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Amendamentul 35
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Considerentul 13

Poziția Consiliului Amendamentul

(13) Este necesar să se stabilească metode 
de eșantionare și de analiză a produselor 
textile pentru a elimina toate posibilitățile 
de contestare a metodelor utilizate.
Metodele utilizate pentru analizele oficiale 
efectuate în statele membre în scopul 
determinării compoziției fibroase a 
produselor textile compuse din amestecuri 
binare și ternare de fibre ar trebui să fie 
uniforme, atât în ceea ce privește tratarea 
prealabilă a eșantionului cât și analiza 
cantitativă. Este necesar ca metodele
prevăzute în acest sens în prezentul 
regulament să fie transformate în 
standarde europene. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să administreze tranziția de la 
sistemul actual, care se bazează pe 
metodele descrise în prezentul regulament, 
la un sistem armonizat bazat pe standarde.
Utilizarea unor metode uniforme de analiză 
a produselor textile compuse din 
amestecuri binare și ternare de fibre va 
facilita libera circulație a produselor 
respective și, prin urmare, va îmbunătăți 
funcționarea pieței interne.

(13) Este necesar să se stabilească metode 
de eșantionare și de analiză a produselor 
textile pentru a elimina toate posibilitățile 
de contestare a metodelor utilizate.
Metodele utilizate pentru analizele oficiale 
efectuate în statele membre în scopul 
determinării compoziției fibroase a 
produselor textile compuse din amestecuri 
binare și ternare de fibre ar trebui să fie 
uniforme, atât în ceea ce privește tratarea 
prealabilă a eșantionului cât și analiza 
cantitativă. Pentru simplificarea 
prezentului regulament și pentru 
adaptarea metodelor uniforme stabilite în 
textul acestuia, ar trebui ca metodele
respective să fie transformate în standarde 
europene. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
administreze tranziția de la sistemul actual, 
care se bazează pe metodele descrise în 
prezentul regulament, la un sistem
european bazat pe standarde. Utilizarea 
unor metode uniforme de analiză a 
produselor textile compuse din amestecuri 
binare și ternare de fibre va facilita libera 
circulație a produselor respective și, prin 
urmare, va îmbunătăți funcționarea pieței 
interne.

Or. en
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Amendamentul 36
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Considerentul 17a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(17a) Este necesar ca un fabricant sau 
orice persoană care acționează în numele 
acestuia, care dorește să adauge o 
denumire de fibră textilă nouă la anexele 
la prezentul regulament, să includă în 
dosarul tehnic care trebuie depus 
împreună cu cererea toate informațiile 
științifice disponibile privind reacțiile 
alergene la substanțele chimice folosite 
pentru tratarea fibrei sau la alte efecte 
negative pe care le-ar putea avea aceasta 
asupra sănătății umane, inclusiv 
rezultatele testelor realizate în acest sens 
în conformitate cu legislația relevantă a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 37
Toine Manders

Poziția Consiliului
Considerentul 19b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(19b) Comisia ar trebui să realizeze un 
studiu în care să evalueze dacă 
substanțele utilizate la fabricarea sau la 
prelucrarea produselor textile pot 
reprezenta un pericol pentru sănătatea 
umană. Acest studiu ar trebui să 
examineze în special dacă există o 
legătură de cauzalitate între reacțiile 
alergice și fibrele, coloranții, biocidele, 
conservanții sau nanoparticulele utilizate 
în produsele textile. Studiul ar trebui să se 
întemeieze pe dovezi științifice și să ia în 
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considerare rezultatele activităților de 
supraveghere a pieței. Pe baza studiului, 
Comisia ar trebui să prezinte, dacă este 
cazul, propuneri legislative care să vizeze 
interzicerea sau limitarea utilizării 
substanțelor potențial periculoase în 
compoziția produselor textile, în 
conformitate cu dispozițiile relevante din 
legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 38
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

3. Prezentul regulament nu se aplică 
produselor textile care sunt încredințate 
unor persoane care își desfășoară 
activitatea la domiciliu sau unor
întreprinderi independente care 
prelucrează materialele furnizate, fără să 
le fie transferate cu titlu oneros drepturile 
de proprietate asupra lor.

3. Prezentul regulament nu se aplică 
produselor textile care sunt produse de 
croitori independenți care își desfășoară 
activitatea la domiciliu sau care conduc
întreprinderi independente.

Or. en
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Amendamentul 39
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Etichetarea și marcarea produselor textile 
sunt durabile, lizibile cu ușurință, vizibile 
și accesibile, iar în cazul unei etichete, 
aceasta este bine atașată.

Etichetarea și marcarea produselor textile 
sunt durabile, lizibile cu ușurință pe 
întreaga perioadă de utilizare normală 
sau previzibilă în mod rezonabil a 
produsului, vizibile și accesibile, iar în 
cazul unei etichete, aceasta este bine 
atașată.

În acest sens, Comisia investighează 
instituirea unui standard european care 
să specifice dispozițiile prevăzute la al 
doilea paragraf, pentru ca agenții 
economici să se poată conforma acestora 
fără dubii.

Or. en

Amendamentul 40
Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 3 – paragrafele 2a și 2b (noi)

Poziția Consiliului Amendamentul

După caz, denumirile fibrelor textile 
indicate pe etichetă sau marcaj pot fi 
înlocuite sau combinate cu coduri 
extralingvistice inteligibile. 

În acest sens, Comisia realizează un 
studiu de fezabilitate detaliat, urmat de o 
analiză de impact a oricărei propuneri de 
acest tip, implicând toate părțile interesate 
și organizațiile industriale.

Or. en
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Amendamentul 41
María Irigoyen Pérez

Poziția Consiliului
Articolul 24a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 24a

Revizuire

1. Până la …*, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind posibile cerințe de 
etichetare noi care să fie introduse la 
nivelul Uniunii pentru a oferi 
consumatorilor informații exacte, 
relevante, inteligibile și comparabile 
privind caracteristicile produselor textile. 
2. Raportul se bazează pe o consultare 
extinsă cu toate părțile interesate, pe 
anchete în rândul consumatorilor și pe o 
evaluare aprofundată a randamentului și 
ia în considerare standardele europene și 
internaționale existente în materie. 
3. Raportul este însoțit, atunci când este 
cazul, de propuneri legislative și 
examinează, printre altele, următoarele 
aspecte:

- un sistem armonizat de etichetare în 
ceea ce privește modul de întreținere;

- un sistem uniform de etichetare a 
mărimilor la nivelul UE pentru articolele 
de îmbrăcăminte, cu indicarea măsurilor;

- un sistem uniform de etichetare a 
mărimilor la nivelul UE pentru articolele 
de încălțăminte; 
- indicarea substanțelor potențial alergene 
sau periculoase utilizate la fabricarea sau 
prelucrarea produselor textile; 
- etichetarea ecologică în ceea ce privește 
performanțele ecologice și fabricarea 
durabilă a produselor textile;
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- etichetarea socială pentru a informa 
consumatorii cu privire la condițiile 
sociale în care a fost fabricat un produs 
textil;
- etichete de avertizare cu privire la 
caracterul inflamabil al produselor textile, 
în special în cazul articolelor de 
vestimentație extrem de inflamabile;
- etichetarea electronică, inclusiv 
identificarea prin frecvențe radio (RFID); 
- includerea pe etichetă a unui număr de 
identificare care să fie utilizat pentru 
obținerea de informații suplimentare la 
cerere cu privire la produs și la fabricant, 
de exemplu pe internet;
- utilizarea unor simboluri sau coduri 
extralingvistice prin care să se identifice 
fibrele din compoziția unui produs textil, 
permițând consumatorului să înțeleagă cu 
ușurință compoziția acestuia și, în special, 
dacă s-au utilizat fibre naturale sau 
sintetice.
___________
* 18 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. esAmendamentul 42
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Emma McClarkin

Poziția Consiliului
Articolul 24a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 24a

1. Până la …*, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind posibile cerințe de 
etichetare noi care să fie introduse la 
nivelul Uniunii pentru a oferi 
consumatorilor informații exacte, 
relevante, inteligibile și comparabile 
privind caracteristicile produselor textile.

2. Raportul se bazează pe o consultare 
extinsă cu toate părțile interesate, pe 
anchete în rândul consumatorilor și pe o 
evaluare aprofundată a randamentului și 
ia în considerare standardele europene și 
internaționale existente în materie.

3. Raportul examinează opiniile 
consumatorilor cu privire la volumul 
minim de informații menționate pe 
eticheta unui produs textil. 

Raportul acoperă aspecte cum ar fi 
inflamabilitatea produselor textile și 
indicarea substanțelor potențial alergene 
sau periculoase utilizate la fabricarea sau 
prelucrarea produselor textile. Raportul 
poate analiza, de asemenea, alte domenii 
ale etichetării produselor textile, în cazul 
în care acestea sprijină procesul de 
armonizare și aduc valoare adăugată 
consumatorilor.
___________
* 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 43
Toine Manders

Poziția Consiliului
Articolul 24b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 24b

Studiu privind substanțele periculoase

1. Până la...*, Comisia realizează un 
studiu în care evaluează dacă substanțele 
utilizate la fabricarea sau la prelucrarea 
produselor textile pot reprezenta un 
pericol pentru sănătatea umană. Acest 
studiu evaluează în special dacă există o 
legătură de cauzalitate între reacțiile 
alergice și fibrele, coloranții, biocidele, 
conservanții sau nanoparticulele utilizate 
în produsele textile. Studiul se întemeiază 
pe dovezi științifice și ia în considerare 
rezultatele activităților de supraveghere a 
pieței. 

2. Pe baza acestui studiu, Comisia 
prezintă, dacă este cazul, propuneri 
legislative care vizează interzicerea sau 
limitarea utilizării substanțelor potențial 
periculoase în compoziția produselor 
textile, în conformitate cu dispozițiile 
relevante din legislația Uniunii.
___________
* 18 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en


