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Predlog spremembe 35
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Uvodna izjava 13

Stališče Sveta Predlog spremembe

(13) Določiti je treba metode za vzorčenje 
in analizo tekstilnih izdelkov, da se 
prepreči kakršna koli možnost 
nasprotovanja uporabljenim metodam.
Metode, uporabljene za uradna 
preskušanja, ki se izvajajo v državah 
članicah za določitev surovinske sestave 
tekstilnih izdelkov, sestavljenih iz 
dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic tekstilnih vlaken, bi morale biti 
enotne tako za predobdelavo vzorca kot 
tudi za njegovo kvantitativno analizo.
Metode, ki jih v ta namen določa ta 
uredba, je primerno preoblikovati v 
harmonizirane standarde. Zato bi morala 
Komisija pripraviti prehod z obstoječega 
sistema, katerega metode so opisane v tej 
uredbi, na sistem, ki bo temeljil na 
harmoniziranih standardih. Uporaba 
enotnih metod analize tekstilnih izdelkov, 
sestavljenih iz dvokomponentnih in 
trikomponentnih mešanic vlaken, bo 
poenostavila prosti pretok teh izdelkov in s 
tem izboljšala delovanje notranjega trga.

(13) Določiti je treba metode za vzorčenje 
in analizo tekstilnih izdelkov, da se 
prepreči kakršna koli možnost 
nasprotovanja uporabljenim metodam.
Metode, uporabljene za uradna 
preskušanja, ki se izvajajo v državah 
članicah za določitev surovinske sestave 
tekstilnih izdelkov, sestavljenih iz 
dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic tekstilnih vlaken, bi morale biti 
enotne tako za predobdelavo vzorca kot 
tudi za njegovo kvantitativno analizo. Za 
poenostavitev te uredbe in prilagoditev 
enotnih metod, ki so v njej opredeljene, 
tehničnemu napredku je primerno, da se
te metode preoblikujejo v evropske
standarde. Zato bi morala Komisija 
pripraviti prehod z obstoječega sistema, 
katerega metode so opisane v tej uredbi, na 
sistem, ki bo temeljil na evropskih 
standardih. Uporaba enotnih metod analize 
tekstilnih izdelkov, sestavljenih iz 
dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic vlaken, bo poenostavila prosti 
pretok teh izdelkov in s tem izboljšala 
delovanje notranjega trga.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Uvodna izjava 17 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(17a) Proizvajalec ali vsaka oseba, 
nastopajoč v njegovem imenu, ki želi v 
priloge te uredbe vključiti ime novega 
tekstilnega vlakna, v tehnični 
dokumentaciji, priloženi njegovi vlogi, 
mora navesti vse razpoložljive znanstvene 
podatke o morebitnih alergičnih reakcijah 
na kemične snovi, uporabljene pri 
obdelavi tekstilnega vlakna, ali drugih 
škodljivih učinkih na človekovo zdravje, 
tudi rezultate preizkusov, izvedenih v ta 
namen v skladu z ustrezno zakonodajo 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 37
Toine Manders

Stališče Sveta
Uvodna izjava 19 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

(19b) Komisija bi morala izvesti študijo za 
ocenitev, ali so snovi, uporabljene v 
proizvodnji ali predelavi tekstilnih 
izdelkov, morda nevarne za zdravje ljudi. 
V okviru te študije bi morali zlasti 
preučiti, ali obstaja vzročna zveza med 
alergičnimi reakcijami in vlakni, barvami, 
biocidi, konzervansi ali nanodelci, 
uporabljenimi v tekstilnih izdelkih. 
Študija bi morala temeljiti na znanstvenih 
dokazih in upoštevati rezultate dejavnosti 
tržnega nadzora. Komisija bi morala na 
podlagi te študije, če je to utemeljeno, 
predstaviti zakonodajne predloge za 
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prepoved ali omejitev uporabe morebitno 
nevarnih snovi, uporabljenih v tekstilnih 
izdelkih, v skladu z ustrezno zakonodajo 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 38
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 2 – odstavek 3

Stališče Sveta Predlog spremembe

3. Ta uredba se ne uporablja za tekstilne 
izdelke, ki so oddani v delo osebam, ki 
delajo doma, ali samostojnim podjetjem, ki 
opravljajo dela iz dobavljenih materialov 
za plačilo brez prenosa lastnine.

3. Ta uredba se ne uporablja za tekstilne 
izdelke, ki so jih izdelali samozaposleni 
krojači, ki delajo doma ali imajo
samostojno podjetje.

Or. en

Predlog spremembe 39
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2

Stališče Sveta Predlog spremembe

Etiketiranje ali označevanje tekstilnih 
izdelkov je trajno, lahko čitljivo, vidno in 
dostopno, etikete pa morajo biti varno 
pritrjene. 

Etiketiranje ali označevanje tekstilnih 
izdelkov je trajno, lahko čitljivo vso 
običajno ali razumno predvidljivo dobo 
uporabe tekstilnega izdelka, vidno in 
dostopno, etikete pa morajo biti varno 
pritrjene.

Komisija v zvezi s tem preuči možnost 
vzpostavitve evropskega standarda, ki bi 
podrobno opredeljeval določbe iz drugega 
pododstavka, da bi gospodarski akterji 
nedvoumno delovali v skladu s temi 
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določbami.
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Predlog spremembe 40
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavka 2 a in 2 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Po potrebi se lahko imena tekstilnih 
vlaken, navedena na etiketi ali oznaki, 
zamenjajo ali dopolnijo z razumljivimi 
nejezikovnimi šiframi. 

V zvezi s tem Komisija izvede temeljito 
študijo o izvedljivosti, ki ji sledi ocena 
učinka tovrstnih predlogov, v katero bodo 
vključene vse zainteresirane strani, tudi 
industrijske organizacije.

Or. en
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Predlog spremembe 41
María Irigoyen Pérez

Stališče Sveta
Člen 24 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 24a

Pregled

1. Komisija do ...* Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
morebitnih novih zahtevah o označevanju, 
ki bodo uvedene na ravni Unije, da se 
potrošnikom zagotovijo točne, ustrezne, 
razumljive in primerljive informacije o 
lastnostih tekstilnih izdelkov. 
2. Poročilo temelji na širokem 
posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, potrošniških raziskavah in 
podrobni analizi stroškovne učinkovitosti, 
ter upošteva veljavne evropske in 
mednarodne standarde na tem področju. 
3. Poročilo, ki so mu po potrebi priloženi 
zakonodajni predlogi, med drugim 
obravnava:

– sistem usklajenega označevanja za 
vzdrževanje,

– vseevropski sistem enotnega 
označevanja velikosti za oblačila s 
telesnimi merami;

– vseevropski sistem enotnega 
označevanja velikosti za oblačila in 
obutev; 
– navedbo vseh morebitno alergenih ali 
nevarnih snovi, ki so bile uporabljene med 
proizvodnjo ali predelavo tekstilnega 
izdelka, 
– ekološke oznake v zvezi s prijaznostjo 
okolju in trajnostno proizvodnjo tekstilnih 
izdelkov,
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– oznake socialne pravičnosti, da bi 
potrošnike obveščali o socialnih 
razmerah, v katerih je bil izdelek 
proizveden,

– opozorilne oznake, ki potrošnike 
obveščajo o vnetljivosti tekstilnih izdelkov, 
zlasti na hitro vnetljivih oblačilih,
– elektronske oznake, vključno z 
radiofrekvenčnimi identifikacijami 
(RFID), 
– vključitev identifikacijske številke na 
etiketi, ki se uporablja za pridobitev 
dodatnih informacij na zahtevo o izdelku 
in proizvajalcu, na primer na internetu,
– uporabo nejezikovnih znakov ali šifer za 
določitev vlaken, ki jih vsebuje tekstilni 
izdelek, na podlagi katerih potrošniki 
preprosto prepoznajo sestavo in zlasti, ali 
so bila uporabljena naravna ali sintetična 
vlakna.
___________
* 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. es
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Predlog spremembe 42
Emma McClarkin

Stališče Sveta
Člen 24 a (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 24a

1. Komisija do ...* Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
morebitnih novih zahtevah o označevanju, 
ki bodo uvedene na ravni Unije, da se 
potrošnikom zagotovijo točne, ustrezne, 
razumljive in primerljive informacije o 
lastnostih tekstilnih izdelkov.

2. Poročilo temelji na širokem 
posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, potrošniških raziskavah in 
podrobni analizi stroškovne učinkovitosti, 
ter upošteva veljavne evropske in 
mednarodne standarde na tem področju.

3. V poročilu se preučijo mnenja 
potrošnikov glede najmanjšega obsega 
informacij, ki morajo biti navedene na 
etiketah tekstilnih izdelkov. 

V njem se obravnavajo vprašanja, kot so 
vnetljivost tekstilnih izdelkov ter navedba 
vseh morebitno alergenih ali nevarnih 
snovi, ki so bile uporabljene med 
proizvodnjo ali predelavo tekstilnih 
izdelkov. Lahko se preučijo tudi druga 
področja etiketiranja tekstilnih izdelkov v 
zvezi s procesom harmonizacije in dodano 
vrednostjo za potrošnika.
___________
* 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 43
Toine Manders

Stališče Sveta
Člen 24 b (novo)

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 24b

Študija o nevarnih snoveh

1. Komisija do ...* izvede študijo o tem, ali 
so snovi, uporabljene v proizvodnji ali 
predelavi tekstilnih izdelkov, morda 
nevarne za zdravje ljudi. V okviru te 
študije se zlasti preuči, ali obstaja vzročna 
zveza med alergičnimi reakcijami in 
vlakni, barvami, biocidi, konzervansi ali 
nanodelci, uporabljenimi v tekstilnih 
izdelkih. Študija temelji na znanstvenih 
dokazih in upošteva rezultate dejavnosti 
tržnega nadzora. 

2. Komisija na podlagi te študije, če je to 
utemeljeno, predloži zakonodajne 
predloge o prepovedi ali omejitvi uporabe 
morebitno nevarnih snovi, uporabljenih v 
tekstilnih izdelkih, v skladu z ustrezno 
zakonodajo Unije.
___________
* 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en


