módszerek megkönnyítik e termékek 
szabad mozgását, és ezzel javítják a belső 
piac működését.

(13) Az alkalmazott módszerekkel 
szembeni esetleges kifogások 
lehetőségének kizárása érdekében meg kell 
határozni a textiltermékek 
mintavételezésére és elemzésére szolgáló 
módszereket. A tagállamokban a két- és 
háromkomponensű szálkeverékekből álló 
textiltermékek szálösszetételének 
meghatározása céljából mind a minta 
előkezelésének, mind mennyiségi 
elemzésének tekintetében egységes 
hivatalos vizsgálati módszereket kell 
alkalmazni. E rendelet egyszerűsítése és az 
abban meghatározott egységes 
módszereknek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása érdekében célszerű e 
módszerek uniós szabványokká alakítása.
Ezért a Bizottságnak kell irányítania a 
jelenlegi rendszerről – amely az e 
rendeletben előírt módszereken alapul – az 
uniós szabványon alapuló rendszerre való 
áttérést. A két- és háromkomponensű 
szálkeverékekből álló textiltermékek 
elemzésére alkalmazott egységes 
módszerek megkönnyítik e termékek 
szabad mozgását, és ezzel javítják a belső 
piac működését.
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Módosítás 36
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
17 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(17a) Szükséges, hogy a gyártó, illetve a 
képviseletében eljáró bármely személy, aki 
új textilszál elnevezését kívánja felvetetni 
e rendelet mellékleteibe, a kérelemmel 
együtt beadandó műszaki 
dokumentációban szerepeltesse az összes 
rendelkezésre álló tudományos 
információt a textilszálak kezelésére 
használt vegyi anyagokkal szembeni 
lehetséges allergiás reakciók vagy annak 
az emberi egészségre gyakorolt más káros 
hatásai tekintetében, beleértve az e 
hatások felmérésére a vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelő vizsgálatok 
eredményeit.

Or. en

Módosítás 37
Toine Manders

A Tanács álláspontja
19 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(19b) A Bizottságnak tanulmányt kell 
készítenie arról, hogy a textiltermékek 
gyártása vagy feldolgozása során 
felhasznált anyagok jelenthetnek-e 
veszélyt az emberi egészségre. A 
tanulmánynak különösen azt kell 
értékelnie, hogy van-e ok-okozati 
összefüggés az allergiás reakciók és a 
textiltermékekben használt szálak, 
színezőanyagok, biocidek, tartósítószerek 
vagy nanorészecskék között. A 
tanulmánynak tudományos 
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bizonyítékokon kell alapulnia, és 
figyelembe kell vennie a piacfelügyeleti 
tevékenységek eredményeit. A tanulmány 
alapján a Bizottságnak – indokolt 
esetekben – a vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően jogalkotási 
javaslatokat kell előterjesztenie a 
textiltermékekben felhasznált esetlegesen 
veszélyes anyagok használatának betiltása 
vagy korlátozása céljából.

Or. en

Módosítás 38
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
2 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) E rendelet nem vonatkozik az olyan 
textiltermékekre, amelyek feldolgozása 
bérmunkában történik, otthoni munkát 
végző személyeknek vagy önálló cégeknek 
feldolgozásra átadva, amelyek az átadott 
anyagokból dolgoznak anélkül, hogy az 
anyagok tulajdonjogát ellenszolgáltatás 
fejében megszereznék.

(3) E rendelet nem vonatkozik az olyan 
textiltermékekre, amelyeket otthoni 
munkát végző vagy önálló céget fenntartó 
önfoglalkoztató szabók készítenek.

Or. en
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Módosítás 39
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A textiltermékek címkézéséek, illetve 
jelölésének tartósnak, könnyen 
olvashatónak, láthatónak és 
hozzáférhetőnek kell lennie, valamint címke 
használata esetén annak biztonságos 
rögzítéséről is gondoskodni kell.

A textiltermékek címkézésének, illetve 
jelölésének tartósnak, könnyen 
olvashatónak, és a termék teljes szokásos 
vagy ésszerűen előre látható használati 
ideje alatt láthatónak és hozzáférhetőnek 
kell lennie, valamint címke használata 
esetén annak biztonságos rögzítéséről is 
gondoskodni kell.

E tekintetben a Bizottság megvizsgálja egy 
uniós szabvány felállítását a második 
albekezdésben megállapított 
rendelkezések meghatározására, annak 
érdekében hogy a gazdasági szereplők 
egyértelműen meg tudjanak felelni e 
rendelkezéseknek. 

Or. en
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Módosítás 40
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
15 cikk – 3 bekezdés – 2 a és 2 b albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Adott esetben a textilszálak címkén vagy 
jelölésen feltüntetett elnevezései érthető, 
nyelvfüggetlen kódokkal helyettesíthetők 
vagy kombinálhatók. 

E tekintetben a Bizottság e javaslatokról 
mélyreható megvalósíthatósági 
tanulmányt és hatástanulmányt készít az 
összes érintett fél és ipari szervezet 
bevonásával.

Or. en
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Módosítás 41
María Irigoyen Pérez

A Tanács álláspontja
24 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

24a. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság ...*-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
uniós szinten bevezetendő lehetséges új 
címkézési követelményekről, hogy azok 
pontos, lényeges, érthető és 
összehasonlítható információkat 
nyújtsanak a fogyasztóknak a 
textiltermékek jellemzőiről. 
(2) A jelentésnek az összes érintett fél 
bevonásával folytatott részletes 
konzultáción, a fogyasztók körében 
végzett felméréseken és alapos költség-
haszon elemzésen kell alapulnia, és 
figyelembe kell vennie a létező európai és 
nemzetközi szabványokat. 
(3) A jelentéshez adott esetben jogalkotási 
javaslatot kell csatolni, és annak többek 
között az alábbi kérdéseket kell vizsgálnia:

– a kezelésre vonatkozó címkézés 
harmonizált rendszere,

– a testméret jelölésével a ruházat 
méretére vonatkozó, az egész EU-ra 
kiterjedő egységes címkézési rendszer,

– a lábbelik méretére vonatkozó, az egész 
EU-ra kiterjedő egységes címkézési 
rendszer, 
– a textiltermékek gyártása vagy 
feldolgozása során használt valamennyi 
potenciális allergén vagy veszélyes anyag 
feltüntetése, 
– a textiltermékek környezeti 
teljesítményére vonatkozó ökológiai 
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címkézés,
– szociális címkézés, amely tájékoztatja a 
fogyasztókat arról, hogy a textilterméket 
milyen szociális feltételek között állították 
elő,
– a textiltermékek gyúlékonyságára 
vonatkozó figyelmeztető címkék –
különösen magas tűzveszélyességű 
ruházat esetében,
– elektronikus címkézés, többek között 
rádiófrekvenciás azonosítás (RFID), 
– olyan azonosítószám feltüntetése a 
címkén, amelynek segítségével – például 
az interneten keresztül – további 
információk szerezhetők be a termékről 
vagy a gyártóról,
– nyelvfüggetlen szimbólumok vagy kódok 
alkalmazása az adott textiltermékben jelen 
lévő szálak azonosítására, amelynek révén 
a fogyasztó egyszerűen tájékozódhat a 
termék összetételéről és különösen a 
természetes és a szintetikus szálak 
használatáról.
___________
* 18 hónappal e rendelet hatálybalépése után.

Or. es
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Módosítás 42
Emma McClarkin

A Tanács álláspontja
24 a cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

24a. cikk

(1) A Bizottság ...*-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
uniós szinten bevezetendő lehetséges új 
címkézési követelményekről, hogy azok 
pontos, lényeges, érthető és 
összehasonlítható információkat 
nyújtsanak a fogyasztóknak a 
textiltermékek jellemzőiről.

(2) A jelentésnek az összes érintett fél 
bevonásával folytatott részletes 
konzultáción, a fogyasztók körében 
végzett felméréseken és alapos költség-
haszon elemzésen kell alapulnia, és 
figyelembe kell vennie a létező európai és 
nemzetközi szabványokat.

(3) A jelentés megvizsgálja a 
textiltermékek címkéin szolgáltatandó 
információk minimális mennyiségére 
vonatkozó fogyasztói véleményeket. 

A jelentés kiterjed az olyan kérdésekre, 
mint például a textiltermékek 
gyúlékonysága és a textiltermékek 
gyártása vagy feldolgozása során 
felhasznált potenciális allergén vagy 
veszélyes anyagok feltüntetése. A jelentés 
megvizsgálhatja a textiltermékek 
címkézésének más területeit is, ha ezek 
segítenek a harmonizálási folyamatban és 
hozzáadott értéket nyújtanak a fogyasztók 
számára.
___________
* 18 hónappal e rendelet hatálybalépése után.

Or. en
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Módosítás 43
Toine Manders

A Tanács álláspontja
24 b cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

24b. cikk

Tanulmány a veszélyes anyagokról

(1) ...*-ig a Bizottság tanulmányt készít 
arról, hogy a textiltermékek gyártása vagy 
feldolgozása során felhasznált anyagok 
jelenthetnek-e veszélyt az emberi 
egészségre. A tanulmány különösen azt 
értékeli, hogy van-e ok-okozati kapcsolat 
az allergiás reakciók és a 
textiltermékekben használt szálak, 
színezőanyagok, biocidek, tartósítószerek 
vagy nanorészecskék között. A 
tanulmánynak tudományos 
bizonyítékokon kell alapulnia, és 
figyelembe kell vennie a piacfelügyeleti 
tevékenységek eredményeit. 

(2) A tanulmány alapján a Bizottság –
indokolt esetekben – a vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően jogalkotási 
javaslatokat terjeszt elő a 
textiltermékekben felhasznált esetlegesen 
veszélyes anyagok használatának betiltása 
vagy korlátozása céljából.
___________
* 18 hónappal e rendelet hatálybalépése után.

Or. en


