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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tekstiilituotteet, joissa edellytetään 
vain yhteisselostetta tai joita myydään 
metritavarana tai tiettyyn pituuteen 
leikattuna, olisi asetettava myyntiin niin, 
että kuluttaja voi itse vaivatta nähdä 
pakkauksessa tai pakassa olevat tiedot.

(9) Tekstiilituotteet, joissa edellytetään 
vain yhteisselostetta tai joita myydään 
metritavarana tai tiettyyn pituuteen 
leikattuna, olisi asetettava myyntiin niin, 
että kuluttaja voi itse vaivatta nähdä 
tuotteiden alkuperämaan yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/921 mukaisesti ja pakkauksessa 
tai pakassa olevat tiedot.
________
1EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. it

Tarkistus 57
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen säätää tekstiilituotteiden 
näytteenotto- ja analyysimenetelmistä 
käytettäviä menetelmiä mahdollisesti 
koskevien erimielisyyksien välttämiseksi. 
Menetelmien, joita jäsenvaltioissa 
käytetään virallisissa tarkastuksissa kahta 
tai kolmea tekstiilikuitua sisältävien 
sekoitteiden kuitukoostumuksen 
määrittämiseksi, tulisi olla yhtenäisiä sekä 
näytteiden esikäsittelyn että 
kvantitatiivisen analyysin osalta. Siksi tällä 
asetuksella tulisi säätää yhtenäisistä 

(12) On tarpeen säätää tekstiilituotteiden 
näytteenotto- ja analyysimenetelmistä 
käytettäviä menetelmiä mahdollisesti 
koskevien erimielisyyksien välttämiseksi. 
Menetelmien, joita jäsenvaltioissa 
käytetään virallisissa tarkastuksissa kahta 
tai kolmea tekstiilikuitua sisältävien 
sekoitteiden kuitukoostumuksen 
määrittämiseksi, tulisi olla yhtenäisiä sekä 
näytteiden esikäsittelyn että 
kvantitatiivisen analyysin osalta. Siksi tällä 
asetuksella tulisi säätää yhtenäisistä 
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analyysimenetelmistä, jotka koskevat 
useimpia markkinoilla olevia kahden tai 
kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteista 
koostuvia tekstiilituotteita.

analyysimenetelmistä, jotka koskevat 
useimpia markkinoilla olevia kahden tai 
kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteista 
koostuvia tekstiilituotteita. Tämän 
asetuksen yksinkertaistamiseksi ja 
tällaisten yhtenäisten menetelmien 
mukauttamiseksi tekniseen edistykseen 
tässä asetuksessa tarkoitetut menetelmät 
olisi muutettava EU:n standardeiksi. Tätä 
varten komission olisi organisoitava 
siirtyminen nykyisestä järjestelmästä,
jonka menetelmät kuvataan tässä 
asetuksessa, standardeihin perustuvaan 
EU:n järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 58
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen säätää tekstiilituotteiden 
näytteenotto- ja analyysimenetelmistä 
käytettäviä menetelmiä mahdollisesti 
koskevien erimielisyyksien välttämiseksi. 
Menetelmien, joita jäsenvaltioissa 
käytetään virallisissa tarkastuksissa kahta 
tai kolmea tekstiilikuitua sisältävien 
sekoitteiden kuitukoostumuksen 
määrittämiseksi, tulisi olla yhtenäisiä sekä 
näytteiden esikäsittelyn että 
kvantitatiivisen analyysin osalta. Siksi tällä 
asetuksella tulisi säätää yhtenäisistä 
analyysimenetelmistä, jotka koskevat 
useimpia markkinoilla olevia kahden tai 
kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteista 
koostuvia tekstiilituotteita.

(12) On tarpeen säätää tekstiilituotteiden 
näytteenotto- ja analyysimenetelmistä 
käytettäviä menetelmiä mahdollisesti 
koskevien erimielisyyksien välttämiseksi. 
Menetelmien, joita jäsenvaltioissa 
käytetään virallisissa tarkastuksissa kahta 
tai kolmea tekstiilikuitua sisältävien 
sekoitteiden kuitukoostumuksen 
määrittämiseksi, tulisi olla yhtenäisiä sekä 
näytteiden esikäsittelyn että 
kvantitatiivisen analyysin osalta. Siksi tällä 
asetuksella tulisi säätää yhtenäisistä 
analyysimenetelmistä, jotka koskevat 
useimpia markkinoilla olevia kahden tai 
kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteista 
koostuvia tekstiilituotteita. Tämän 
asetuksen täytäntöönpanon 
yksinkertaistamiseksi liite VIII olisi 
korvattava standardeihin perustuvan 
EU:n järjestelmän yhteydessä 
määriteltävillä yhdenmukaistetuilla 
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standardeilla.

Or. en

Perustelu

Selvyyden ja yksinkertaistamisen vuoksi komission olisi organisoitava siirtyminen liitteessä 
VIII kuvaillusta nykyisestä järjestelmästä standardeihin perustuvaan EU:n järjestelmään 
teollisuuden avustamana ja yhteistyössä Euroopan standardointikomitean (CEN) kanssa.

Tarkistus 59
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On aiheellista säätää menettelystä,
jota jokaisen valmistajan tai valmistajan 
edustajan, joka haluaa sisällyttää uuden 
kuitunimityksen teknisiin liitteisiin, on 
noudatettava. Tässä asetuksessa tulisi näin 
ollen vahvistaa vaatimukset, joita on 
sovellettava teknisiin liitteisiin lisättäviin 
uusiin kuitunimityksiin.

(16) On aiheellista säätää menettelystä ja 
erityisvaatimuksista, joita jokaisen 
valmistajan tai valmistajan nimissä 
toimivan henkilön, joka haluaa sisällyttää 
uuden kuitunimityksen liitteessä I olevaan 
yhdenmukaistettujen kuitunimitysten 
luetteloon, on noudatettava.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Erityisesti komissiolle tulisi antaa 
valtuudet mukauttaa tekniseen edistykseen 
kuitujen nimitysten luettelo ja niitä 
koskevat kuvaukset, teknistä tiedostoa 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka 
valmistajan on liitettävä hakemukseen 
uuden kuitunimityksen lisäämiseksi 
hyväksyttyjen kuitujen luetteloon, 

(18) Erityisesti komissiolle tulisi antaa 
valtuudet mukauttaa tekniseen edistykseen 
kuitujen nimitysten luettelo ja niitä 
koskevat kuvaukset, teknistä tiedostoa 
koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka 
valmistajan on liitettävä hakemukseen 
uuden kuitunimityksen lisäämiseksi 
hyväksyttyjen kuitujen luetteloon, 
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liivituotteita ja tietyn tyyppisiä tekstiilejä 
koskevat erityismääräykset, luettelo 
tuotteista, joiden osalta seloste tai 
merkintä ei ole pakollinen, luettelo 
tuotteista, joiden osalta ainoastaan 
yhteisseloste tai -merkintä on pakollinen, 
luettelo tekijöistä, joita ei ole otettava 
huomioon kuitujen prosenttiosuuksia 
määritettäessä, sekä sovitut massalisät, 
joita sovelletaan tekstiilituotteen 
sisältämien kuitujen massan laskennassa ja 
olemassa olevien tai uusien kahden tai 
kolmen tekstiilikuitulajin sekoitteita 
koskevien kvantitatiivisten 
analyysimenetelmien hyväksymisessä. 
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia, ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää tätä asetusta 
lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

liivituotteita ja tietyn tyyppisiä tekstiilejä 
koskevat erityismääräykset, luettelo 
tekijöistä, joita ei ole otettava huomioon 
kuitujen prosenttiosuuksia määritettäessä, 
sekä sovitut massalisät, joita sovelletaan 
tekstiilituotteen sisältämien kuitujen 
massan laskennassa ja olemassa olevien tai 
uusien kahden tai kolmen tekstiilikuitulajin 
sekoitteita koskevien kvantitatiivisten 
analyysimenetelmien hyväksymisessä. 
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia, ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää tätä asetusta 
lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. it

Tarkistus 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) On otettava käyttöön 
tekstiilituotteiden alkuperän 
merkitsemistä koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt kuluttajien suojelemiseksi 
vilpillisiltä, virheellisiltä tai 
harhaanjohtavilta tiedoilta. 
Maahantuoduille tuotteille säännöt olisi 
annettava pakollisten 
merkintävaatimusten muodossa. 
Tuotteille, joita eivät koske pakolliset 
merkintävaatimukset unionin tasolla, olisi 
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otettava käyttöön sääntöjä, joilla 
varmistetaan, että mahdolliset 
alkuperämerkinnät eivät ole vääriä tai 
harhaanjohtavia.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Euroopan parlamentti toisti 
alkuperämerkinnöistä 25. marraskuuta 
2009 antamassaan päätöslauselmassa1, 
että kuluttajansuoja vaatii avoimia ja 
johdonmukaisia kauppasääntöjä myös 
alkuperäviitteistä ja kehotti komissiota ja 
neuvostoa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin tasapuolisten 
toimintaedellytysten takaamiseksi 
sellaisten kauppakumppanien kanssa, 
jotka ovat ottaneet käyttöön 
alkuperämerkintöjä koskevia vaatimuksia.
________
1Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0093.

Or. it

Tarkistus 63
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jotta kuluttajat kykenisivät 
tekemään tietoisia päätöksiä, heidän olisi 
tekstiilituotetta ostaessaan tiedettävä, 
sisältääkö tuote muuta kuin tekstiiliä 
olevia eläinperäisiä osia. Sen vuoksi 
merkinnöissä on ehdottomasti mainittava, 



PE439.907v01-00 8/32 AM\809153FI.doc

FI

että tuotteessa esiintyy eläinperäisiä 
materiaaleja.

Or. en

Tarkistus 64
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Tässä asetuksessa säädetään 
ainoastaan tekstiilikuitujen nimitysten ja 
tekstiilituotteiden 
kuitukoostumusselosteiden 
yhdenmukaistamisesta. Jotta voidaan 
kuitenkin suorittaa tekstiilien merkintöjä 
sisämarkkinoilla koskevan tilanteen 
perusteellinen uudelleentarkastelu ja 
pysyä sähköisen kaupankäynnin ja 
tekstiilituotemarkkinoiden tulevan 
kehityksen tahdissa, komission olisi 
toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomus, joka koskee 
mahdollisia uusia merkintävaatimuksia, 
jotta voidaan helpottaa tekstiilituotteiden 
vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja 
saada koko unioniin korkeatasoinen 
kuluttajansuoja. Kertomuksen tueksi olisi 
kuultava laajalti sidosryhmiä ja tehtävä 
vaikutusanalyysi, ja siihen voidaan 
tarvittaessa liittää 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Perustelu

Tekstiilituotemarkkinoiden tulevan kehityksen tahdissa pysymiseksi olisi tarkasteltava 
tekstiilimerkintöjen muita näkökohtia, jos ne edistävät tekstiilituotteiden vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla ja tuovat kuluttajalle lisäarvoa. Kertomuksen tueksi olisi kuultava laajalti 
sidosryhmiä, ja sen on tuotettava kuluttajalle todellista lisäarvoa ja vastattava kuluttajien 
tarpeita.
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Tarkistus 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b)Tässä asetuksessa säädetään 
ainoastaan tekstiilikuitujen nimitysten ja 
tekstiilituotteiden 
kuitukoostumusselosteiden 
yhdenmukaistamisesta. Jotta voidaan 
kuitenkin poistaa esteet, joita toisistaan 
poikkeavat kansalliset säännökset tai 
käytännöt saattavat aiheuttaa 
sisämarkkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle, ja pysyä sähköisen 
kaupankäynnin ja 
tekstiilituotemarkkinoiden tulevan 
kehityksen tahdissa, olisi toivottavaa 
tarkastella tekstiilien merkintöjen muiden 
näkökohtien yhdenmukaistamista tai 
standardointia, jotta voidaan helpottaa 
tekstiilituotteiden vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla ja saada koko unioniin 
yhdenmukainen ja korkeatasoinen 
kuluttajansuoja. Komission olisi tätä 
varten annettava Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomus unionissa 
mahdollisesti käyttöön otettavista uusista 
merkintävaatimuksista.

Or. fr

Perustelu

Tällä kappaleella pyritään varmistamaan, että komissio voi laatia kertomuksen ilman 
ennakolta määrättyjä johtopäätöksiä, jotta varmistetaan, että mahdolliset uudet vaatimukset 
vastaavat kuluttajien ja yritysten todellisia tarpeita.
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Tarkistus 66
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Komission olisi toimitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomus unionissa mahdollisesti 
käyttöön otettavista uusista 
merkintävaatimuksista.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Alkuperämerkintäjärjestelmällä 
pyritään siihen, että kuluttajat saisivat 
tietää ostamiensa tuotteiden 
alkuperämaan. Kuluttajat voisivat siten 
yhdistää kyseiset tuotteet sosiaalisiin, 
ympäristönsuojelullisiin ja 
turvallisuusstandardeihin, jotka yleensä 
liitetään kyseessä olevaan maahan.

Or. it

Tarkistus 68
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekstiilien 
nimitysten käyttöä ja niitä vastaavien
tekstiilituotteiden merkintöjä koskevat 
säännöt sekä kahta tai kolmea 

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
tekstiilikuitujen nimitysten käyttöä, 
tekstiilituotteiden merkintöjä ja 
tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen 
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tekstiilikuitua sisältävien sekoitteiden 
kvantitatiivista analyysia koskevat 
säännöt.

määritystä yhdenmukaisin kvantitatiivisin 
analyysimenetelmin koskevat säännöt, 
joiden tarkoituksena on parantaa 
tekstiilituotteiden vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla ja antaa kuluttajille 
oikeaa tietoa.

Or. en

Perustelu

On syytä tähdentää, että yhdenmukaiset menetelmät voivat edistää tekstiilituotteiden vapaata
liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta 
tekstiilituotteisiin, jotka

2. Tämän asetuksen säännöksiä, lukuun 
ottamatta alkuperämaan merkitsemistä 
koskevia säännöksiä, ei sovelleta 
tekstiilituotteisiin, jotka

Or. it

Tarkistus 70
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) 'etiketöinnillä' vaadittujen tietojen 
antamista tekstiilituotteeseen 
kiinnitettävällä selosteella;

Or. en
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Tarkistus 71
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) 'merkinnällä' vaadittujen tietojen 
merkitsemistä tekstiilituotteeseen 
ompelemalla, kirjomalla, painamalla, 
kohokuvioimalla tai muulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 72
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tekstiilituotteita saa yhteisössä pitää 
kaupan joko ennen niiden jalostusta tai 
niiden teollisen valmistuksen aikana 
taikka niiden jakeluun liittyvien 
toimenpiteiden aikana ainoastaan, jos 
niihin on liitetty seloste tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti.

1. Tekstiilituotteita saa asettaa saataville 
markkinoilla vain jos niihin on liitetty 
seloste tai ne on varustettu kauppa-
asiakirjoilla tämän asetuksen säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautus uuteen lainsäädäntökehykseen.
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Tarkistus 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltaminen ei 
rajoita sellaisten kansallisten tai yhteisön 
sääntöjen soveltamista, jotka koskevat 
teollisen tai kaupallisen omaisuuden
suojelua, valmistusta ja alkuperämerkintöjä 
ja vilpillisen kilpailun ehkäisemistä.

2. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä,
tekstiilituotteisiin sovelletaan edelleen 
kansallisia tai unionin sääntöjä, jotka 
koskevat teollisen tai kaupallisen 
omaisuuden suojelua, valmistusta ja 
alkuperämerkintöjä ja vilpillisen kilpailun 
ehkäisemistä.

Or. en

Tarkistus 74
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen uusien kuitujen sisällyttämistä 
liitteeseen I ne merkitään ilmoittamalla 
raaka-aine, josta ne koostuvat.

Or. de

Perustelu

Koska komiteamenettely kuitujen lisäämiseksi liitteeseen I kestää todennäköisesti kuukausia, 
taloudellisista syistä on voitava käyttää kuituja väliaikaisen nimityksen turvin, joka on siis 
raaka-aineen nimi. Tällainen siirtymäsäännös on näin ollen tarpeen.
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Tarkistus 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta ja yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/921 24 artiklan 1 kohdasta 
poiketen, odotettaessa pakollisia 
alkuperämerkintöjä koskevan 
lainsäädännön uudelleenlaatimista ja 
tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun velvoitteen mukaisesti jostakin 
maasta peräisin oleviksi tekstiilituotteiksi 
katsotaan tekstiilituotteet, joille on 
suoritettu kyseisessä maassa vähintään 
kaksi merkittävää käsittelyä ja/tai 
valmistusvaihetta.
___________
1EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. it

Tarkistus 76
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden, myös karstausmenetelmällä 
valmistettujen villatuotteiden, 
kuituepäpuhtaudet eivät saa ylittää 0,3:a 
prosenttia, ja kyseisten epäpuhtauksien on 
oltava valmistustekniikasta johtuvista 
syistä perusteltuja.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden, myös karstausmenetelmällä 
valmistettujen villatuotteiden, vieraat 
kuidut eivät saa ylittää 
0,3:a painoprosenttia, ja kyseisten 
epäpuhtauksien perusteluksi hyväksytään, 
että niiden esiintymistä ei voida teknisesti 
välttää hyvien tuotantotapojen mukaisissa 
käytännöissä.
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Tarkistus 77
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tekstiilituote, joka koostuu kahdesta tai 
useammasta kuitulajista, joista yhden 
osuus on vähintään 85 prosenttia tuotteen 
kokonaispainosta, on merkittävä jollakin 
seuraavista tavoista:

1. Tekstiilituote merkitään ilmoittamalla 
kaikkien kuitulajien nimitys ja niiden 
painoprosenttiosuudet alenevassa 
järjestyksessä 

a) ilmoittamalla sen kuidun nimitys, 
jonka osuus on vähintään 85 prosenttia 
kokonaispainosta, ja sen prosenttiosuus 
painosta,
b) ilmoittamalla sen kuidun nimitys, 
jonka osuus on vähintään 85 prosenttia 
kokonaispainosta, ja sen jälkeen maininta 
’vähintään 85 prosenttia’,
c) ilmoittamalla tuotteen kuitusisällön 
prosentuaalinen koostumus täydellisenä.
2. Tekstiilituote, joka koostuu kahdesta tai 
useammasta kuitulajista, joista 
yhdenkään osuus ei ole 85 prosenttia 
tuotteen kokonaispainosta, merkitään 
ilmoittamalla ainakin kahden pääkuidun 
nimitys ja niiden painoprosenttiosuudet ja 
sen jälkeen muut kuitulajit 
painoprosenttiosuuksiensa mukaan 
alenevassa järjestyksessä 
prosenttiosuusmerkintöineen tai ilman.

2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen 
liitteeseen I sisältymättömät kuidut 
voidaan merkitä nimikkeellä ’muita 
kuituja’, ja ilmoittaa niiden 
yhteenlaskettu painoprosenttiosuus.

Tästä riippumatta sovelletaan seuraavia 
sääntöjä:
a) kuitulajit, joista kunkin osuus on alle 
10 prosenttia tuotteen kokonaispainosta, 
voidaan merkitä yhteisnimikkeellä ’muita 
kuituja’, ja ilmoittaa niiden 
yhteenlaskettu painoprosenttiosuus,
b) ilmoitettaessa jokin kuitulaji, jonka 
osuus on alle 10 prosenttia tuotteen 
kokonaispainosta, on ilmoitettava tuotteen 
täydellinen prosentuaalinen koostumus.
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3. Tuotetta, jonka loimet ovat puhdasta 
puuvillaa ja kude puhdasta pellavaa ja 
jossa pellavan osuus on vähintään 40 
prosenttia liisterittömän kankaan 
kokonaispainosta, voidaan nimittää 
’puolipellavaksi’, jos lisäksi ilmoitetaan 
'loimi puhdasta puuvillaa – kude puhdasta 
pellavaa'.

3. Tuotetta, jonka loimet ovat puhdasta 
puuvillaa ja kude puhdasta pellavaa ja 
jossa pellavan osuus on vähintään 40 
prosenttia liisterittömän kankaan 
kokonaispainosta, voidaan nimittää 
'puolipellavaksi', jos lisäksi ilmoitetaan 
'loimi puhdasta puuvillaa – kude puhdasta 
pellavaa'.

4. Selosteessa voidaan käyttää ilmaisuja 
'sekalaisia kuituja' tai 'kuitusisältö 
määrittämätön' kaikista tekstiilituotteista, 
joiden koostumusta on vaikea määrittää 
valmistushetkellä.

4. Selosteessa voidaan käyttää ilmaisuja 
’sekalaisia kuituja’ tai ’kuitusisältö 
määrittämätön’ kaikista tekstiilituotteista, 
joiden koostumusta on vaikea määrittää 
valmistushetkellä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada tietää tuotteen täydellinen koostumus prosenttiosuuksina.
Tekstiilituotteet koostuvat rajallisesta määrästä kuituja ja niiden tarkkojen prosenttiosuuksien 
ilmoittaminen on teknisesti toteutettavissa. 18 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja 
sallittuja poikkeamia sovelletaan edelleen. Poikkeus on säädetty myös sellaisille kuiduille, 
joita ei vielä ole sisällytetty liitteeseen I, mutta jotka on saatettu markkinoille kysynnän 
arvioimiseksi (kohta 2) ja perinteisiä valmistustapoja käyttävien pk-yritysten tuottamille 
kierrätetyistä kuiduista koostuville tekstiilituotteille (kohta 4).

Tarkistus 78
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) määrittämättömien kuitujen osuus 
saa olla enintään 30 prosenttia 
kokonaispainosta;

Or. de



AM\809153FI.doc 17/32 PE439.907v01-00

FI

Perustelu

 Alhaisempi luku merkitsisi huomattavaa taakkaa ja tarkoittaisi tuoteselosteen kohtuutonta 
laajentamista. Lisäksi korkeatasoisen kuluttajansuojan varmistamisen ja tekstiilituotteita 
koskevien sääntöjen yksinkertaistamisen välinen tasapaino vaarantuisi.

Tarkistus 79
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Eläinperäiset materiaalit

1. Muuta kuin tekstiiliä olevia 
eläinperäisiä osia sisältävässä 
tekstiilituotteessa on oltava seloste, jossa 
ilmoitetaan, että kyseiset osat on 
valmistettu eläinperäisistä materiaaleista. 
Seloste ei saa olla harhaanjohtava, ja se 
on toteutettava siten, että kuluttajan on 
helppo ymmärtää, mihin tuotteen osaan 
selosteen tiedot viittaavat.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle eläinperäisten materiaalien 
tunnistamisessa käyttämänsä 
määritysmenetelmät viimeistään 
[soveltamispäivä] ja sen jälkeen aina 
tarvittaessa kehityksen sitä edellyttäessä.
3. Komissio antaa 19 a, 19 b ja 19 c 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 1 kohdassa 
tarkoitettujen tekstiilituotteiden 
selosteiden yksityiskohdat ja menettelyt ja 
vahvistetaan eläinperäisten materiaalien 
tunnistamisessa käytettävät 
määritysmenetelmät.

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajat kykenisivät tekemään tietoisia päätöksiä, heidän olisi tekstiilituotetta 
ostaessaan tiedettävä, sisältääkö tuote muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia 
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(turkiksia, nahkaa jne.). Sen vuoksi on tärkeää ilmoittaa tuoteselosteessa kaikki tuotteeseen 
sisältyvät eläinperäiset materiaalit.

Tarkistus 80
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tekstilituotteet on etiketöitävä tai 
merkittävä aina kun ne markkinoidaan.

1. Tekstilituotteet on etiketöitävä aina kun 
ne asetetaan saataville markkinoilla.
Tuoteselosteen on oltava kiinni 
tekstiilituotteessa siten, että kuluttaja voi 
helposti lukea ja nähdä sen. 
Tuoteselosteen pitää olla luettavissa 
tuotteen kohtuullisen käyttöiän ajan.
Tuoteseloste ja sen kiinnitystapa eivät saa 
aiheuttaa kuluttajalle kohtuutonta 
epämukavuutta tekstiilituotetta 
käytettäessä.

Selosteiden ja merkintöjen asemasta tai 
niiden täydennyksenä voidaan käyttää 
kauppa-asiakirjoja, kun tuotteita ei tarjota 
myytäväksi kuluttajille tai kun tuotteen 
tilaaja on valtio tai muu 
julkisoikeudellinen oikeushenkilö.

Tuoteselosteiden asemasta tai niiden 
täydennyksenä voidaan käyttää kauppa-
asiakirjoja, kun tuotteita toimitetaan 
toimitusketjussa oleville talouden 
toimijoille tai kun tuotteen tilaaja on
julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/18/EY1 tarkoitettu 
hankintaviranomainen.
Edellä tämän asetuksen 5, 7, 8 ja 9 
artiklassa tarkoitetut nimitykset ja 
kuvaukset on esitettävä selvästi tällaisissa 
kauppa-asiakirjoissa.
Lyhenteitä voidaan käyttää edellyttäen, 
että kuidun lyhenne on määritelty 
kansainvälisessä standardissa2 ja 
selitetään samassa kauppa-asiakirjassa.
_______
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
² ISO 2076 tekstiilikuitujen lyhenteistä.
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Perustelu

On syytä painottaa loppukäyttäjän mukavuutta, mutta ilman että valmistajille määrätään 
joustamattomia ja kohtuuttoman tiukkoja sääntöjä. Olisi lisättävä viittaus ISO 2076 
standardiin. Standardissa määritellään kansainväliset lyhenteet tärkeimmille 
tekstiilituotteissa käytetyille tekstiilikuiduille ja raaka-aineille.

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

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tekstilituotteet on etiketöitävä tai 
merkittävä aina kun ne markkinoidaan.

1. Tekstilituotteet on etiketöitävä tai 
merkittävä aina kun ne markkinoidaan ja 
niihin on aina merkittävä alkuperämaa 
yhteisön tullikoodeksin mukaisesti.

Selosteiden ja merkintöjen asemasta tai 
niiden täydennyksenä voidaan käyttää 
kauppa-asiakirjoja, kun tuotteita ei tarjota 
myytäväksi kuluttajille tai kun tuotteen
tilaaja on valtio tai muu julkisoikeudellinen 
oikeushenkilö.

Selosteiden ja merkintöjen asemasta tai 
niiden täydennyksenä voidaan käyttää 
kauppa-asiakirjoja, kun tuotteita ei tarjota 
myytäväksi kuluttajille tai kun tuotteen 
tilaaja on valtio tai muu julkisoikeudellinen 
oikeushenkilö. Tätä kohtaa ei sovelleta 
kolmansista maista peräisin oleviin 
tekstiilituotteisiin.

Or. it

Tarkistus 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla

1. Tässä artiklassa ilmauksilla 
"alkuperä" ja "peräisin" tarkoitetaan 
tavaroiden muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää yhteisön 



PE439.907v01-00 20/32 AM\809153FI.doc

FI

tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
2913/921 22–26 artiklan mukaisesti.
2. Kolmansista maista, Turkkia ja ETA-
sopimuksen sopimuspuolia lukuun 
ottamatta, tuotujen tekstiilituotteiden 
tuontiin ja markkinoille saattamiseen 
sovelletaan alkuperämerkintävaatimuksia 
tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
3. Tekstiilituotteiden alkuperämaa on 
ilmoitettava tuoteselosteessa. Pakattujen 
tuotteiden osalta kyseinen merkintä on 
tehtävä erikseen pakkaukseen.

4. Komissio voi antaa 19 a, 19 b ja 19 c 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä yksilöidäkseen tapaukset, joissa 
pakkaukseen tehty alkuperämerkintä 
hyväksytään itse tavaroihin kiinnitettävän 
merkinnän sijasta. Näin olisi toimittava 
erityisesti silloin, kun lopullinen kuluttaja 
tai käyttäjä saa tuotteet käyttöönsä 
yleensä niiden tavanomaisessa 
pakkauksessa.
5. Tekstiilituotteiden alkuperä ilmoitetaan 
ilmaisulla ”valmistettu” yhdistettynä 
alkuperämaan nimeen. Tuoteseloste 
voidaan tehdä millä tahansa Euroopan 
unionin virallisella kielellä, jota 
loppukuluttajien on helppo ymmärtää 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaroita on 
tarkoitus pitää kaupan.
6. Alkuperämerkintä on tehtävä helposti 
luettavin ja pysyvin kirjaimin, sen on 
oltava näkyvissä tavanomaisen käsittelyn 
aikana ja erotuttava selvästi muista 
tiedoista, eikä se myöskään saa olla 
harhaanjohtava eikä omiaan antamaan 
virheellistä vaikutelmaa tuotteen 
alkuperästä.
7. Tekstiilituotteissa on oltava vaadittava 
merkintä maahantuontihetkellä. Kyseistä 
merkintää ei saa poistaa eikä muuttaa 
ennen tuotteiden myyntiä lopulliselle 
kuluttajalle tai käyttäjälle.
_______
1EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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Tarkistus 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
11 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 b artikla

1. Jos tekstiilituotteen muu kuin 11 a 
artiklassa tarkoitettu alkuperä on 
ilmoitettu tuoteselosteessa, merkintään 
sovelletaan tässä artiklassa säädettyjä 
edellytyksiä.
2. Tuotteen katsotaan olevan peräisin siitä 
maasta, jossa sille on suoritettu vähintään 
kaksi seuraavista valmistusvaiheista:
– kehruu;
– kudonta;
– viimeistys;
– jatkojalostus.
3. Tuoteselosteessa ei saa ilmoittaa 
tekstiilituotteen olevan kokonaan peräisin 
jostakin maasta, jos sille ei ole suoritettu 
kyseisessä maassa kaikkia 2 kohdassa 
tarkoitettuja valmistusvaiheita.
4. Ilmaus "valmistettu" yhdessä 
alkuperämaan nimen kanssa ilmaisee 
tuotteen alkuperän. Tuoteseloste voidaan 
laatia millä tahansa Euroopan unionin 
virallisella kielellä, jota loppukuluttajien 
on helppo ymmärtää siinä jäsenvaltiossa, 
jossa tavaroita on tarkoitus pitää kaupan.
5. Alkuperämerkintä on tehtävä helposti 
luettavin ja pysyvin kirjaimin, sen on 
oltava näkyvissä tavanomaisen käsittelyn 
aikana ja erotuttava selvästi muista 
tiedoista, eikä se myöskään saa olla 
harhaanjohtava eikä omiaan antamaan 
virheellistä vaikutelmaa tuotteen 
alkuperästä.
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Tarkistus 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
11 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 c artikla

Komissio antaa 19 a, 19 b ja 
19 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä, erityisesti seuraavia 
tarkoituksia varten:
– määrittääkseen alkuperämerkintöjen 
tarkan muodon ja niitä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt;
– laatiakseen kaikilla unionin kielillä 
luettelon ilmaisuista, jotka selvästi 
osoittavat, että tuotteet ovat peräisin 
merkinnässä ilmoitetusta maasta;
– yksilöidäkseen tapaukset, joissa yleisesti 
käytetyt lyhenteet osoittavat täysin selvästi 
alkuperämaan ja joissa niitä voidaan 
käyttää tässä asetuksessa säädettyihin 
tarkoituksiin;
– yksilöidäkseen tapaukset, joissa 
tuotteisiin ei voida tai ei tarvitse tehdä 
merkintää teknisistä tai taloudellisista 
syistä;
– määrittääkseen muut säännöt, joita 
mahdollisesti tarvitaan, kun tuotteiden 
todetaan olevan ristiriidassa tämän 
asetuksen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
11 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 d artikla

1. Edellä 11 a artiklassa tarkoitettujen 
tekstiilituotteiden katsotaan olevan 
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, jos
– niissä ei ole alkuperämerkintää;
– alkuperämerkintä ei vastaa tuotteiden 
alkuperää;
– alkuperämerkintä on vaihdettu tai 
poistettu tai sitä on muuten muutettu, 
paitsi jos kyse on tämän artiklan 5 kohdan 
nojalla vaaditusta korjauksesta;
2. Muiden kuin 11 a artiklassa 
tarkoitettujen tekstiilituotteiden katsotaan 
olevan ristiriidassa tämän asetuksen 
kanssa, jos
– alkuperämerkintä ei vastaa tuotteiden 
alkuperää;
– alkuperämerkintä on vaihdettu tai 
poistettu tai sitä on muuten muutettu, 
paitsi jos kyse on tämän artiklan 5 kohdan 
nojalla vaaditusta korjauksesta;
3. Komissio voi antaa 19 a, 19 b ja 
19 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tämän 
asetuksen noudattamisen osoittamiseksi 
esitettäviä ilmoituksia ja 
todistusasiakirjoja.
4. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisesta 
määrättävistä seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään yhdeksän kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta, ja niiden on viipymättä 
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ilmoitettava sille myöhemmistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.
5. Jos tuotteet eivät ole tämän asetuksen 
mukaisia, jäsenvaltioiden on lisäksi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
velvoittaakseen tuotteiden omistajan tai 
kenen tahansa muun niistä vastuussa 
olevan henkilön merkitsemään tuotteet 
tämän asetuksen mukaisesti ja omalla 
kustannuksellaan.
6. Jos se on tarpeen tämän asetuksen 
tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa 
tämän asetuksen noudattamisen 
valvonnan yhteydessä saamiaan tietoja 
keskenään ja myös sellaisten 
viranomaisten ja muiden henkilöiden tai 
yhteisöjen kanssa, jotka ovat saaneet 
jäsenvaltioilta asiaan liittyviä valtuuksia 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä 
toukokuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/29/EY 11 artiklan mukaisesti1.
______
1 EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

Or. en

Tarkistus 86
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 5, 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut 
nimitykset ja kuvaukset on merkittävä 
helposti luettavin ja selkeästi erottuvin 
yhdenmukaisin kirjaimin luetteloihin, 
esitteisiin, pakkauksiin, selosteisiin ja 
merkintöihin, kun tekstiilituotteita 
tarjotaan myyntiin.

2. Kun tekstiilituote asetetaan saataville 
markkinoilla, 5, 7, 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetut nimitykset ja 
kuitukoostumukset on merkittävä 
luetteloihin, esitteisiin, pakkauksiin ja 
tuoteselosteisiin siten, että tiedot ovat 
helposti saatavilla, nähtävissä ja 
luettavissa, ja yhdenmukaisin kirjaimin.
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Tietojen on oltava kuluttajan helposti 
saatavissa ennen tuotteen ostamista, myös 
verkkokauppaostoksissa.

Or. en

Perustelu

Pitää korostaa, että tavara on tarkoitettu loppukäyttäjälle. Tuoteselosteen tietojen pitäisi olla 
kuluttajan saatavilla aina tarvittaessa, mutta tämä vaatimus ei saa johtaa siihen, että 
valmistajille asetetaan kohtuuttoman tiukkoja sääntöjä. Yritysten ja kuluttajien välinen 
tasapaino pitää säilyttää sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. 

Tarkistus 87
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Selosteiden ja merkintöjen on oltava 
luettavissa sen jäsenvaltion kielellä tai 
kielillä, jonka alueella tekstiilituotteet 
tarjotaan myyntiin tai myydään 
loppukuluttajalle, jos tätä vaaditaan 
kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä.

4. Tuoteselosteiden on oltava luettavissa 
millä tahansa unionin virallisella kielellä, 
jota loppukuluttajien on helppo ymmärtää 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tekstiilituotteet 
asetetaan saataville.

Or. en

Tarkistus 88
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puolien, rullien, vyyhtien, kerien ja muiden 
pienten ompelu-, parsin- ja 
kirjailulankaerien osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 15 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun yhteisselosteeseen. 
Yksittäiset tuotteet voidaan selostaa millä 
tahansa yhteisön kielellä.

Puolien, rullien, vyyhtien, kerien ja muiden 
pienten ompelu-, parsin- ja 
kirjailulankaerien osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 15 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun yhteisselosteeseen. 
Kun tällaisia tuotteita myydään 
loppukäyttäjille yksittäin, ne voidaan 
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selostaa millä tahansa unionin virallisella 
kielellä edellyttäen, että niissä on myös 
yhteisseloste.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että tuoteseloste on helposti kuluttajan saatavissa.

Tarkistus 89
Zuzana Roithová

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puolien, rullien, vyyhtien, kerien ja muiden 
pienten ompelu-, parsin- ja 
kirjailulankaerien osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 15 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun yhteisselosteeseen. 
Yksittäiset tuotteet voidaan selostaa millä 
tahansa yhteisön kielellä.

Puolien, rullien, vyyhtien, kerien ja muiden 
pienten ompelu-, parsin- ja 
kirjailulankaerien osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 15 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun yhteisselosteeseen. 
Kun tällaisia tuotteita myydään 
loppukäyttäjille yksittäin, ne voidaan 
selostaa millä tahansa unionin virallisella 
kielellä edellyttäen, että niissä on myös 
yhteisseloste.

Or. en

Tarkistus 90
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Komissio antaa 19 a, 19 b ja 
19 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 
yksityiskohtaiset edellytykset tässä 
kohdassa tarkoitettujen tunnusten 
käytölle.



AM\809153FI.doc 27/32 PE439.907v01-00

FI

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuitunimitysten tai kuitukoostumuksen 
ilmoittaminen liitteessä V luetteloitujen 
tekstiilituotteiden selosteissa tai 
merkinnöissä ei ole pakollista.

2. Kuitunimitysten tai kuitukoostumuksen 
ilmoittaminen liitteessä V luetteloitujen 
tekstiilituotteiden selosteissa tai 
merkinnöissä ei ole pakollista lukuun 
ottamatta alkuperänimityksiä.

Or. it

Tarkistus 92
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei yhteisön tasolla ole tiettyä 
tekstiilisekoitetta koskevaa yhtenäistä 
analyysimenetelmää, tarkastuksesta 
vastaavan laboratorion on määritettävä 
kyseisen sekoitteen koostumus 
käytettävissään olevilla asianmukaisilla 
menetelmillä ja ilmoitettava 
tutkimusselosteessa saatu tulos sekä 
käytetyn menetelmän tarkkuus, jos se on 
tiedossa.

3. Jollei yhteisön tasolla ole tiettyä 
tekstiilisekoitetta koskevaa yhtenäistä 
analyysimenetelmää, jäsenvaltion 
viranomaisten valtuuttaman ja 
hyväksymän tarkastuksesta vastaavan 
laboratorion on määritettävä kyseisen 
sekoitteen kuitukoostumus ja ilmoitettava 
tutkimusselosteessa saatu tulos, käytetty 
menetelmä sekä tämän menetelmän 
tarkkuus.

Or. el

PerusteluIlmaus "tarkastuksesta vastaava" ei ole minkäänlainen tae tarkastuslaboratorion ja 
sen tulosten luotettavuudesta. Jäsenvaltion viranomaisten valtuuttamat ja hyväksymät 
laboratoriot täyttävät ainakin laatua ja luotettavuutta koskevat vähimmäiskriteerit.



PE439.907v01-00 28/32 AM\809153FI.doc

FI

Tarkistus 93
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Uudelleentarkastelu

1. Komissio antaa viimeistään …* 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen unionissa mahdollisesti 
käyttöön otettavista uusista 
merkintävaatimuksista, jotta voidaan 
helpottaa tekstiilituotteiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja saada 
koko unioniin korkeatasoinen 
kuluttajansuoja. Kertomuksen tueksi on 
kuultava laajalti sidosryhmiä ja tehtävä 
perusteellinen vaikutusanalyysi, ja siihen 
voidaan tarvittaessa liittää 
lainsäädäntöehdotuksia. 
2. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti 
kuluttajien näkemyksiä tekstiilituotteiden 
selosteissa annettavista 
vähimmäistiedoista. Kertomuksessa 
käsitellään esimerkiksi tekstiilituotteiden 
syttymisherkkyyttä ja tekstiilituotteiden 
valmistuksessa tai käsittelyssä käytetyistä 
mahdollisesti allergeenisista tai 
vaarallisista aineista ilmoittamista. 
Kertomuksessa voitaisiin selvittää myös 
tekstiilimerkintöjen muita näkökohtia, jos 
ne edistävät yhdenmukaistamista ja tuovat 
kuluttajalle lisäarvoa.
3. Komissio toteuttaa viimeistään …* 
tutkimuksen, jossa arvioidaan 
tekstiilituotteiden valmistuksessa tai 
käsittelyssä käytettyjen aineiden 
mahdollisia haittoja ihmisen terveydelle. 
Tutkimuksessa on arvioitava erityisesti 
tekstiilituotteissa käytettyjen synteettisten 
kuitujen, väriaineiden, biosidien, 
säilöntäaineiden ja nanohiukkasten ja 
allergisten reaktioiden syy-yhteyttä. 
Tutkimuksen on perustuttava tieteelliseen 
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näyttöön, ja siinä on otettava huomioon 
markkinavalvontatoimien tulokset. 
Komissio voi esittää tutkimuksen 
perusteella tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia tekstiilituotteissa 
käytettävien mahdollisesti vaarallisten 
aineiden kieltämiseksi tai niiden käytön 
rajoittamiseksi asiaa koskevan unionin 
lainsäädännön mukaisesti.
___________
* Kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Tekstiilituotemarkkinoiden tulevan kehityksen tahdissa pysymiseksi olisi tarkasteltava 
tekstiilimerkintöjen muita näkökohtia, jos ne edistävät tekstiilituotteiden vapaata liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla ja tuovat kuluttajalle lisäarvoa. Komissiota kehotetaan tätä varten 
laatimaan asiaa koskeva kertomus. Kertomuksen tueksi olisi kuultava laajalti sidosryhmiä. 
On kuitenkin tiedostettava se vaara, että merkinnät saattavat johtaa alan liialliseen 
sääntelyyn, mikä lisäisi kansainvälisiä jännitteitä ja haittaisi EU:n teollisuuden kilpailukykyä.

Tarkistus 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään …* 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen unionissa mahdollisesti 
käyttöön otettavista uusista 
merkintävaatimuksista. 
___________
*Kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. fr
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Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että komissio voi laatia kertomuksen ilman 
ennakolta määrättyjä johtopäätöksiä, jotta varmistetaan, että mahdolliset uudet vaatimukset 
vastaavat kuluttajien ja yritysten todellisia tarpeita.

Tarkistus 95
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään [pvm = 
viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta korostaen siinä uusien 
kuitunimitysten hakemuksia ja 
hyväksymistä.

Komissio toimittaa viimeistään [pvm = 
viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta korostaen siinä uusien 
kuitunimitysten hakemuksia ja 
hyväksymistä ja esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Viisi vuotta on todellakin kohtuullinen aika perusteellisen selvityksen tekemiseksi 
tekstiilituotteiden tuoteselosteista ja kattavan vaikutusten arvioinnin tekemiseksi tästä 
asetuksesta.

Tarkistus 96
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Siirtymäsäännökset

Tekstiilien nimityksistä 14 päivänä 
tammikuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(uudelleenlaadittu toisinto) 2008/121/EY1
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säännösten mukaisia tekstiilituotteita, 
jotka on saatettu markkinoille [kuusi 
kuukautta voimaantulon jälkeen], 
voidaan saattaa markkinoille …* saakka.
___________
1 EUVL L 19, 23.1.2009, s. 29.
* Kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Kolme vuotta vaikuttaa kohtuulliselta ajalta asetuksen säännösten noudattamiseksi.

Tarkistus 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Huopakankaat Poistetaan.

Or. it

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

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

17. Huopahatut Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 39 kohta

Komission teksti Tarkistus

39. Suojaa ja turvallisuutta parantavat 
tekstiilituotteet, kuten turvavyöt, 
laskuvarjot, pelastusliivit, pelastuskouru, 
palontorjuntavälineet, luodinkestävät 
liivit, erityiset suojavaatteet (esimerkiksi 
suojaus tulta, kemiallisia aineita ja muita 
turvallisuutta vaarantavia tekijöitä 
vastaan)

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 100
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 43 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a. Loppukäyttäjille mittatilaustyönä 
toimitetut tekstiilituotteet.

Or. de

Perustelu

 Pk-yritykset (joihin kuuluu lukematon määrä yhden hengen yrityksiä) valmistavat tällaisia 
tuotteita. Jos mittatilaustyönä loppukäyttäjille valmistetuille tuotteille ei säädettäisi 
poikkeusta, siitä aiheutuisi raskas taakka tälle tekstiilialan osalle, jonka osuus alan kasvusta 
on huomattava. 


