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Ändringsförslag 35
Emma McClarkin

Rådets ståndpunkt
Skäl 13

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(13) Det är nödvändigt att fastställa 
metoder för provtagning och analys av 
textilprodukter för att undvika att de 
metoder som används ifrågasätts. De 
metoder som används vid officiella 
provningar i medlemsstaterna för att 
bestämma fibersammansättningen i 
textilprodukter som består av binära och 
ternära fiberblandningar bör vara enhetliga 
både vad beträffar förbehandlingen av 
provet och den kvantitativa analysen. De
metoder som föreskrivs för det ändamålet 
i denna förordning bör omvandlas till 
harmoniserade standarder. Kommissionen 
bör därför leda övergången från det 
nuvarande systemet, som är baserat på de 
metoder som beskrivs i denna förordning, 
till ett harmoniserat standardbaserat 
system. Genom att enhetliga metoder för 
analys av textilprodukter som består av 
binära och ternära fiberblandningar 
används kommer den fria rörligheten för 
dessa produkter att underlättas och därmed 
kommer den inre marknaden att fungera 
bättre.

(13) Det är nödvändigt att fastställa 
metoder för provtagning och analys av 
textilprodukter för att undvika att de 
metoder som används ifrågasätts. De 
metoder som används vid officiella 
provningar i medlemsstaterna för att 
bestämma fibersammansättningen i 
textilprodukter som består av binära och 
ternära fiberblandningar bör vara enhetliga 
både vad beträffar förbehandlingen av 
provet och den kvantitativa analysen. För 
att förenkla denna förordning och 
anpassa dess enhetliga metoder till den 
tekniska utvecklingen bör dessa metoder 
omvandlas till europeiska standarder. 
Kommissionen bör därför leda övergången 
från det nuvarande systemet, som är 
baserat på de metoder som beskrivs i denna 
förordning, till ett europeiskt
standardbaserat system. Genom att 
enhetliga metoder för analys av 
textilprodukter som består av binära och 
ternära fiberblandningar används kommer 
den fria rörligheten för dessa produkter att 
underlättas och därmed kommer den inre 
marknaden att fungera bättre.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Emma McClarkin

Rådets ståndpunkt
Skäl 17a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(17a) En tillverkare – eller varje annan 
person som handlar på dennes vägnar –
som önskar få en benämning på en ny 
textilfiber införd i bilagorna till denna 
förordning måste i den tekniska 
dokumentation som ska åtfölja ansökan 
inkludera alla tillgängliga vetenskapliga 
fakta om eventuella allergiska reaktioner 
mot de kemiska substanser som används 
vid behandlingen av textilfibern eller 
andra negativa konsekvenser för 
människors hälsa, inbegripet resultat av 
tester som gjorts i detta syfte i enlighet 
med relevant unionslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Toine Manders

Rådets ståndpunkt
Skäl 19a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(19b) Kommissionen bör genomföra en 
studie för att bedöma huruvida de ämnen 
som används i tillverkningen eller 
bearbetningen av textilprodukter kan 
utgöra en fara för människors hälsa. 
Studien bör särskilt utvärdera om det 
finns ett orsakssamband mellan allergiska 
reaktioner och de fibrer, färgämnen, 
bekämpningsmedel, konserveringsmedel 
eller nanopartiklar som förekommer i 
textilprodukter. Studien bör baseras på 
vetenskapliga rön och beakta de resultat 
som framkommer av 
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marknadsövervakningar. Utgående från 
studien bör kommissionen, när det är 
berättigat och i enlighet med relevant 
unionslagstiftning, lägga fram förslag till 
lagstiftning om förbud mot eller 
begränsning av användning av potentiellt 
farliga ämnen som förekommer i 
textilprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 38
Emma McClarkin

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Denna förordning ska inte gälla 
textilprodukter som läggs ut på 
entreprenad till personer som arbetar i 
hemmet eller till fristående företag som 
framställer produkter från tillhandahållet 
material utan att detta överlåts mot 
betalning.

3. Denna förordning ska inte gälla 
textilprodukter som tillverkas av skräddare 
som är egenföretagare och som arbetar i 
hemmet eller driver fristående företag.

Or. en

Ändringsförslag 39
Emma McClarkin

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Etiketten och märkningen på 
textilprodukter ska vara hållbar, lätt att 
läsa, synlig och åtkomlig samt, när en 
etikett används, ordentligt fastsatt.

Etiketten och märkningen på 
textilprodukter ska vara hållbar, lätt att läsa
under hela den tid som produkten normalt 
sett används eller rimligen kan förväntas 
användas, synlig och åtkomlig samt, när 
en etikett används, ordentligt fastsatt.
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I detta sammanhang ska kommissionen 
undersöka möjligheten att inrätta en 
europeisk standard i syfte att specificera 
bestämmelserna i andra stycket för att det 
inte ska råda någon tvekan om att de 
ekonomiska aktörerna respekterar 
bestämmelserna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 40
Emma McClarkin

Rådets ståndpunkt
Artikel 15 – punkt 3 – styckena 2a och 2b (nya)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Där så är lämpligt får benämningarna på 
de textilfibrer som anges på etiketten eller 
i märkningen ersättas eller kombineras 
med lättbegripliga språkoberoende koder. 
I detta sammanhang ska kommissionen 
genomföra en ingående 
genomförbarhetsstudie och en 
konsekvensanalys för eventuella sådana 
förslag, under medverkan av alla berörda 
parter, däribland branschorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 41
María Irigoyen Pérez

Rådets ståndpunkt
Artikel 24a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 24a

Översyn

1. Senast den …* ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om nya 
märkningskrav som skulle kunna införas 
på unionsnivå i syfte att ge 
konsumenterna tillförlitlig, relevant, 
begriplig och jämförbar information om 
textilprodukternas egenskaper.
2. Rapporten ska utarbetas på grundval av 
ett omfattande samråd med samtliga 
berörda parter, 
konsumentundersökningar och en 
ingående kostnadseffektivitetsanalys, och 
ska beakta befintliga närbesläktade 
europeiska och internationella 
standarder.
3. Rapporten ska vid behov åtföljas av 
lagstiftningsförslag och behandla bland 
annat följande frågor:
– Ett harmoniserat system för 
skötselmärkning.
– Ett EU-omfattande enhetligt system för 
storleksmärkning av kläder vilket 
inbegriper angivande av kroppsmått.
– Ett EU-omfattande enhetligt system för 
storleksmärkning av skodon. 
– Angivande av potentiellt 
allergiframkallande eller farliga ämnen 
som används i tillverkningen eller 
bearbetningen av textilprodukter.
– Miljömärkning avseende 
textilprodukters miljöprestanda och 
hållbar produktion av textilprodukter.
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– Social märkning som ger 
konsumenterna information om de 
sociala förhållanden under vilka 
textilprodukten har tillverkats.
– Varningsmärkning om hur 
lättantändliga textilprodukterna är, 
särskilt när det gäller mycket brandfarliga 
klädesplagg.
– Elektronisk märkning, inbegripet 
identifiering av radiofrekvenser (RFID).
– Angivande av ett identifieringsnummer 
på etiketten för att man, exempelvis via 
Internet, på begäran ska kunna få 
ytterligare information om produkten och 
tillverkaren.
– Användning av språkoberoende 
symboler eller koder för att identifiera de 
fibrer som en textilprodukt innehåller och 
för att ge konsumenterna en möjlighet att 
snabbt förstå dess sammansättning och i 
synnerhet i vilken omfattning den består 
av de naturfibrer eller syntetiska fibrer 
som avses i denna förordning.
___________
* 18 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Or. es
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Ändringsförslag 42
Emma McClarkin

Rådets ståndpunkt
Artikel 24a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 24a

1. Senast den …* ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om nya 
märkningskrav som skulle kunna införas 
på unionsnivå i syfte att ge 
konsumenterna tillförlitlig, relevant, 
begriplig och jämförbar information om 
textilprodukternas egenskaper.
2. Rapporten ska utarbetas på grundval av 
ett omfattande samråd med samtliga 
berörda parter, 
konsumentundersökningar och en 
ingående kostnadseffektivitetsanalys, och 
ska beakta befintliga närbesläktade 
europeiska och internationella 
standarder.
3. Rapporten ska innehålla en 
undersökning av konsumenternas åsikter 
om vilken mängd information som absolut 
bör anges i märkningen på 
textilprodukter. 
Rapporten ska röra bland annat 
textilprodukternas brandfarlighet och 
information om potentiellt 
allergiframkallande eller farliga ämnen 
som använts i tillverkningen eller 
bearbetningen av textilprodukter. 
Rapporten kan också undersöka andra 
områden som rör märkning av 
textilprodukter och som bidrar till 
harmoniseringsprocessen och gagnar 
konsumenten.
___________
* 18 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 43
Toine Manders

Rådets ståndpunkt
Artikel 24b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 24b
Studie om farliga ämnen

1. Senast den …* ska kommissionen 
genomföra en studie för att fastställa 
huruvida de ämnen som används i 
tillverkningen eller bearbetningen av 
textilprodukter utgör en fara för 
människors hälsa. Studien ska i första 
hand fastställa huruvida det finns ett 
orsakssamband mellan allergiska 
reaktioner och de fibrer, färgämnen, 
bekämpningsmedel, konserveringsmedel 
eller nanopartiklar som förekommer i 
textilprodukter. Studien ska baseras på 
vetenskapliga rön och beakta de resultat 
som framkommer av 
marknadsövervakningar. 
2. Utgående från denna studie ska 
kommissionen, när det är berättigat och i 
enlighet med relevant EU-lagstiftning, 
lägga fram förslag till lagstiftning om 
förbud mot eller begränsning av 
användning av potentiellt farliga ämnen 
som förekommer i textilprodukter.
___________
* 18 månader efter den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Or. en


