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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih in s tem 
povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov
(KOM(2009)0031 – C7-0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)/0031),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0048/2009),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju členov 294(3) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2010),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva Sveta 73/44/EGS z dne 
26. februarja 1973 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z 
določenimi metodami za kvantitativno 
analizo trikomponentnih mešanic tekstilnih 
vlaken, Direktiva 96/73/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
1996 o nekaterih metodah za kvantitativno 
analizo dvokomponentnih mešanic 

(1) Direktiva Sveta 73/44/EGS z dne 
26. februarja 1973 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z 
določenimi metodami za kvantitativno 
analizo trikomponentnih mešanic tekstilnih 
vlaken, Direktiva 96/73/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
1996 o nekaterih metodah za kvantitativno 
analizo dvokomponentnih mešanic 



PE438.219v01-00 6/36 PR\801882SL.doc

SL

tekstilnih vlaken in Direktiva 96/74/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 1996 o tekstilnih imenih 
(prenovljena)1 so bile večkrat spremenjene. 
Ker so potrebne dodatne spremembe, je 
treba te direktive zaradi jasnosti 
nadomestiti z enotnim pravnim 
instrumentom.

tekstilnih vlaken in Direktiva 2008/121/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. januarja 1996 o tekstilnih imenih 
(prenovitev)1 so bile večkrat spremenjene. 
Ker so potrebne dodatne spremembe, je 
treba te akte zaradi jasnosti nadomestiti z 
enotnim pravnim instrumentom.

1 UL L 32, 3.2.1997, str. 38. 1 UL L 19, 23.1.2009, str. 29.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 96/74/ES je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/121/ES.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zakonodaja Skupnosti o tekstilnih 
imenih in s tem povezanim označevanjem 
tekstilnih izdelkov je po vsebini zelo 
tehnična in vsebuje podrobne določbe, ki 
jih je treba redno posodabljati. Da državam 
članicam ne bi bilo treba prenesti tehničnih 
sprememb v nacionalno zakonodajo, s 
čimer bi se znižala upravna obremenitev 
nacionalnih organov, in da se omogoči 
hitrejše sprejetje imen novih vlaken, ki se 
bodo istočasno uporabljala po vsej 
Skupnosti, se zdi uredba najustreznejši 
pravni instrument za poenostavitev 
zakonodaje.

(2) Zakonodaja Unije o tekstilnih imenih in 
s tem povezanim označevanjem tekstilnih 
izdelkov je po vsebini zelo tehnična in 
vsebuje podrobne določbe, ki jih je treba 
redno posodabljati. Da državam članicam 
ne bi bilo treba prenesti tehničnih 
sprememb v nacionalno zakonodajo, s 
čimer bi se znižala upravna obremenitev 
nacionalnih organov, in da se omogoči 
hitrejše sprejetje imen novih tekstilnih
vlaken, ki se bodo istočasno uporabljala po 
vsej Uniji, se zdi uredba najustreznejši 
pravni instrument za poenostavitev 
zakonodaje.
(Ta sprememba velja za celotno besedilo. 
Če se predlog spremembe sprejme, je treba 
ustrezno popraviti celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe velja za celotno besedilo: a) uskladitev z Lizbonsko pogodbo 
(„Skupnost“ se nadomesti z „Unijo“) in b) dodatek besede „tekstilni“ natančneje opredeljuje 
pojem „ime vlakna“.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vključiti je treba tudi določbe v zvezi z 
nekaterimi izdelki, ki niso izdelani samo iz 
tekstilnih materialov, vendar vsebujejo 
tekstil, ki je pomembna sestavina izdelka 
ali na katerega proizvajalec, predelovalec 
ali prodajalec opozarja.

(5) Vključiti je treba tudi določbe v zvezi z 
nekaterimi izdelki, ki niso izdelani samo iz 
tekstilnih materialov, vendar vsebujejo 
tekstil, ki je pomembna sestavina izdelka 
ali na katerega opozarjajo nosilci 
gospodarskih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z novim zakonodajnim okvirom.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Odstopanje glede „drugih vlaken“, ki 
se ne smejo navesti na etiketah, je treba 
uporabiti za čiste izdelke in mešanice.

(6) Odstopanje glede „tujih vlaken“, ki se 
ne smejo navesti na etiketah, je treba 
uporabiti za čiste izdelke in mešanice.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s terminologijo iz člena 18 Uredbe.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Tekstilne izdelke, za katere se zahteva 
le vključujoče označevanje, in tekstilne 

(9) Tekstilni izdelki, za katere se zahteva le 
vključujoče označevanje, in tekstilni 
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izdelke, ki se prodajajo na meter ali po 
narezani dolžini, je treba prodajati tako, da 
se lahko potrošnik popolnoma seznani z 
informacijami, ki so pritrjene na celoten 
navitek ali balo.

izdelki, ki se prodajajo na meter ali po 
narezani dolžini, morajo biti dostopni na 
trgu tako, da se lahko potrošnik popolnoma 
seznani z informacijami, ki so pritrjene na 
celoten navitek ali balo.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z novim zakonodajnim okvirom.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za tržni nadzor izdelkov s področja 
uporabe te uredbe morajo v državah 
članicah veljati določbe Direktive 
2001/95/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni 
varnosti proizvodov.

(11) Za tržni nadzor izdelkov s področja 
uporabe te uredbe v državah članicah 
veljajo določbe Uredbe (ES) št. 765/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
9. julija o določitvi zahtev za akreditacijo 
in nadzor trga v zvezi s trženjem 
proizvodov1 in določbe Direktive 
2001/95/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni 
varnosti proizvodov.
1 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Določiti je treba metode za 
razvrščanje in analiziranje tekstilnih 
izdelkov, da bi se izognili kakršni koli 
možnosti nasprotovanja uporabljenim 
metodam. Metode, uporabljene za uradna 
testiranja, ki se izvajajo v državah članicah 

(12) Določiti je treba metode za 
razvrščanje in analiziranje tekstilnih 
izdelkov, da bi se izognili kakršni koli 
možnosti nasprotovanja uporabljenim 
metodam. Metode, uporabljene za uradna 
testiranja, ki se izvajajo v državah članicah 
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za določitev sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov, sestavljenih iz dvokomponentnih 
in trikomponentnih mešanic, morajo biti 
enotne glede predhodne obdelave vzorca in 
njegove kvantitativne analize; zato je treba 
v tej uredbi določiti enotne metode analize 
za večino tekstilnih izdelkov, sestavljenih 
iz dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic, ki so na trgu.

za določitev sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov, sestavljenih iz dvokomponentnih 
in trikomponentnih mešanic, morajo biti 
enotne glede predhodne obdelave vzorca in 
njegove kvantitativne analize; zato je treba 
v tej uredbi določiti enotne metode analize 
za večino tekstilnih izdelkov, sestavljenih 
iz dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic, ki so na trgu. Za poenostavitev te 
uredbe in prilagoditev takšnih enotnih 
metod tehničnemu napredku, pa bi 
morala Komisija Evropskemu odboru za 
standardizacijo (CEN) izdati pooblastila 
za preoblikovanje metod iz Priloge VIII v 
harmonizirane standarde.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri dvokomponentnih mešanicah, za 
katere ni enotne metode analize na ravni 
Skupnosti, je treba laboratoriju, ki je 
odgovoren za testiranja, omogočiti 
določitev sestave takih mešanic z uporabo 
katere koli veljavne metode, ki jo ima na 
voljo, pri čemer se v poročilu o analizi 
navedejo dobljeni rezultati ter stopnja 
natančnosti uporabljene metode, če je ta 
natančnost znana.

(13) Pri mešanicah vlaken, za katere ni 
enotne metode analize na ravni Unije, je 
treba laboratoriju, ki je odgovoren za 
testiranja, omogočiti določitev sestave 
takih mešanic, pri čemer se v poročilu o 
analizi navedejo dobljeni rezultati, 
uporabljena metoda in njena stopnja 
natančnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Primerno je določiti postopek, ki ga
mora upoštevati vsak proizvajalec ali 
njegov zastopnik, ki želi vključiti ime 
novega vlakna v tehnične priloge. V tej 
uredbi je zato treba določiti zahteve glede 
predložitve vloge za vključitev imena 
novega vlakna v tehnične priloge.

(16) Primerno je določiti postopek in 
posebne zahteve, ki jih mora upoštevati 
vsak proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik, ki želi vključiti ime novega 
vlakna v usklajen seznam imen vlaken iz 
Priloge I. 

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z določbami Lizbonske pogodbe o delegiranih aktih (člen 290). 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
tehničnemu napredku prilagodi seznam 

(18) Za zagotovitev izpolnjevanja ciljev te 
uredbe v koraku s tehničnim napredkom 
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imen vlaken in s tem povezanih opisov, 
minimalne zahteve glede tehnične 
dokumentacije, ki jo mora proizvajalec 
priložiti vlogi za vključitev imena novega 
vlakna na seznam dovoljenih imen 
vlaken, posebne določbe v zvezi s stezniki 
in nekaterimi vrstami tekstila, seznam 
izdelkov, za katere etiketiranje ali 
označevanje ni obvezno, seznam izdelkov, 
za katere je obvezno samo vključujoče 
etiketiranje ali označevanje, seznam 
artiklov, ki se jih pri določanju odstotka 
vlaken ne upošteva, in dogovorjene 
dodatke, ki se uporabljajo pri izračunu 
mase vlaken v tekstilnem izdelku, ter da 
prilagodi obstoječe ali sprejme nove 
metode kvantitativne analize za 
dvokomponentne in trikomponentne 
mešanice. Ker so navedeni ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
uredbe, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

bi morala biti Komisija v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, ki 
dopolnjujejo ali spreminjajo nebistvene 
elemente prilog I, II, IV, V, VI, VII, VIII 
in IX k tej uredbi. 

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z določbami Lizbonske pogodbe o delegiranih aktih (člen 290).

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Potrošniki morajo za premišljeno 
odločitev o nakupu tekstilnega izdelka 
vedeti, ali ta vsebuje netekstilne dele 
živalskega izvora. Zato je bistvenega 
pomena, da se na etiketi izdelka navede 
vir vseh materialov živalskega izvora. 

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Ta uredba je omejena na pravila v 
zvezi z uskladitvijo imen tekstilnih vlaken 
in označevanjem sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov. Za odpravo ovir za pravilno 
delovanje notranjega trga, ki bi lahko 
nastale zaradi različnih določb ali praks 
držav članic, ter za dohajanje napredka 
na področju elektronskega poslovanja in 
premagovanje prihodnjih izzivov na trgu 
tekstilnih izdelkov je treba preučiti 
uskladitev ali standardizacijo drugih 
vidikov označevanja tekstila, da bi 
omogočili prost pretok tekstilnih izdelkov 
na notranjem trgu in dosegli enotno 
visoko raven varstva potrošnikov v vsej 
EU. Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu zato predložiti 
poročilo o morebitnih novih zahtevah o 
označevanju, ki bodo uvedene na ravni 
Unije, z namenom uskladitve, 
standardizacije in poenostavitve 
označevanja tekstilnih izdelkov, da se 
potrošnikom zagotovijo točne informacije 
o sestavi, lastnostih, vzdrževanju, poreklu 
in velikosti tekstilnih izdelkov. Poročilo 
temelji na širokem posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi in podrobni 
oceni učinka, po potrebi pa so priloženi 
tudi zakonodajni predlogi.

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Direktive 96/74/ES [ali prenovljena], 
96/73/ES in 73/44/ES je treba razveljaviti –

(20) Direktive 2008/121/ES, 96/73/ES in 
73/44/ES je treba razveljaviti –

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila v zvezi z uporabo 
tekstilnih imen in s tem povezanega 
označevanja tekstilnih izdelkov ter pravila 
glede kvantitativne analize
dvokomponentnih in trikomponentnih 
mešanic tekstilnih vlaken.

Ta uredba določa pravila v zvezi z uporabo 
imen tekstilnih vlaken in označevanjem
tekstilnih izdelkov ter določitvijo sestave 
vlaken tekstilnih izdelkov z enotnimi 
metodami kvantitativne analize, da se 
izboljša njihov prost pretok na notranjem 
trgu, potrošnikom pa zagotovijo točne 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavka 1 in 2– (uvodni del)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za tekstilne 
izdelke: 

1. Ta uredba se uporablja za tekstilne 
izdelke: 

Uporablja se tudi za naslednje izdelke: Za namene te uredbe se naslednji izdelki 
obravnavajo enako kot tekstilni izdelki:

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Določbe te uredbe ne veljajo za tekstilne 
izdelke, ki:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „označevanje“ pomeni navedbo 
zahtevanih podatkov o tekstilnem izdelku 
na etiketi, ki je na izdelek prišita, 
izvezena, natisnjena, odtisnjena ali 
pritrjena s kakršno koli drugo 
tehnologijo.

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za namene te uredbe se uporabljajo 
opredelitve „dostopnost na trgu“, „dajanje 
na trg“, „proizvajalec“, „pooblaščeni 
zastopnik“, „uvoznik“, „distributer“, 
„gospodarski subjekti“, „harmonizirani 
standard“, „nadzor trga“ in „organ za 
nadzor trga“ iz Uredbe (ES) št. 765/2008.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z novim zakonodajnim okvirom.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Tekstilni izdelki se lahko tržijo v 
Skupnosti pred ali med industrijsko 
predelavo ali med katero koli fazo 
distribucije, samo kadar so taki izdelki
označeni v skladu z določbami te uredbe.

1. Tekstilni izdelki so lahko dostopni na 
trgu, če so označeni ali imajo spremne 
trgovinske dokumente v skladu z 
določbami te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z novim zakonodajnim okvirom.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za označevanje sestave se uporabljajo 1. Za navedbo sestave vlaken tekstilnih 
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samo imena vlaken, navedena v Prilogi I. izdelkov se uporabljajo samo imena vlaken, 
navedena v Prilogi I.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec ali njegov zastopnik 
lahko Komisiji predloži vlogo za vključitev 
imena novega vlakna na seznam iz Priloge 
I.

Vsak proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik lahko Komisiji predloži vlogo za 
vključitev imena novega vlakna na seznam 
iz Priloge I.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Tekstilni izdelek je sestavljen izključno 
iz ene vrste vlakna, če vsebuje do 2 mas. % 
drugih vlaken, pod pogojem, da je ta 
količina iz tehničnih razlogov upravičena 
in ni redno dodana. 

2. Tekstilni izdelek je lahko sestavljen 
izključno iz ene vrste vlakna, če ne vsebuje 
več kot 2 mas. % tujih vlaken, pod 
pogojem, da je ta količina upravičena, ker 
je v dobri proizvodni praksi tehnično 
neizogibna, in ni redno dodana. 

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pod enakimi pogoji za tekstilni izdelek, ki 
je vključen v postopek mikanja, velja, da je 

Pod enakimi pogoji za tekstilni izdelek, ki 
je vključen v postopek mikanja, velja, da je 



PR\801882SL.doc 17/36 PE438.219v01-00

SL

sestavljen izključno iz ene vrste vlakna, če 
vsebuje do 5 mas. % drugih vlaken.

lahko sestavljen izključno iz ene vrste 
vlakna, če ne vsebuje več kot 5 mas. % 
tujih vlaken.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vlakenske nečiste snovi v izdelkih iz 
odstavkov 1 in 2, vključno z volnenimi 
izdelki, ki so vključeni v postopek mikanja, 
ne presegajo 0,3 % in so upravičeni iz 
tehničnih razlogov, povezanih s 
proizvodnjo.

3. Vlakenske nečiste snovi v izdelkih iz 
odstavkov 1 in 2, vključno z volnenimi 
izdelki, ki so vključeni v postopek mikanja, 
ne presegajo 0,3 mas. % in so upravičene, 
ker so v dobri proizvodni praksi tehnično 
neizogibne.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) masni delež nenavedenih vlaken ne 
presega 15 % skupne mase,

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Materiali živalskega izvora
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Tekstilni izdelek, ki vsebuje materiale 
živalskega izvora, je opremljen z etiketo s 
podatki o viru takšnih materialov. 

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo biti obveščeni o viru netekstilnih delov tekstilnega izdelka, če so ti narejeni 
iz kože, krzna ali drugih materialov živalskega izvora.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Etikete in oznake Označevanje
1. Tekstilni izdelki se etiketirajo ali 
označijo, kadar koli se dajo v promet.

1. Tekstilni izdelki se označijo, kadar koli 
postanejo dostopni na trgu.
Oznaka na tekstilnem izdelku je trdno 
pritrjena na lahko dostopnem in vidnem 
mestu. Ostati mora berljiva vso običajno 
življenjsko dobo tekstilnega izdelka. 
Oznaka in način pritrditve potrošnikov ne 
motita med nošnjo tekstilnega izdelka. 

Vendar se lahko etikete ali oznake 
zamenjajo ali dopolnijo s spremnimi 
trgovskimi dokumenti, kadar izdelki niso 
namenjeni prodaji končnemu uporabniku
ali kadar so dobavljeni po naročilu države 
ali kake druge pravne osebe, ki jo določa 
javno pravo.

Vendar se lahko oznake zamenjajo ali 
dopolnijo s spremnimi trgovskimi 
dokumenti, kadar so izdelki dobavljeni 
gospodarskim subjektom v dobavni verigi 
ali kadar so dobavljeni po naročilu 
naročnika v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/18/ES z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev1.
Imena in opisi iz členov 5, 7, 8 in 9 so 
jasno navedeni v spremnih trgovinskih 
dokumentih. 
Razen mehanizirane procesne šifre, če je 
ta obrazložena v istem trgovinskem 
dokumentu, se okrajšave ne uporabljajo.
_______
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik s sedežem v Skupnosti ali, če 
proizvajalec in njegov pooblaščeni 
zastopnik nimata sedeža v Skupnosti, 
gospodarski subjekt, odgovoren za prvo 
dajanje tekstilnega izdelka v promet v 
Skupnosti, zagotovi namestitev etikete in 
točnost informacij, vsebovanih na etiketi.

2. Pri dajanju tekstilnega izdelka na trg 
proizvajalec ali, če ta nima sedeža v Uniji, 
uvoznik zagotovi namestitev etikete in 
točnost informacij, vsebovanih na etiketi. 

Distributer pri prodaji svojih tekstilnih 
izdelkov zagotovi, da so izdelki opremljeni 
z ustrezno etiketo, predpisano s to uredbo.

Pri dajanju tekstilnih izdelkov na trg
distributer zagotovi, da so izdelki 
opremljeni z ustrezno etiketo, predpisano s 
to uredbo.

Distributer se obravnava kot proizvajalec 
za namene te uredbe, če da na trg izdelek 
pod svojim imenom ali blagovno znamko, 
doda etiketo ali spremeni vsebino etikete.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z novim zakonodajnim okvirom.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2– pododstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebe iz prvega in drugega pododstavka 
zagotovijo, da se noben podatek, naveden 
ob dajanju tekstilnih izdelkov v promet, ne 
more zamenjati z imeni in opisi, 
določenimi v tej uredbi. 

Gospodarski subjekti iz prvega in drugega 
pododstavka zagotovijo, da se noben 
podatek, naveden ob začetku dostopnosti
tekstilnih izdelkov na trgu, ne more 
zamenjati z imeni in opisi, določenimi v tej 
uredbi.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev z novim zakonodajnim okvirom.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imena in opisi iz členov 5, 7, 8 in 9 so 
jasno navedeni v prodajnih pogodbah, 
računih, fakturah in drugih trgovinskih 
dokumentih. 

črtano

Uporaba okrajšav ni dovoljena. Lahko pa 
se uporabi mehanizirana procesna šifra, 
če je v istem dokumentu obrazložena.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje skladnosti so te določbe zdaj del člena 11. 

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar so tekstilni izdelki dani v 
prodajo, so imena in opisi iz členov 5, 7, 8 
in 9 na jasen, berljiv in enoten način 
navedeni v katalogih in prodajni literaturi, 
na embalaži, etiketi in oznaki. 

2. Ko tekstilni izdelek postane dostopen na 
trgu, so imena in opisi iz členov 5, 7, 8 in 9 
na lahko dostopen, viden, berljiv in enoten 
način navedeni v katalogih in prodajni 
literaturi, na embalaži in oznakah. Ti 
podatki so pred nakupom za potrošnika 
jasno vidni. To velja tudi za elektronske 
nakupe.

Or. en
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Etiketiranje in označevanje sta vedno na 
voljo v jeziku ali jezikih države članice, na 
ozemlju katere so tekstilni izdelki na 
prodaj ali se prodajajo končnemu 
potrošniku, če to zahteva zakonodaja 
navedene države članice.

4. Označevanje je na voljo v uradnem
jeziku Unije, ki je zlahka razumljiv za 
končnega potrošnika v državi članici, kjer 
bo tekstilni izdelek dostopen. Po potrebi se 
imena tekstilnih vlaken lahko zamenjajo 
ali dopolnijo z razumljivimi nejezikovnimi 
znaki.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri navitkih, vretencih za sukanec, 
predenih, klobčičih ali katerih koli drugih 
malih količinah sukanca za šivanje in 
krpanje ter prej za vezenje, se prvi 
pododstavek uporablja za vključujoče 
označevanje iz člena 15(3). 
Posamezni artikli se lahko označijo v 
katerem koli jeziku Skupnosti. 

Pri navitkih, vretencih za sukanec, 
predenih, klobčičih ali katerih koli drugih 
malih količinah sukanca za šivanje in 
krpanje ter prej za vezenje, se prvi 
pododstavek uporablja za vključujoče 
označevanje iz člena 15(3). Kadar se 
takšni izdelki končnemu uporabniku 
prodajo posamič, se lahko označijo v 
katerem koli uradnem jeziku Unije, če ima 
enotno etiketo. Po potrebi se imena 
tekstilnih vlaken lahko zamenjajo ali 
dopolnijo z razumljivimi nejezikovnimi 
znaki.

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavka 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar so tekstilni izdelki iz Priloge VI 
iste vrste in imajo enako sestavo, se lahko 
dajo na prodaj skupaj pod skupno etiketo.

3. Kadar so tekstilni izdelki iz Priloge VI 
iste vrste in imajo enako sestavo, so lahko 
dostopni na trgu skupaj pod skupno 
etiketo.

4. Sestava tekstilnih izdelkov, ki se 
prodajajo na meter, se lahko prikaže le na 
dolžini ali navitku, ki je v prodaji.

4. Sestava tekstilnih izdelkov, ki se 
prodajajo na meter, se lahko prikaže le na 
dolžini ali navitku, ki je dostopen na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z novim zakonodajnim okvirom.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Poglavje 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstotki vlaken in odstopanja Nadzor trga

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16
Artikli, ki se ne upoštevajo pri določitvi 

odstotka vlaken

črtano

Pri določanju odstotkov iz členov 7, 8 in 9, 
ki morajo biti prikazani v skladu s členom 
11, se artikli iz Priloge VII ne upoštevajo.
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Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje skladnosti je ta določba zdaj vključena v člen 17. 

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni organi za nadzor trga 
izvajajo nadzor skladnosti sestave 
tekstilnih izdelkov s predloženimi 
informacijami v zvezi s sestavo navedenih 
izdelkov v skladu z Direktivo 2001/95/ES.

1. Organi za nadzor trga izvajajo nadzor 
skladnosti sestave tekstilnih izdelkov s 
predloženimi informacijami v zvezi s 
sestavo navedenih izdelkov v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nadzor iz odstavka 1 se izvaja v skladu 
z metodami razvrščanja ter kvantitativno 
analizo nekaterih dvo- in 
trikomponentnih mešanic iz Priloge VIII. 

2. Za določanje sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov se nadzor iz odstavka 1 izvaja v 
skladu z metodami ali harmoniziranimi 
standardi iz Priloge VIII

Or. en

Obrazložitev

Za poenostavitev te uredbe in prilagoditev takšnih enotnih metod razvrščanja ter kvantitativne 
analize nekaterih dvo- in trikomponentnih mešanic tehničnemu napredku, bi morala Komisija 
Evropskemu odboru za standardizacijo (CEN) izdati pooblastila za preoblikovanje metod iz 
Priloge VIII v harmonizirane standarde.
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri določanju sestave vlaken iz 
členov 7, 8 in 9 se artikli iz Priloge VII ne 
upoštevajo.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba izhaja iz člena 16 in je bila na tem mestu vstavljena zaradi večje skladnosti 
besedila. 

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V katerem koli laboratoriju, ki je 
odgovoren za testiranja dvokomponentnih 
tekstilnih mešanic, za katere ne obstaja 
enotna metoda analize na ravni Skupnosti, 
se določi sestava takih mešanic z uporabo 
katere koli veljavne metode, ki je na voljo, 
tako da se v poročilu o analizi navedejo 
dobljeni rezultati ter stopnja natančnosti 
uporabljene metode, če je ta znana.

3. V katerem koli laboratoriju, ki je 
odgovoren za testiranja dvokomponentnih 
tekstilnih mešanic, za katere ne obstaja 
enotna metoda analize na ravni Unije, se 
določi sestava vlaken takih mešanic, tako 
da se v poročilu o analizi navedejo dobljeni 
rezultati, uporabljena metoda in stopnja 
natančnosti.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 2 % celotne mase tekstilnega izdelka, 
pod pogojem, da je količina iz tehničnih 
razlogov upravičena in ni redno dodana, 

(a) 2 % celotne mase tekstilnega izdelka, 
pod pogojem, da je ta količina upravičena, 
ker je v dobri proizvodni praksi tehnično 
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neizogibna in ni redno dodana, 

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 5 % pri izdelkih, ki so vključeni v 
postopek mikanja.

(b) pod enakim pogojem 5 % celotne mase 
pri tekstilnih izdelkih, ki so vključeni v 
postopek mikanja

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprememba prilog Delegirani akti
1. Komisija lahko sprejme kakršne koli 
spremembe prilog I, II, IV, V, VI, VII, VIII 
in IX, ki so potrebne za prilagoditev teh 
prilog tehničnemu napredku.

Spremembe prilog I, II, IV, V, VI, VII, 
VIII in IX, ki so potrebne za prilagoditev 
teh prilog tehničnemu napredku, sprejme
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 19a pod pogoji iz členov 19b in 
19c.

2. Ukrepi iz odstavka 1, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(2).

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z določbami Lizbonske pogodbe o delegiranih aktih (člen 290).
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 19 se Komisiji podeli po 
začetku veljavnosti te uredbe za obdobje 
[petih] let. Komisija pripravi poročilo o 
prenesenih pooblastilih najpozneje šest 
mesecev pred iztekom [petih] let. Poročilu 
je po potrebi priložen zakonodajni predlog 
za podaljšanje pooblastila. 
2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet. 

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z določbami Lizbonske pogodbe o delegiranih aktih (člen 290).

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v treh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
2. Če do preteka obdobja iz odstavka 1 niti 
Evropski parlament niti Svet nista 
nasprotovala delegiranemu aktu ali 
nobeden od njiju ni obvestil Komisije, da 
ne namerava nasprotovati, se akt objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
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veljati na datum, ki je naveden v aktu.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z določbami Lizbonske pogodbe o delegiranih aktih (člen 290).

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19
Preklic prenosa pooblastila

Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastila iz 
člena 19.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z določbami Lizbonske pogodbe o delegiranih aktih (člen 290).

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20
Odbor

črtano

1. Komisiji pomaga Odbor za tekstilna 
imena in označevanje. 
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabi regulativni postopek s pregledom 
iz člena 5a(1) do (4) in člena 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 Sklepa.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev z določbami Lizbonske pogodbe o delegiranih aktih (člen 290).

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20a
Revizija

1. Komisija do ...* Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
morebitnih novih zahtevah o označevanju, 
ki bodo uvedene na ravni Unije, z 
namenom uskladitve, standardizacije in 
poenostavitve označevanja tekstilnih 
izdelkov, da se potrošnikom zagotovijo 
točne, ustrezne, razumljive in primerljive 
informacije o sestavi, lastnostih, 
vzdrževanju, poreklu in velikosti tekstilnih 
izdelkov. Poročilo temelji na širokem 
posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi in podrobni oceni učinka, po 
potrebi pa so priloženi tudi zakonodajni 
predlogi.
2. V poročilu se zlasti preučijo mnenja 
potrošnikov glede najmanjšega obsega 
informacij, ki morajo biti navedene na 
etiketah tekstilnih izdelkov, in raziščejo 
druge možnosti poleg označevanja za 
zagotovitev dodatnih informacij, ki se 
potrošnikom ne zdijo bistvene. Poročilo 
zlasti zajema vsaj naslednje teme:
– sistem usklajenega označevanja za 
vzdrževanje, da bi potrošnikom in 
podjetjem, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem 
tekstila, zagotovili popolne in natančne 
informacije o vzdrževanju tekstilnih 
izdelkov;
– vseevropski sistem enotnega 
označevanja velikosti za oblačila in 
obutev;
– usklajena pravila o navedbi porekla 
tekstilnih izdelkov, uvoženih iz držav, ki 
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niso članice EU, in natančna merila za 
uporabo oznak porekla „made in“ za 
izdelke, proizvedene v Uniji;
– navedba vseh morebitno alergenih ali 
nevarnih snovi, ki so bile uporabljene med 
proizvodnjo ali predelavo tekstilnih 
izdelkov; 
– ekološko označevanje v zvezi s 
prijaznostjo okolju tekstilnih izdelkov, kot 
so vpliv na okolje, poraba energije in 
virov ter nastajanje odpadkov, da bi 
spodbudili trajnostno proizvodnjo in 
porabo tekstilnih izdelkov;
– oznake socialne pravičnosti, da bi se 
lahko potrošniki za nakup izdelka odločili 
na podlagi etičnih vidikov, kot so zdravje, 
varnost, človekove pravice, socialno 
varstvo, delovni pogoji in plača delavcev, 
ki proizvajajo tekstilne izdelke;
– opozorilne oznake, ki potrošnike 
obveščajo o vnetljivosti tekstilnih izdelkov, 
zlasti na hitro vnetljivih oblačilih;
– uporaba radiofrekvenčne identifikacije 
(RFID) in drugih načinov elektronskega 
označevanja, da bi zagotovili dodatne 
informacije o tekstilnih izdelkih in hkrati 
zaščitili zasebnost potrošnikov, ne da bi 
pri tem vplivali na končno ceno izdelka; 
– vključitev identifikacijske številke na 
etiketi, ki jo potrošnik ali trgovec na 
drobno uporabi za pridobitev dodatnih 
informacij o tekstilnem izdelku na 
internetu, zlasti o njegovih lastnostih, 
sestavi, poreklu ali različicah; 
– uporaba nejezikovnih znakov za 
določitev vlaken, uporabljenih v 
proizvodnji tekstilnega izdelka, na podlagi 
katerih potrošniki zlahka prepoznajo 
sestavo in zlasti, ali so bila uporabljena 
naravna ali sintetična vlakna.
3. Do ...* Komisija izvede študijo o tem, ali 
so snovi, uporabljene v proizvodnji ali 
predelavi tekstilnih izdelkov, morda 
nevarne za zdravje ljudi. V okviru študije 
se zlasti preuči, ali obstaja vzročna zveza 
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med alergičnimi reakcijami in 
sintetičnimi vlakni, barvami, biocidi, 
konzervansi ali nanodelci, uporabljenimi 
v tekstilnih izdelkih. Študija temelji na 
znanstvenih dokazih in upošteva rezultate 
dejavnosti tržnega nadzora. 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 
EU.
___________
* Dve leti od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do [DATUM = 5 let
po začetku veljavnosti te uredbe] predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o izvajanju te uredbe s poudarkom na 
vlogah in sprejetju imen novih vlaken.

Komisija najpozneje 3 leta po začetku 
veljavnosti te uredbe predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te 
uredbe s poudarkom na vlogah in sprejetju 
imen novih vlaken ter priloži zakonodajni 
predlog, če je to utemeljeno.

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Prehodna določba

Tekstilni izdelki, ki so v skladu z 
določbami Direktive 2008/121/ES in so 
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bili dani na trg prej kot [6 mesecev po 
začetku veljavnosti], se lahko dajejo na trg 
še do ...*
___________
* Dve leti od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje je potrebno za nekatere kategorije tekstilnih izdelkov zaradi skladnosti z 
novimi zahtevami iz te uredbe. 

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktive 73/44/ES, 96/73/ES in 96/74/ES 
[ali prenovljena] se razveljavijo od datuma 
začetka veljavnosti te uredbe.

Direktive 73/44/EGS, 96/73/ES in 
2008/121/ES se razveljavijo od datuma 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 96/74/ES je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2008/121/ES.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga II – alinea 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Rezultati preizkusov, izvedenih v skladu 
z ustrezno zakonodajo EU, da bi ugotovili 
morebitne alergične reakcije ali druge 
škodljive učinke novih vlaken na 
človekovo zdravje;

Or. en

Obrazložitev

Tehnična dokumentacija, ki jo ob vložitvi vloge za vključitev novega imena vlakna na 
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usklajeni seznam predloži proizvajalec, bi morala po potrebi vključevati informacije o vplivih 
novega vlakna na zdravje.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga V – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

24. Igrače črtano

Or. en

Obrazložitev

Navedba sestave vlaken bo veljala samo za igrače, ki so zajete v področje uporabe te uredbe, 
torej igrače, ki vsebujejo vsaj 80 mas. % tekstilnih vlaken. Komisija bi morala preučiti, ali 
Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač potrošnikom zagotavlja dovolj informacij o igračah iz 
tekstilnih vlaken.
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OBRAZLOŽITEV

– I. Predlog Komisije

Komisija je 30. januarja 2009 sprejela predlog nove uredbe o tekstilnih imenih in s tem 
povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov. Predlog v eni uredbi združuje obstoječo 
zakonodajo (tri osnovne direktive)1 v zvezi s tekstilnimi imeni in označevanjem, da bi se 
izognili administrativnemu bremenu, ki ga nosijo države članice pri prenosu tehničnih 
prilagoditev, potrebnih ob vsakem vnosu novega imena vlakna na seznam usklajenih imen, v 
nacionalno zakonodajo.

Predlog določa tudi revidiran postopek, po katerem lahko proizvajalci vložijo zahtevek za 
vključitev novega imena vlakna na usklajeni seznam, s katerim bi bilo mogoče skrajšati čas, 
ki poteče od vložitve vloge za novo ime vlakna do njenega sprejetja.

Prednosti za industrijo prinaša krajši čas, ki je potreben, da se novo vlakno da na trg. To 
pomeni prihranek upravnih stroškov in hitrejšo realizacijo prihodkov iz prodaje vlakna, 
obenem pa imajo koristi od novih vlaken, ki pridejo prej na trg, tudi potrošniki.

Predlagana revizija zakonodaje EU o tekstilnih imenih in označevanju je v glavnem tehnične 
narave brez večjih političnih posledic. Določa samo označevanje sestave vlakna in uskladitev 
imen tekstilnih vlaken, kot sta zajeta v veljavnih direktivah, in zakonodaje EU ne razširja na 
druge zahteve o označevanju.

II. Splošne pripombe poročevalca

Tekstilna industrija v EU se je lotila dolgega procesa prestrukturiranja, modernizacije in 
tehnološkega napredka, s čimer se je odzvala na znatne gospodarske izzive, s katerimi je bila 
soočena v zadnjih letih. Evropska podjetja, še posebno mala in srednja podjetja, so izboljšala 
svoj položaj na svetovni ravni tako, da so se osredotočila na konkurenčne prednosti, kot so 
kakovost, oblikovanje, inovacije in izdelki z večjo dodano vrednostjo. Industrija EU je na 
svetovni ravni vodilna v razvoju novih izdelkov, tehničnega in netkanega tekstila za nove 
načine uporabe, kot so geotekstil, higienski izdelki, izdelki za avtomobilsko industrijo in 
zdravstveni sektor. Število zahtevkov za vnos novih imen vlaken v zakonodajo EU se je v 
zadnjih letih povečalo in v prihodnosti se pričakuje nadaljnja okrepitev tega trenda, saj se 
evropski tekstilni sektor razvija v bolj inovativno industrijo2.
Poročevalec pozdravlja predlog Komisije, ker poenostavlja veljavni ureditveni okvir za razvoj 
in uporabo novih vlaken ter bi lahko spodbudil inovacije v tekstilnem sektorju in sektorju 

                                               
1 Direktiva 2008/121/ES o tekstilnih imenih (prenovitev) zahteva, da se za označevanje sestave vlaken tekstilnih 
izdelkov uporabljajo le usklajena imena, ki so navedena v Prilogi I k direktivi. Direktivi 96/73/ES in 73/44/EGS 
opredeljujeta, katere metode analize se uporabljajo za preverjanje, ali je sestava tekstilnih izdelkov skladna 
navedbi na oznaki.

2 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
tekstilnih imenih in s tem povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\sl\ces1928-
2009_ac_sl.doc
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oblačil, hkrati pa uporabnikom vlaken in potrošnikom omogočil hitrejše izkoriščanje 
prednosti inovativnih izdelkov.

Poročevalec bi bil vseeno bolj naklonjen širše zastavljeni in ambicioznejši reviziji. Ob 
upoštevanju omejenih ciljev tega predloga poročevalec meni, da je glavno politično vprašanje, 
ali bi bilo treba predlagano revizijo zakonodaje EU razširiti na druge zahteve o označevanju 
poleg označevanja sestave vlaken in uskladitve imen tekstilnih vlaken, da bi potrošniku tako 
zagotovili dodatne koristi.

Na podlagi izsledkov študije Evropskega parlamenta o označevanju tekstilnih izdelkov, ki je 
bila izvedena na zahtevo odbora IMCO, in po izmenjavi mnenj s predstavniki tekstilne 
industrije med obiskom delegacije odbora IMCO v Milanu novembra 2009 je razvidno, da 
kljub različnim vidikom zainteresiranih strani glede mnogih vprašanj obstaja potreba po 
ukrepanju na določenih področjih v povezavi z označevanjem tekstila. 

III. Splošno mnenje poročevalca

Za odpravo morebitnih ovir za pravilno delovanje notranjega trga zaradi različnih določb ali 
praks držav članic in za dohajanje napredka na področju elektronskega poslovanja in 
premagovanje prihodnjih izzivov na trgu tekstilnih izdelkov je treba preučiti uskladitev in 
standardizacijo drugih vidikov označevanja tekstila, da bi omogočili prost pretok tekstilnih 
izdelkov na notranjem trgu in dosegli enotno visoko raven varstva potrošnikov v vsej EU. 

Poročevalec se zaveda, da bi razširitev obveznih zahtev o označevanju na tej stopnji privedla 
do zamudnih razprav, kar bi lahko ogrozilo poenostavitev. Zato predlaga, naj razprava o 
drugih vidikih označevanja tekstila poteka ločeno od te uredbe. 

Komisijo zato poziva, naj Evropskemu parlamentu in Svetu v dveh letih po začetku 
veljavnosti te uredbe predloži poročilo o morebitnih novih zahtevah o označevanju, ki bodo 
uvedene na ravni Unije, z namenom uskladitve, standardizacije in poenostavitve označevanja 
tekstilnih izdelkov, da se potrošnikom zagotovijo točne, pomembne, razumljive in primerljive 
informacije o sestavi, lastnostih, vzdrževanju, poreklu in velikosti tekstilnih izdelkov. 

Revizija veljavnega zakonodajnega okvira o označevanju tekstila 

V poročilu se zlasti preučijo mnenja potrošnikov glede najmanjšega obsega informacij, ki 
morajo biti navedene na etiketah tekstilnih izdelkov, in raziščejo druge možnosti poleg 
označevanja za zagotovitev dodatnih informacij, ki se potrošnikom ne zdijo bistvene. 
Poročevalec meni, da je treba najti pravo ravnovesje med visoko ravnjo varstva potrošnikov 
in poenostavitvijo regulativnega okvira za tekstilne izdelke. V zvezi s tem je treba zagotoviti, 
da razširjeno obvezno označevanje ne bo nesorazmerno obremenilo podjetij, če ne bo imelo 
dejanske dodane vrednosti za potrošnike, ki jih preobsežne informacije na etiketah tekstilnih 
izdelkov lahko celo zmedejo. V ta namen bi lahko razen obveznih zahtev o označevanju 
uporabili druge možnosti, da bi potrošnikom omogočili ozaveščeno izbiro. 

Omenjeno poročilo, ki ga bo pripravila Evropska komisija, zajema zlasti naslednje:

– sistem usklajenega označevanja za vzdrževanje, da bi potrošnikom in podjetjem, ki se 
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ukvarjajo z vzdrževanjem tekstila, zagotovili popolne in natančne informacije o vzdrževanju 
tekstilnih izdelkov;

– vseevropski sistem enotnega označevanja velikosti za oblačila in obutev;

– usklajena pravila o navedbi porekla tekstilnih izdelkov, uvoženih iz držav, ki niso članice 
EU, in natančna merila za uporabo oznak porekla „made in“ za izdelke, proizvedene v Uniji;

– navedba vseh morebitno alergenih ali nevarnih snovi, ki so bile uporabljene med 
proizvodnjo ali predelavo tekstilnega izdelka;

– ekološko označevanje v zvezi s prijaznostjo okolju tekstilnih izdelkov, kot so vpliv na 
okolje, poraba energije in virov ter nastajanje odpadkov, da bi spodbudili trajnostno 
proizvodnjo in porabo tekstilnih izdelkov;

– oznake socialne pravičnosti, da bi se lahko potrošniki za nakup izdelka odločili na podlagi 
etičnih vidikov, kot so zdravje, varnost, človekove pravice, socialno varstvo, delovni pogoji in 
plača delavcev, ki proizvajajo tekstilne izdelke;

– opozorilne oznake, ki potrošnike obveščajo o vnetljivosti tekstilnih izdelkov, zlasti na hitro 
vnetljivih oblačilih;

– uporaba radiofrekvenčne identifikacije (RFID) in drugih načinov elektronskega 
označevanja, da bi zagotovili dodatne informacije o tekstilnih izdelkih in hkrati zaščitili 
zasebnost potrošnikov, ne da bi pri tem vplivali na končno ceno izdelka;

– vključitev identifikacijske številke na etiketi, ki jo potrošnik ali trgovec na drobno uporabi 
za pridobitev dodatnih informacij o tekstilnem izdelku na internetu, zlasti o njegovih 
lastnostih, sestavi, poreklu ali različicah;

– uporaba nejezikovnih znakov za določitev vlaken, uporabljenih v proizvodnji tekstilnega 
izdelka, na podlagi katerih potrošniki preprosto prepoznajo sestavo in zlasti, ali so bila 
uporabljena naravna ali sintetična vlakna.

Poročilo temelji na širokem posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi in podrobni oceni 
učinka, priložijo pa se tudi zakonodajni predlogi, če je to utemeljeno. Poročevalec meni, da bi 
lahko delovna skupina za tekstilna imena in označevanje bila ustrezni forum za začetek 
razprav, vendar poudarja, da bi morala Komisija zagotoviti bolj sistematično vključevanje 
civilne družbe, predstavnikov potrošnikov, socialnih partnerjev in institucionalnih akterjev, da 
bi sestava delovne skupine odražala mnenja vseh zainteresiranih strani.

Posledice za zdravje

Nadalje poročevalec meni, da ni dovolj dokazov o možnih posledicah nevarnih snovi, 
uporabljenih v proizvodnji in predelavi tekstilnih izdelkov, za zdravje ljudi. Komisija zato 
izvede študijo o tem, ali so snovi, uporabljene v proizvodnji ali predelavi tekstilnih izdelkov, 
morda nevarne za zdravje ljudi. V okviru študije se zlasti preuči, ali obstaja vzročna zveza 
med alergičnimi reakcijami in sintetičnimi vlakni, barvami, biocidi, konzervansi ali nanodelci, 
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uporabljenimi v tekstilnih izdelkih.

Označevanje materialov živalskega izvora 

Naslednja pomembna sprememba, ki jo predlaga poročevalec, zadeva navedbo o izvirnem 
materialu netekstilnih delov živalskega izvora na etiketi tekstilnega izdelka. Da se 
potrošnikom omogoči ozaveščena izbira, morajo nujno biti seznanjeni s tem, ali izdelek 
vsebuje materiale iz kože ali krzna ali druge materiale živalskega izvora.

Harmonizirani standardi za metode kvantitativne analize mešanic tekstilnih vlaken 
(Priloga VIII)

Poročevalec meni, da je treba za poenostavitev te uredbe in prilagoditev enotnih metod 
razvrščanja in analiziranja tekstilnih izdelkov tehničnemu napredku te metode, ki se 
uporabljajo za preverjanje skladnosti sestave tekstilnih izdelkov z informacijami na etiketi, 
preoblikovati v evropske standarde. V ta namen bi morala Komisija izdati ustrezna pooblastila 
Evropskemu odboru za standardizacijo (CEN). 

Tehnične spremembe

Mnogo predlogov sprememb k različnim členom predloga uredbe je bilo vloženih zaradi 
pojasnitve nekaterih tehničnih vidikov in večje skladnosti besedila. Poročevalec je vložil tudi 
veliko predlogov s širšim ciljem, da se zagotovi skladnost z novim zakonodajnim okvirom in 
določbami Lizbonske pogodbe o delegiranih aktih (člen 290).

IV. Sklep

Poročevalec predstavlja navedene predloge odboru in se veseli dodatnih predlogov.


