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Amendement 35
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Overweging 13

Standpunt van de Raad Amendement

(13) Er moeten bemonsterings- en 
analysemethoden voor textielproducten 
worden vastgesteld, zodat geen geschillen 
over de toegepaste methoden kunnen 
ontstaan. Bij officiële tests die in de 
lidstaten worden uitgevoerd om de 
vezelsamenstelling van uit binaire en 
ternaire vezelmengsels samengestelde 
textielproducten te bepalen, moeten 
uniforme methoden voor zowel de 
voorbehandeling als de kwantitatieve 
analyse van het monster worden toegepast. 
In deze verordening worden zulke
methoden omschreven; zij dienen te 
worden omgezet in geharmoniseerde
normen. De Commissie moet daarom de 
overgang regelen van de huidige regeling 
die op de in deze verordening omschreven 
methoden berust, naar een regeling die op 
geharmoniseerde normen berust. De 
toepassing van uniforme methoden voor de 
analyse van uit binaire en ternaire 
mengsels van vezels samengestelde 
textielproducten zal het vrije verkeer van 
die producten, en bijgevolg de werking van 
de interne markt ten goede komen.

(13) Er moeten bemonsterings- en 
analysemethoden voor textielproducten 
worden vastgesteld, zodat geen geschillen 
over de toegepaste methoden kunnen 
ontstaan. Bij officiële tests die in de
lidstaten worden uitgevoerd om de 
vezelsamenstelling van uit binaire en 
ternaire vezelmengsels samengestelde 
textielproducten te bepalen, moeten 
uniforme methoden voor zowel de 
voorbehandeling als de kwantitatieve 
analyse van het monster worden toegepast.
Om deze verordening te vereenvoudigen 
en de daarin omschreven uniforme 
methoden aan te passen aan de 
vooruitgang van de techniek, dienen deze 
methoden te worden omgezet in Europese
normen. De Commissie moet daarom de 
overgang regelen van de huidige regeling 
die op de in deze verordening omschreven 
methoden berust, naar een regeling die op 
Europese normen berust. De toepassing 
van uniforme methoden voor de analyse 
van uit binaire en ternaire mengsels van 
vezels samengestelde textielproducten zal 
het vrije verkeer van die producten, en 
bijgevolg de werking van de interne markt 
ten goede komen.

Or. en

Amendement 36
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Overweging 17 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(17 bis) Een fabrikant of een namens hem 
optredende persoon die een nieuwe 
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textielvezelbenaming wil toevoegen aan de 
bijlagen bij deze verordening, dient in het 
bij de aanvraag te voegen technisch 
dossier alle beschikbare 
wetenschappelijke informatie op te nemen 
over mogelijke allergische reacties op de 
voor de behandeling van de textielvezel 
gebruikte chemische stoffen of andere 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van de mens, waaronder resultaten van 
tests op dit vlak die overeenkomstig de 
desbetreffende wetgeving van de Unie zijn 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 37
Toine Manders

Standpunt van de Raad
Overweging 19 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(19 ter) De Commissie moet een studie 
uitvoeren om na te gaan of stoffen die 
worden gebruikt bij de vervaardiging of 
verwerking van textielproducten, mogelijk 
een gevaar inhouden voor de gezondheid 
van de mens. In die studie moet in het 
bijzonder worden onderzocht of er een 
oorzakelijk verband is tussen allergische 
reacties en vezels, kleurstoffen, biociden, 
conserveringsmiddelen of nanodeeltjes die 
worden gebruikt in textielproducten. De 
studie moet steunen op wetenschappelijk 
bewijs en tevens de resultaten van 
markttoezichtactiviteiten in aanmerking 
nemen. Op basis van de studie moet de 
Commissie, indien daar aanleiding toe is, 
wetgevingsvoorstellen indienen teneinde 
het gebruik van potentieel gevaarlijke 
stoffen in textielproducten te beperken of 
te verbieden overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving van de Unie.

Or. en
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Amendement 38
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. Deze verordening is niet van toepassing 
op textielproducten die, zonder dat 
eigendomsoverdracht onder bezwarende 
titel plaatsvindt, ter bewerking aan
thuiswerkers of aan zelfstandige 
ondernemingen tegen betaling van 
maakloon worden toevertrouwd.

3. Deze verordening is niet van toepassing 
op textielproducten die worden bewerkt 
door zelfstandige kleermakers die als 
thuiswerkers werkzaam zijn of zelfstandige 
ondernemingen leiden.

Or. en

Amendement 39
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

De etikettering of merking van 
textielproducten moet duurzaam, goed 
leesbaar, zichtbaar en toegankelijk zijn; in 
het geval van een etiket, moet dit stevig 
bevestigd zijn. 

De etikettering of merking van 
textielproducten moet duurzaam, goed 
leesbaar gedurende de normale of 
redelijkerwijs te verwachten gebruiksduur 
van het product, zichtbaar en toegankelijk 
zijn; in het geval van een etiket, moet dit 
stevig bevestigd zijn.

Te dien einde onderzoekt de Commissie de 
opstelling van een Europese norm om het 
in het tweede lid bepaalde nader uit te 
werken, zodat er voor de marktdeelnemers 
geen misverstand kan bestaan omtrent de 
naleving van die bepalingen.

Or. en
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Amendement 40
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 15 – lid 3 – alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

In voorkomend geval kunnen de 
textielvezelbenamingen op het etiket of 
merk worden vervangen door of worden 
gecombineerd met duidelijke, 
taalonafhankelijke codes. 
Te dien einde voert de Commissie een 
grondige haalbaarheidsstudie uit, die 
wordt gevolgd door een effectbeoordeling 
van een eventueel voorstel waarbij alle 
belanghebbenden worden betrokken, ook 
bedrijfstakorganisaties.

Or. en

Amendement 41
María Irigoyen Pérez

Standpunt van de Raad
Artikel 24 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 24 bis
Evaluatie

1. De Commissie dient uiterlijk op ...* bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over mogelijke nieuwe, in de 
Unie in te voeren 
etiketteringsvoorschriften om 
consumenten te voorzien van 
nauwkeurige, relevante, begrijpelijke en 
vergelijkbare informatie over de 
kenmerken van textielproducten.
2. Het verslag moet gebaseerd zijn op een 
uitgebreide raadpleging van alle 
belanghebbenden, consumentenenquêtes 
en een gedegen kosten-batenanalyse, en 
er wordt rekening gehouden met 
bestaande aanverwante Europese en 
internationale normen.
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3. Het verslag gaat zo nodig vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen en gaat onder 
andere in op de volgende punten:
- geharmoniseerde etikettering inzake de 
behandeling,
- een uniform systeem voor de gehele EU 
voor de etikettering inzake kledingmaten, 
met opgave van lichaamsafmetingen,
- een uniform systeem voor de gehele EU 
voor de etikettering inzake 
schoeiselmaten,
- aanduiding van potentieel allergene of 
gevaarlijke stoffen die zijn gebruikt bij de 
vervaardiging of verwerking van 
textielproducten; 
- milieuetikettering betreffende de 
milieuprestaties en duurzame productie 
van textielproducten,
- etikettering van sociale aspecten, om 
consumenten te informeren over de 
sociale omstandigheden waaronder een 
textielproduct is vervaardigd,
- etiketten met waarschuwingen omtrent 
de brandbaarheid van textielproducten, 
met name bij zeer brandgevaarlijke 
kleding,
- elektronische etikettering, waaronder 
radiofrequentie-identificatie (RFID),
- de vermelding van een 
identificatienummer op het etiket 
waarmee, bijvoorbeeld via internet, meer 
informatie kan worden opgevraagd over 
het product en de fabrikant,
- het gebruik van taalonafhankelijke 
symbolen of codes voor het identificeren 
van de vezels in een textielproduct, op 
basis waarvan de consument gemakkelijk 
inzicht krijgt in de samenstelling van het 
product, met name het gebruik van 
natuurlijke of synthetische vezels.
___________
* 18 maanden na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. es
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Amendement 42
Emma McClarkin

Standpunt van de Raad
Artikel 24 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 24 bis
1. De Commissie dient uiterlijk op ...* bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over mogelijke nieuwe, in de 
Unie in te voeren 
etiketteringsvoorschriften om 
consumenten te voorzien van 
nauwkeurige, relevante, begrijpelijke en 
vergelijkbare informatie over de 
kenmerken van textielproducten.
2. Het verslag moet gebaseerd zijn op een 
uitgebreide raadpleging van alle 
belanghebbenden, consumentenenquêtes 
en een gedegen kosten-batenanalyse, en 
er wordt rekening gehouden met 
bestaande aanverwante Europese en 
internationale normen.
3. In het verslag wordt aandacht besteed 
aan de mening van consumenten inzake 
de minimale hoeveelheid informatie die 
op het etiket van textielproducten moet 
worden verstrekt.
Het verslag behandelt kwesties zoals de 
brandbaarheid van textielproducten en de 
aanduiding van potentieel allergene of 
gevaarlijke stoffen die zijn gebruikt bij de 
vervaardiging of verwerking van 
textielproducten. In het verslag kunnen 
ook andere aspecten van de etikettering 
van textielproducten worden onderzocht 
die van nut zijn voor het 
harmonisatieproces en meerwaarde 
opleveren voor de consument.
___________
* 18 maanden na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en
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Amendement 43
Toine Manders

Standpunt van de Raad
Artikel 24 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 24 ter
Studie naar gevaarlijke stoffen

1. De Commissie voert uiterlijk op ...* een 
studie uit om na te gaan of stoffen die 
worden gebruikt bij de vervaardiging of 
verwerking van textielproducten, mogelijk 
een gevaar inhouden voor de gezondheid 
van de mens. In die studie wordt in het 
bijzonder onderzocht of er een oorzakelijk 
verband is tussen allergische reacties en 
vezels, kleurstoffen, biociden, 
conserveringsmiddelen of nanodeeltjes die 
worden gebruikt in textielproducten. De 
studie steunt op wetenschappelijk bewijs 
en neemt tevens de resultaten van 
markttoezichtactiviteiten in aanmerking. 
2. Op basis van de studie dient de 
Commissie, indien daar aanleiding toe is, 
wetgevingsvoorstellen in teneinde het 
gebruik van potentieel gevaarlijke stoffen 
in textielproducten te beperken of te 
verbieden overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving van de Unie.
___________
* 18 maanden na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en


