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Ændringsforslag 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Tekstilprodukter, for hvilke kun fælles 
mærkning er påkrævet, og tekstilprodukter,
der sælges metervis eller afskåret, bør 
udbydes til salg på en sådan måde, at 
forbrugeren reelt kan gøre sig bekendt med 
angivelserne på den fælles emballage eller 
på rullen.

9) Tekstilprodukter, for hvilke kun fælles 
mærkning er påkrævet, og tekstilprodukter, 
der sælges metervis eller afskåret, bør 
udbydes til salg på en sådan måde, at 
forbrugeren reelt kan gøre sig bekendt med 
disse produkters oprindelsesland, jf. 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks1, og med angivelserne på den 
fælles emballage eller på rullen.
________
 1 EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

Or. it

Ændringsforslag 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør især have 
beføjelser vedrørende tilpasning til den 
tekniske udvikling af listen over 
fiberbetegnelser og hertil knyttede 
angivelser, minimumskravene til det 
tekniske dossier, der af producenten skal 
vedlægges ansøgningen om tilføjelse af en 
ny fiberbetegnelse til listen over tilladte 
fiberbetegnelser, de særlige bestemmelser 
om korsetvarer og visse typer tekstiler, 
listen over varer, for hvilke etikettering og 
mærkning ikke er påkrævet, listen over 
varer, for hvilke kun en fælles etikettering 

(18) Kommissionen bør især have 
beføjelser vedrørende tilpasning til den 
tekniske udvikling af listen over 
fiberbetegnelser og hertil knyttede 
angivelser, minimumskravene til det 
tekniske dossier, der af producenten skal 
vedlægges ansøgningen om tilføjelse af en 
ny fiberbetegnelse til listen over tilladte 
fiberbetegnelser, de særlige bestemmelser 
om korsetvarer og visse typer tekstiler, 
listen over artikler, der ikke skal tages i 
betragtning ved beregning af 
fiberindholdet, de vedtagne satser, der skal 
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og mærkning er påkrævet, listen over 
artikler, der ikke skal tages i betragtning 
ved beregning af fiberindholdet, de 
vedtagne satser, der skal anvendes til 
beregning af fibermassen i tekstilprodukter 
samt tilpasningen af eksisterende eller 
vedtagelsen af nye metoder til kvantitativ 
analyse af binære og ternære blandinger. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, bl.a. ved at supplere den med 
nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

anvendes til beregning af fibermassen i 
tekstilprodukter samt tilpasningen af 
eksisterende eller vedtagelsen af nye 
metoder til kvantitativ analyse af binære og 
ternære blandinger. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved 
at supplere den med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. it

Ændringsforslag 57
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte metoder 
til prøveudtagning og analyse af 
tekstilprodukter for at udelukke enhver 
mulighed for anfægtelse af de anvendte 
metoder. Ved den officielle kontrol i 
medlemsstaterne bør de metoder, der 
anvendes til bestemmelse af 
fibersammensætningen for tekstilprodukter 
af binære og ternære fiberblandinger, være 
ensartede både med hensyn til 
forbehandling af prøver og med hensyn til 
den kvantitative analyse; derfor bør denne 
forordning fastsætte ensartede 
analysemetoder for størsteparten af de på 
markedet forekommende tekstilprodukter, 
der er sammensat af binære og ternære 
blandinger.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte metoder 
til prøveudtagning og analyse af 
tekstilprodukter for at udelukke enhver 
mulighed for anfægtelse af de anvendte 
metoder. Ved den officielle kontrol i 
medlemsstaterne bør de metoder, der 
anvendes til bestemmelse af 
fibersammensætningen for tekstilprodukter 
af binære og ternære fiberblandinger, være 
ensartede både med hensyn til 
forbehandling af prøver og med hensyn til 
den kvantitative analyse; derfor bør denne 
forordning fastsætte ensartede 
analysemetoder for størsteparten af de på 
markedet forekommende tekstilprodukter, 
der er sammensat af binære og ternære 
blandinger. For imidlertid at forenkle 
denne forordning og tilpasse disse 
ensartede metoder til den tekniske 
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udvikling bør de i denne forordning 
fastsatte metoder gøres til europæiske 
standarder. I dette øjemed bør 
Kommissionen træffe foranstaltninger 
med henblik på fra det nuværende system, 
hvor metoderne er beskrevet i denne 
forordning, at gå over til et europæisk 
standardbaseret system.

Or. en

Ændringsforslag 58
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte metoder 
til prøveudtagning og analyse af 
tekstilprodukter for at udelukke enhver 
mulighed for anfægtelse af de anvendte 
metoder. Ved den officielle kontrol i 
medlemsstaterne bør de metoder, der 
anvendes til bestemmelse af 
fibersammensætningen for tekstilprodukter 
af binære og ternære fiberblandinger, være 
ensartede både med hensyn til 
forbehandling af prøver og med hensyn til 
den kvantitative analyse; derfor bør denne 
forordning fastsætte ensartede 
analysemetoder for størsteparten af de på 
markedet forekommende tekstilprodukter, 
der er sammensat af binære og ternære 
blandinger. 

(12) Det er nødvendigt at fastsætte metoder 
til prøveudtagning og analyse af 
tekstilprodukter for at udelukke enhver 
mulighed for anfægtelse af de anvendte 
metoder. Ved den officielle kontrol i 
medlemsstaterne bør de metoder, der 
anvendes til bestemmelse af 
fibersammensætningen for tekstilprodukter 
af binære og ternære fiberblandinger, være 
ensartede både med hensyn til 
forbehandling af prøver og med hensyn til 
den kvantitative analyse; derfor bør denne 
forordning fastsætte ensartede 
analysemetoder for størsteparten af de på 
markedet forekommende tekstilprodukter, 
der er sammensat af binære og ternære 
blandinger. Som et middel til at forenkle 
gennemførelsen af denne forordning bør 
bilag VIII erstattes af harmoniserede 
standarder som defineret i forbindelse 
med det europæiske standardbaserede 
system.  

Or. en
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Begrundelse

Af klarheds- og forenklingshensyn bør Kommissionen med hjælp fra industrien og i 
samarbejde med Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) træffe 
foranstaltninger med henblik på fra det nuværende system som beskrevet i bilag VIII at gå 
over til et europæisk standardbaseret system. 

Ændringsforslag 59
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det vil være hensigtsmæssigt at 
fastsætte en procedure, der bør følges af 
producenter, der indgiver ansøgning om 
tilføjelse af nye fiberbetegnelser til 
forordningens tekniske bilag. Denne 
forordning bør således fastsætte de krav, 
der skal opfyldes ved ansøgning om 
tilføjelse af et nyt fibernavn til de tekniske 
bilag.

(16) Det vil være hensigtsmæssigt at 
fastsætte en procedure, herunder særlige 
krav, der bør følges af producenter eller 
disses bemyndigede repræsentanter, der 
indgiver ansøgning om tilføjelse af nye 
fiberbetegnelser til listen over 
harmoniserede fiberbetegnelser i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Der bør fastlægges harmoniserede 
regler for angivelsen af tekstilprodukters 
oprindelse for at beskytte forbrugerne 
mod svigagtige, unøjagtige eller 
misvisende angivelser. Hvad angår 
importerede produkter bør disse regler 
tage form af obligatoriske 
mærkningskrav. Hvad angår produkter, 
for hvilke der ikke gælder obligatorisk 
oprindelsesmærkning på EU-plan, bør der 



AM\809153DA.doc 7/33 PE439.907v01-00

DA

fastlægges regler til sikring af, at 
eventuelle oprindelsesangivelser ikke er 
falske eller misvisende. 

Or. en

Ændringsforslag 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) I sin beslutning af 25. november 
2009 om oprindelsesmærkning1 gentog 
Europa-Parlamentet, at 
forbrugerbeskyttelse forudsætter 
gennemsigtige og sammenhængende 
bestemmelser vedrørende handel, 
herunder angivelse af oprindelse, og 
opfordrede Kommissionen og Rådet til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at sikre lige vilkår for de 
handelspartnere, der opfylder kravene om 
oprindelsesmærkning.
________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0093.

Or. it

Ændringsforslag 63
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) For at forbrugere kan foretage 
informerede valg, bør de, når de køber et 
tekstilprodukt, vide, om produktet 
indeholder ikke-tekstildele af animalsk 
oprindelse. Det er derfor vigtigt at angive 
tilstedeværelsen af materiale fra dyr på 
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etiketten.

Or. en

Ændringsforslag 64
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Denne forordning fastsætter kun 
regler vedrørende harmonisering af 
tekstilfiberbetegnelser og mærkning af 
tekstilprodukters fibersammensætning. 
Dog bør Kommissionen med det formål at 
foretage en bred evaluering af situationen 
med hensyn til mærkning af tekstiler i det 
indre marked, og for at holde trit med 
udviklingen af elektronisk handel og 
fremtidige udfordringer på markedet for 
tekstilprodukter, forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
eventuelle nye mærkningskrav med 
henblik på at fremme den frie 
bevægelighed for tekstilprodukter i det 
indre marked og opnå et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau i hele 
Unionen. Rapporten bør udarbejdes på 
grundlag af en omfattende høring af alle 
berørte parter og en grundig 
konsekvensanalyse og kan om nødvendigt 
ledsages af forslag til retsakter.

Or. en

Begrundelse

For at kunne tage fremtidige udfordringer på tekstilproduktmarkedet op bør vi undersøge 
andre områder af tekstilproduktmærkning for det tilfælde, at de kan være med til at fremme 
den frie bevægelighed for tekstilprodukter og skabe merværdi for forbrugeren. En rapport 
herom bør udarbejdes på grundlag af en omfattende høring af berørte grupper og undersøge 
den reelle merværdi for forbrugerne og forbrugernes reelle behov. 
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Ændringsforslag 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Denne forordning fastsætter kun 
regler vedrørende harmonisering af 
tekstilfiberbetegnelser og mærkning af 
tekstilprodukters fibersammensætning. 
For at fjerne mulige hindringer for et 
velfungerende indre marked forårsaget af 
divergerende bestemmelser eller praksis i 
medlemsstaterne og for at holde trit med 
udviklingen af elektronisk handel og 
fremtidige udfordringer på markedet for 
tekstilprodukter ville det være ønskeligt at 
undersøge spørgsmålet om harmonisering 
eller standardisering af andre aspekter af 
tekstilmærkning med henblik på at lette 
den frie bevægelighed for tekstilprodukter 
i det indre marked og opnå et ensartet og 
højt niveau for forbrugerbeskyttelse i hele 
EU. I dette øjemed bør Kommissionen 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport om de eventuelle nye 
mærkningskrav, der skal indføres på EU-
plan.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at Kommissionen får mulighed for at 
udarbejde en rapport, uden at der er draget konklusioner på forhånd, således at eventuelle 
nye krav kommer til at opfylde forbrugernes og virksomhedernes reelle behov. 
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Ændringsforslag 66
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Kommissionen bør forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om de eventuelle nye mærkningskrav, der 
skal indføres på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) Formålet med en ordning for 
oprindelsesmærkning er at give 
forbrugerne oplysning om 
oprindelseslandet for de produkter, de 
køber, for på denne måde at give dem 
mulighed for at vurdere disse produkter 
på baggrund af de sociale samt miljø- og 
sikkerhedsmæssige standarder, der 
generelt forbindes med det pågældende 
land.    

Or. it

Ændringsforslag 68
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der regler Ved denne forordning fastsættes der regler 
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for anvendelsen af betegnelser for
tekstilprodukter og tilknyttet mærkning
heraf samt regler for kvantitativ analyse af 
binære og ternære tekstilfiberblandinger.

for anvendelsen af tekstilfiberbetegnelser, 
mærkningen af tekstilprodukter og 
bestemmelsen af tekstilprodukters 
fibersammensætning ved hjælp af 
standardmetoder for kvantitativ analyse
med henblik på at forbedre disse 
produkters frie bevægelighed på det indre 
marked og give forbrugerne nøjagtige 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at standardmetoder kan bidrage til den frie bevægelighed for 
tekstilprodukter på det indre marked. 

Ændringsforslag 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i denne forordning 
anvendes ikke på tekstilprodukter, der:

2. Bestemmelserne i denne forordning, 
bortset fra bestemmelserne vedrørende 
angivelse af oprindelsesland, anvendes 
ikke på tekstilprodukter, der:

Or. it
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Ændringsforslag 70
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) "etikettering": anbringelse af den 
påkrævede information på 
tekstilproduktet gennem fastgørelse af en 
etiket

Or. en

Ændringsforslag 71
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fb) "mærkning": angivelse af den 
påkrævede information om 
tekstilproduktet ved at påsy, brodere, 
printe, præge eller på enhver anden vis 
applikere de pågældende oplysninger 

Or. en

Ændringsforslag 72
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tekstilprodukter kan kun bringes på 
markedet inden for Fællesskabet enten 
før enhver forarbejdning eller under 
produktionsprocessen og i de enkelte 
distributionsled, hvis de er mærket i
henhold til bestemmelserne i denne 

1. Tekstilprodukter gøres kun tilgængelige 
på markedet, hvis de er mærket eller 
ledsaget af handelsdokumenter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning.
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forordning.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den nye lovgivningsmæssige ramme.

Ændringsforslag 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anvendelsen af denne forordning er
ikke til hinder for, at de i hver enkelt 
medlemsstat og i Fællesskabet gældende 
bestemmelser om beskyttelse af industriel 
og kommerciel ejendomsret, om angivelse 
af købs- eller oprindelsessted og om 
bekæmpelse af illoyal konkurrence finder 
anvendelse.

2. Medmindre andet er fastsat i denne 
forordning, finder de i hver enkelt 
medlemsstat og i Unionen gældende 
bestemmelser om beskyttelse af industriel 
og kommerciel ejendomsret, om angivelse 
af købs- eller oprindelsessted og om 
bekæmpelse af illoyal konkurrence fortsat 
anvendelse på tekstilprodukter.   

Or. en

Ændringsforslag 74
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtil nye fibre opføres i bilag I, betegnes 
de efter det råmateriale, de består af.

Or. de

Begrundelse

Eftersom udvalgsproceduren for opførelse af nye fibre i bilag I formodentlig vil vare flere 
måneder, vil det af økonomiske årsager være nødvendigt at kunne anvende fibrene med en 
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overgangsbetegnelse, nemlig råmaterialebetegnelsen. Derfor er denne 
overgangsbestemmelse særdeles vigtig.

Ændringsforslag 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår de i artikel 3, stk. 1, litra 
a), i denne forordning omhandlede 
produkter og som en undtagelse fra 
bestemmelserne i artikel 24, stk. 1, i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks1, samt i afventning af en 
revision af bestemmelserne om 
obligatorisk oprindelsesmærkning  og i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i 
denne forordning, forstås tekstilprodukter 
som havende "oprindelse" i det land, hvor 
de har gennemgået mindst to vigtige 
forarbejdnings- og/ eller 
efterbehandlingstrin.    
___________
1 EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

Or. it

Ændringsforslag 76
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den af tekniske grunde ved 
fremstillingen berettigede andel af 
fremmede fibre er begrænset til 0,3 % for
produkter, der er omfattet af stk. 1 og 2; 
dette gælder også for uldprodukter, der har 

3. Andelen af fremmede fibre i produkter, 
der er omfattet af stk. 1 og 2, herunder
uldprodukter, der har undergået en 
strøggarnsproces (kartegarnsproces), er 
begrænset til 0,3 vægtprocent og skal være 
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undergået en strøggarnsproces 
(kartegarnsproces).

berettiget som værende teknisk 
uundgåelig ved god fremstillingspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 77
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tekstilprodukter, der består af to eller 
flere fibre, og hvor mindst 85 % af den 
samlede vægt udgøres af en fiber, mærkes 
med:

1. Tekstilprodukter mærkes med 
betegnelsen og vægtprocenten for alle 
indeholdte fibre i rækkefølge efter 
faldende vægt.   

(a) betegnelsen for den fiber, der mindst 
udgør 85 % af den samlede vægt, 
efterfulgt af dens vægtprocent
(b) betegnelsen for den fiber, der mindst 
udgør 85 % af den samlede vægt, 
efterfulgt af ordene "mindst 85 %"
(c) angivelse af produktets fuldstændige 
procentvise sammensætning.
2. Tekstilprodukter, der består af to eller
flere fibre, hvoraf ingen enkelt fiber 
udgør mindst 85 % af den samlede vægt, 
mærkes med betegnelsen og 
vægtprocenten for mindst de to 
vægtmæssigt vigtigste fibre efterfulgt af 
en opregning af betegnelserne for de 
øvrige fibre, hvoraf produktet er 
sammensat, i rækkefølge efter faldende 
vægt, med eller uden angivelse af deres 
vægtprocent. 

2. Som en undtagelse fra stk. 1 kan fibre, 
der ikke er opført i bilag I, betegnes med 
udtrykket "øvrige fibre" efterfulgt af 
deres samlede vægtprocent.

Dog gælder følgende:

(a) samtlige de fibre, som for hver enkelts 
vedkommende indgår med mindre end 10 
% af produktets samlede vægt, kan 
betegnes med udtrykket "øvrige fibre" 
efterfulgt af den samlede vægtprocent
(b) såfremt betegnelsen for en fiber 
nævnes, og denne fiber indgår med 
mindre end 10 % i produktets samlede 
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vægt, skal produktets fuldstændige 
procentvise sammensætning angives.
3. Produkter med en kæde af ren bomuld 
og skud af ren hør, i hvilke hørrens 
procentvise andel udgør mindst 40 % af 
den samlede vægt af det afslettede væv, 
kan betegnes som "halvlinned", og i så fald 
skal angivelsen af sammensætningen 
"kæde ren bomuld — skud ren hør" 
tilføjes.

3. Produkter med en kæde af ren bomuld 
og skud af ren hør, i hvilke hørrens 
procentvise andel udgør mindst 40 % af 
den samlede vægt af det afslettede væv, 
kan betegnes som "halvlinned", og i så fald 
skal angivelsen af sammensætningen 
"kæde ren bomuld — skud ren hør" 
tilføjes.

4. Udtrykkene "forskellige fibre" eller 
"ubestemt tekstilsammensætning" kan 
anvendes i mærkningen for ethvert 
produkt, hvis sammensætning vanskeligt 
kan præciseres på fremstillingstidspunktet.

4. Med forbehold af artikel 5, stk. 1, kan 
udtrykkene "forskellige fibre" eller 
"ubestemt tekstilsammensætning" 
anvendes i mærkningen for ethvert 
produkt, hvis sammensætning vanskeligt 
kan præciseres på fremstillingstidspunktet.

Or. en

Begrundelse

Forbrugeren har ret til at blive informeret om den fuldstændige procentvise sammensætning 
af et tekstilprodukt. Tekstilprodukter er sammensat af et begrænset antal fibre, og det er 
teknisk muligt at bestemme deres procentvise andel. De i artikel 18, stk. 2, 3 og 4, fastsatte 
tolerancer finder fortsat anvendelse. Ændringsforslaget foreslår desuden en undtagelse for 
fibre, der endnu ikke er opført i bilag I, men som bringes i omsætning på markedet for at 
evaluere efterspørgslen blandt forbrugerne (stk. 2), og for tekstilprodukter, der er sammensat 
af genbrugsfibre (stk.4) fremstillet af SMV'er under anvendelse af traditionelle 
fremstillingsmetoder.  

Ændringsforslag 78
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) vægtprocenten af uspecificerede fibre 
må ikke overstige 30 % af den samlede 
vægt

Or. de
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Begrundelse

Et lavere tal ville være en væsentlig byrde og medføre en urimelig udvidelse af etiketten. Der 
ville ikke længere være nogen balance mellem sikringen af en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse og forenklingen af reglerne for tekstilprodukter.

Ændringsforslag 79
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Materiale fra dyr

1. Hvis et tekstilprodukt indeholder ikke-
tekstildele af animalsk oprindelse, 
forsynes det med en etiket, hvoraf det 
fremgår, at sådanne dele er fremstillet af 
materiale fra dyr. Mærkningen må ikke 
være misvisende og skal foretages på en 
sådan måde, at forbrugeren let kan se, 
hvilken del af produktet der er omfattet af 
angivelserne på etiketten.
2. Medlemsstaterne underretter senest den 
[...] og derefter hver gang, en ny udvikling 
gør det påkrævet, Kommissionen om, 
hvilke analysemetoder de anvender til at 
identificere materiale fra dyr.
3. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 19a, 19b og 
19c delegerede retsakter, hvori den 
fastlægger de nærmere bestemmelser for 
den nøjagtige udformning af og indholdet 
i den mærkning, som de i stk. 1 
omhandlede tekstilprodukter skal forsynes 
med, og fastsætter de analysemetoder, der 
skal benyttes til at identificere materiale 
fra dyr.

Or. en
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Begrundelse

For at forbrugere kan foretage informerede valg, bør de, når de køber et tekstilprodukt, vide, 
om produktet indeholder ikke-tekstildele af animalsk oprindelse (pels, læder osv.) . Det er 
derfor vigtigt at angive tilstedeværelsen af materiale fra dyr på etiketten.

Ændringsforslag 80
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tekstilprodukter skal etiketteres og 
mærkes, når de markedsføres.

1. Tekstilprodukter skal mærkes, når de 
gøres tilgængelige på markedet.
Etiketten fastgøres til tekstilproduktet på 
en sådan måde, at den er let tilgængelig
og synlig for forbrugerne. Etiketten skal 
forblive læselig i hele den brugstid, som et 
produkt med rimelighed kan forventes at 
have.  Mærkningen og den måde, hvorpå 
den er anbragt, må ikke genere 
forbrugeren for meget, når 
tekstilproduktet bæres.

Etikettering og mærkning kan dog 
erstattes eller suppleres af ledsagende 
handelsdokumenter, når varerne ikke 
udbydes til salg til den endelige forbruger, 
eller når de leveres ifølge bestilling fra 
staten eller anden offentligretlig juridisk 
person.

Mærkningen kan dog erstattes eller 
suppleres af ledsagende 
handelsdokumenter, når varerne leveres til 
erhvervsdrivende i forsyningskæden, eller 
når de leveres ifølge bestilling fra en 
ordregivende myndighed som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter1.
De i denne forordnings artikel 5, 7, 8 og 9 
anførte betegnelser og angivelser skal 
tydeligt anføres i sådanne ledsagende 
handelsdokumenter. 
Der kan benyttes forkortelser, forudsat at 
fiberforkortelsen er fastlagt i en 
international standard2 og er forklaret i 
det ledsagende handelsdokument.
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_______
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
² ISO 2076 om forkortelser for tekstilfibre.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege behovet for at sikre den endelige bruger velbefindende, men 
uden at fastsætte ufleksible og urimeligt strenge regler for producenterne. Der bør tilføjes en 
henvisning til ISO 2076. I denne standard fastlægges de internationale forkortelser for de 
vigtigste af de tekstilfibre og råmaterialer, der anvendes i tekstilprodukter.  

Ændringsforslag 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tekstilprodukter skal etiketteres og 
mærkes, når de markedsføres. 1. Tekstilprodukter skal altid angive 

oprindelseslandet som fastsat i EF-
toldkodeksen og skal etiketteres og 
mærkes, når de markedsføres    

Etikettering og mærkning kan dog erstattes 
eller suppleres af ledsagende 
handelsdokumenter, når varerne ikke 
udbydes til salg til den endelige forbruger, 
eller når de leveres ifølge bestilling fra 
staten eller anden offentligretlig juridisk 
person.

Etikettering og mærkning kan dog erstattes 
eller suppleres af ledsagende 
handelsdokumenter, når varerne ikke 
udbydes til salg til den endelige forbruger, 
eller når de leveres ifølge bestilling fra 
staten eller anden offentligretlig juridisk 
person. Denne bestemmelse finder ikke 
anvendelse på tekstilprodukter fra 
tredjelande.

Or. it
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Ændringsforslag 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a

1. I denne artikel refererer termen 
"oprindelse" til ikke-
præferenceoprindelse i overensstemmelse 
med artikel 22-26 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om 
indførelse af en EF-toldkodeks1.
2. Import af tekstilprodukter fra 
tredjelande og det at bringe dem i 
omsætning på markedet, med undtagelse 
for produkter med oprindelse i Tyrkiet og 
for de kontraherende parter i EØS-
aftalen, er underkastet kravet om 
oprindelsesmærkning i henhold til de i 
denne artikel fastsatte betingelser.    
3. Tekstilprodukters oprindelsesland 
anføres på produkternes etiket. Er 
produkterne emballeret, anføres 
oprindelseslandet særskilt på emballagen.

4. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 19a, 19b og 19c vedtage 
delegerede retsakter med det formål at 
fastlægge, i hvilke tilfælde anførelse af 
oprindelseslandet på emballagen 
accepteres i stedet for mærkning af selve 
produkterne. Dette kan navnlig forholde 
sig sådan i tilfælde, hvor produkterne 
normalt når frem til den endelige 
forbruger eller bruger i deres normale 
emballage. 
5. Ordene "made in" sammen med navnet 
på oprindelseslandet angiver 
tekstilprodukters oprindelse. Mærkningen 
kan foretages på et hvilket som helst 
officielt EU-sprog, som er let at forstå for 
de endelige forbrugere i den medlemsstat, 
hvor tekstilprodukterne skal bringes på 
markedet. 
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6. Oprindelsesmærkning skal foretages 
med let læselige typer, der ikke kan slettes, 
og skal være synlig i forbindelse med 
normal håndtering, klart adskilt fra 
anden information og udformet på en 
sådan måde, at den hverken er misvisende 
eller kan forventes give et forkert indtryk 
for så vidt angår produktets oprindelse. 
7. Tekstilprodukter skal være forsynet 
med den påkrævede mærkning i 
importøjeblikket. En sådan mærkning må 
ikke fjernes eller pilles ved, førend 
produkterne er blevet solgt til den 
endelige forbruger eller bruger. 
_______
1 EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11b

1. I tilfælde, hvor oprindelseslandet for 
andre tekstilprodukter end de i artikel 11a 
omhandlede er anført på etiketten, er en 
sådan anførelse underkastet de i denne 
artikel fastsatte betingelser.
2. Et tekstilprodukt anses for at have sin 
oprindelse i det land, hvor det har 
gennemgået mindst to af følgende
produktionstrin:
- spinding
- vævning
- færdigbehandling
- konfektionering.
3. Et tekstilprodukt kan ikke på 
mærkningen beskrives som havende sin 
fulde oprindelse i et land, medmindre det 
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har gennemgået samtlige de i stk. 2 
omhandlede produktionstrin i dette land.
4. Ordene "made in" sammen med navnet 
på oprindelseslandet angiver et 
tekstilprodukts oprindelse. Mærkningen 
kan foretages på et hvilket som helst 
officielt EU-sprog, som er let at forstå for 
de endelige forbrugere i den medlemsstat, 
hvor tekstilproduktet skal bringes på 
markedet.
5. Oprindelsesmærkningen skal foretages 
med let læselige typer, der ikke kan slettes, 
og skal være synlig i forbindelse med 
normal håndtering, klart adskilt fra 
anden information og udformet på en 
sådan måde, at den hverken er misvisende 
eller kan forventes give et forkert indtryk 
for så vidt angår produktets oprindelse. 

Or. en

Ændringsforslag 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11c

Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 19a, 19b og 19c vedtage 
delegerede retsakter med det formål:
- at fastlægge oprindelsesmærkningens 
nøjagtige udformning og indhold
- at opstille en liste over termer på alle de 
officielle EU-sprog, der klart angiver, at 
produkter har oprindelse i det på 
mærkningen anførte land
- at fastlægge, i hvilke tilfælde almindeligt 
brugte forkortelser umiskendeligt angiver 
oprindelseslandet og kan benyttes i denne 
forordning 
- at fastlægge, i hvilke tilfælde produkter 
ikke kan mærkes eller ikke behøver at 
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blive mærket af tekniske eller økonomiske 
årsager

- at fastlægge andre regler, der måtte blive 
brug for, når produkter konstateres ikke 
at overholde kravene i denne forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11d

1. De i artikel 11a omhandlede 
tekstilprodukter anses for ikke at 
overholde kravene i denne forordning, 
hvis: 
– de ikke er forsynet med nogen 
oprindelsesmærkning
– oprindelsesmærkningen ikke afspejler 
produkternes reelle oprindelse
– oprindelsesmærkningen er blevet 
ændret eller fjernet eller på anden vis 
pillet ved, bortset fra tilfælde, hvor en 
rettelse har været nødvendig i medfør af 
denne artikels stk. 5. 
2. Andre tekstilprodukter end de i artikel 
11a omhandlede anses for ikke at 
overholde kravene i denne forordning, 
hvis: 
– oprindelsesmærkningen ikke afspejler 
produkternes reelle oprindelse
– oprindelsesmærkningen er blevet 
ændret eller fjernet eller på anden vis 
pillet ved, bortset fra tilfælde, hvor en 
rettelse har været nødvendig i medfør af 
denne artikels stk. 5. 
3. Kommissionen kan i overensstemmelse 
med artikel 19a, 19b og 19c vedtage
delegerede retsakter med det formål at 
fastlægge, hvilke erklæringer og 
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ledsagedokumenter der kan accepteres 
som bevis for overholdelse af denne 
forordning.
4. Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
meddeler Kommissionen disse 
bestemmelser senest ni måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden og giver 
straks meddelelse om eventuelle senere 
ændringer af disse.
5. For tilfælde, hvor produkter ikke 
overholder bestemmelserne i denne 
forordning, vedtager medlemsstaterne 
desuden de fornødne foranstaltninger til 
sikring af, at produkternes ejer eller 
enhver anden person med ansvar for dem 
mærker produkterne i overensstemmelse 
med denne forordning og for egen 
regning.
6. Hvor det er nødvendigt af hensyn til 
den effektive anvendelse af denne 
forordning, kan de kompetente 
myndigheder udveksle data indsamlet i 
forbindelse med deres kontrol med 
overholdelsen af denne forordning, 
herunder med myndigheder og andre 
personer eller organisationer, som 
medlemsstaterne har tillagt beføjelser i 
medfør af artikel 11 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne på det indre 
marked1.
______
1 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved udbud til salg skal de i artikel 5, 7, 
8 og 9 nævnte betegnelser og angivelser i 
kataloger og brochurer, på emballage, 
etiketter og mærkning angives med let 
læselige og tydeligt synlige ensartede 
bogstaver.

2. Når tekstilprodukter gøres tilgængelige 
på markedet, skal de i artikel 5, 7, 8 og 9 
nævnte betegnelser og 
fibersammensætninger i kataloger og 
brochurer, på emballage og på mærkning 
angives på en måde, der er let tilgængelig, 
let synlig og let læselig, og med ensartede 
bogstaver. Disse oplysninger skal være let 
tilgængelige for forbrugeren før købet, 
herunder i de tilfælde, hvor købet 
foretages elektronisk.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at produkter bør henvende sig til de endelige brugere. 
Oplysningerne på mærkningen bør være tilgængelige for forbrugerne, når som helst der er 
behov herfor, men dette krav bør ikke være ensbetydende med fastsættelse af urimeligt strenge 
regler for producenterne. For at sikre et velfungerende indre marked bør der tages ligeligt 
hensyn til erhvervslivets og forbrugernes behov.  

Ændringsforslag 87
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Etiketter og mærkning skal foreligge på 
sproget eller sprogene i den medlemsstat, 
på hvis territorium tekstilprodukterne 
udbydes til salg eller sælges til de endelige 
forbrugere, hvis dette kræves i henhold til 
medlemsstatens lovgivning.

4. Mærkningen skal foreligge på et hvilket 
som helst officielt EU-sprog, som er let at 
forstå for de endelige forbrugere i den 
medlemsstat, hvor tekstilprodukterne er 
gjort tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 88
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For spoler, små vindsler, fed, nøgler og alle 
andre små enheder af sy-, stoppe- og 
broderegarn finder stk. 1 anvendelse på 
fælles mærkning, jf. artikel 15, stk. 3. 
Enkelte enheder kan mærkes på et hvilket 
som helst af Fællesskabets sprog.

For spoler, små vindsler, fed, nøgler og alle 
andre små enheder af sy-, stoppe- og 
broderegarn finder stk. 1 anvendelse på 
fælles mærkning, jf. artikel 15, stk. 3. 
Sælges sådanne produkter stykvis til den 
endelige bruger, kan de mærkes på et 
hvilket som helst officielt EU-sprog, 
forudsat at de også har en fælles 
mærkning. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at mærkningen er let tilgængelig for forbrugerne.

Ændringsforslag 89
Zuzana Roithová

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For spoler, små vindsler, fed, nøgler og alle 
andre små enheder af sy-, stoppe- og 
broderegarn finder stk. 1 anvendelse på 
fælles mærkning, jf. artikel 15, stk. 3. 
Enkelte enheder kan mærkes på et hvilket 
som helst af Fællesskabets sprog.

For spoler, små vindsler, fed, nøgler og alle 
andre små enheder af sy-, stoppe- og 
broderegarn finder stk. 1 anvendelse på 
fælles mærkning, jf. artikel 15, stk. 3. 
Sælges sådanne produkter stykvis til den 
endelige bruger, kan de mærkes på et 
hvilket som helst officielt EU-sprog, 
forudsat at de også har en fælles 
mærkning.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 19a, 19b og 
19c delegerede retsakter, hvori den 
fastlægger de nærmere betingelser for 
anvendelsen af de i dette stykke 
omhandlede symboler. 

Or. en

Ændringsforslag 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Angivelse af fibernavne eller 
fibersammensætning på de i bilag V 
opførte tekstilprodukters etiketter eller 
mærkning er ikke påkrævet. 

2. Angivelse af fibernavne - bortset fra 
angivelse af oprindelse - eller 
fibersammensætning på de i bilag V 
opførte tekstilprodukters etiketter eller 
mærkning er ikke påkrævet.

Or. it
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Ændringsforslag 92
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det laboratorium der har til opgave at 
kontrollere tekstilblandinger, for hvilke der 
ikke findes nogen ensartet analysemetode 
på fællesskabsplan, bestemmer 
sammensætningen af disse blandinger ved 
hjælp af enhver egnet metode, der står til 
dets rådighed, og giver i analyserapporten 
oplysning om det opnåede resultat og 
metodens nøjagtighed, for så vidt denne er 
kendt.

3. Det laboratorium, som 
medlemsstaternes myndigheder har 
akkrediteret og godkendt til at kontrollere 
tekstilblandinger, for hvilke der ikke findes 
nogen ensartet analysemetode på 
fællesskabsplan, bestemmer 
fibersammensætningen af disse blandinger 
og giver i analyserapporten oplysning om 
det opnåede resultat, den anvendte metode
og dennes nøjagtighed.

Or. el

Begrundelse

Udtrykket "der har til opgave" giver ingen garanti for pålidelighed for så vidt angår 
kontrollaboratoriet og dettes resultater. Laboratorier, der er akkrediteret og godkendt af 
medlemsstaternes myndigheder, opfylder i det mindste minimumskriterierne for kvalitet og 
pålidelighed. 

Ændringsforslag 93
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Evaluering

1. Senest den ....* forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om eventuelle nye 
mærkningskrav, som skal indføres i 
Unionen med henblik på at fremme den 
frie bevægelighed for tekstilprodukter i 
det indre marked og opnå et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau i hele 
Unionen. Rapporten udarbejdes på 
grundlag af en omfattende høring af alle 
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berørte parter og en grundig 
konsekvensanalyse og kan om nødvendigt 
ledsages af forslag til retsakter. 
2. Rapporten undersøger forbrugernes 
synspunkter med hensyn til, hvilken 
information der som minimum skal 
fremgå af etiketten på tekstilprodukter.  
Rapporten beskæftiger sig med spørgsmål 
såsom tekstilprodukters brændbarhed og 
angivelse af ethvert potentielt 
allergifremkaldende eller farligt stof, som 
er brugt til fremstilling eller forarbejdning 
af tekstilprodukter. Rapporten kan også 
undersøge andre områder af 
tekstilproduktmærkning for det tilfælde, 
at de kan være med til at fremme 
harmoniseringsprocessen og skabe 
merværdi for forbrugeren.
3. Senest den ...* foretager Kommissionen 
en undersøgelse med henblik på at 
vurdere, om stoffer, der anvendes til 
fremstilling eller forarbejdning af 
tekstilprodukter, kan udgøre en risiko for 
menneskers sundhed. Denne 
undersøgelse skal navnlig vurdere, om der 
er en årsagssammenhæng mellem 
allergiske reaktioner og syntetiske fibre, 
farvestoffer, biocider, 
konserveringsstoffer eller nanopartikler, 
der anvendes i tekstilprodukter. Denne 
undersøgelse baseres på videnskabelige 
beviser og tager hensyn til resultaterne af 
markedsovervågningsaktiviteter. På 
grundlag af undersøgelsen kan 
Kommissionen, hvor det er berettiget, 
forelægge forslag til retsakter med 
henblik på at forbyde eller begrænse 
anvendelsen af potentielt farlige stoffer i 
tekstilprodukter i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning.
___________
* Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

For at kunne tage fremtidige udfordringer på tekstilproduktmarkedet op bør vi undersøge 
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andre områder af tekstilproduktmærkning for det tilfælde, at de kan være med til at fremme 
den frie bevægelighed for tekstilprodukter og skabe merværdi for forbrugeren. I dette øjemed 
opfordres Kommissionen til at forelægge en rapport. En sådan rapport bør udarbejdes på 
grundlag af en omfattende høring af berørte grupper. Imidlertid må vi være bevidste om den 
risiko, der er forbundet med en overregulering af denne sektor for så vidt angår mærkning, 
idet en sådan overregulering kunne øge de internationale spændinger og få konsekvenser for 
EU-industriens konkurrencedygtighed.

Ændringsforslag 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Evaluering

Senest den ....* forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om den eventuelle indførelse af nye 
mærkningskrav i Unionen.
___________
*To år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at Kommissionen får mulighed for at 
udarbejde en rapport, uden at der er draget konklusioner på forhånd, således at eventuelle 
nye krav kommer til at opfylde forbrugernes og virksomhedernes reelle behov. 

Ændringsforslag 95
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [DATO = 5 år fra 
ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning] 
forelægger Kommissionen en rapport for 

Senest [DATO = 5 år fra 
ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning] 
forelægger Kommissionen en rapport for 
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Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af denne forordning med 
særlig vægt på ansøgninger om og 
vedtagelse af nye fiberbetegnelser.

Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af denne forordning med 
særlig vægt på ansøgninger om og 
vedtagelse af nye fiberbetegnelser og 
forelægger, hvor det er berettiget, et 
forslag til retsakt.

Or. en

Begrundelse

Fem år er en rimelig frist til at foretage en omfattende undersøgelse af mærkningen af 
tekstilprodukter og en grundig analyse af konsekvenserne af gennemførelsen af denne 
forordning.  

Ændringsforslag 96
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Overgangsbestemmelse

Tekstilprodukter, som overholder 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/121/EF af 14. januar 
2009 om betegnelser for tekstilprodukter 
(omarbejdning)1 og blev bragt i 
omsætning inden [6 måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen], kan fortsat 
bringes i omsætning indtil...*
___________
1 EUT L 19 af 23.1.2009, s. 29.
* Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
this Regulation.

Or. en

Begrundelse

Tre år synes at være en rimelig frist for overholdelse af forordningens bestemmelser.
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Ændringsforslag 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Filt udgår

Or. it

Ændringsforslag 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Hatte af filt udgår

Or. it

Ændringsforslag 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Bilag V – punkt 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39. Tekstilartikler, der er bestemt til 
beskyttelse og sikkerhed, såsom 
sikkerhedsbælter, faldskærme, 
redningsveste, nødstiger, indretninger til 
beskyttelse mod brand, skudsikre veste 
samt særlige beskyttelsesdragter (f.eks. 
beskyttelse mod ild, kemikalier eller andre 
sikkerhedsrisici) 

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 100
Othmar Karas

Forslag til forordning
Bilag V– punkt 43 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a. Tekstilprodukter, der leveres til den 
endelige forbruger som 
specialfremstillede bestillingsvarer.

Or. de

Begrundelse

Netop små og mellemstore virksomheder (herunder utallige enmandsvirksomheder) 
fremstiller varer af denne type. Manglende fastsættelse af en undtagelse for varer, der 
specialfremstilles til den endelige forbruger, ville lægge en stor byrde på denne 
industrisektor, som tegner sig for en stor del af den økonomiske vækst.


