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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering 
og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets 
direktiv 73/44/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF

(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (13807/4/2010 – C7-0017/2011),

– der henviser til udtalelse af 16. december 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg1,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling2 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0031),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 66,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved andenbehandling;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Rådets holdning
Betragtning 6 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(6a) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte 
regler for visse produkter, der omfatter 
ikke-tekstildele af animalsk oprindelse. 
Denne forordning skal i særdeleshed 
fastsætte krav vedrørende angivelse af 

                                               
1 EUT C 255 af 22.9.2010, s. 37.
2 Vedtagne tekster 18.5.2010, P7_TA(2010)0168.
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ikke-tekstildele af animalsk oprindelse på 
etiketteringen eller mærkningen på 
tekstilprodukter, således at forbrugerne 
kan træffe informerede valg. Denne 
etikettering eller mærkning må ikke være 
misvisende og skal foretages på en sådan 
måde, at forbrugeren let kan se, hvilken 
del af produktet der er omfattet af denne 
information. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Rådets holdning
Betragtning 12 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(12a) Forbrugerbeskyttelse forudsætter 
gennemsigtige og sammenhængende 
bestemmelser vedrørende handel, 
herunder vedrørende angivelse af 
oprindelse. Formålet med disse angivelser 
skulle være at gøre det muligt for 
forbrugerne at få fuldt kendskab til den 
præcise oprindelse af de produkter, de 
køber, således at de beskyttes mod 
svigagtige, unøjagtige eller misvisende 
påstande vedrørende deres oprindelse. 
Der bør med dette for øje fastlægges 
harmoniserede regler for så vidt angår 
tekstilprodukter. 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 fastlægges regler til 
sikring af, at eventuelle 
oprindelsesangivelser ikke er falske eller 
misvisende.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Rådets holdning
Betragtning 12 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(12b) Kravene til oprindelsesmærkningen, 
der er fastsat i denne forordning 
vedrørende tekstilprodukter, har forrang 
over alle generelle anvendelige ordninger 
for oprindelsesmærkning af produkter 
importeret fra tredjelande, der skal 
etableres som en del af Unionens fælles 
handelspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 4

Rådets holdning
Betragtning 13

Rådets holdning Ændringsforslag

(13) 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. De metoder, der 
er fastsat til dette formål i denne 
forordning, bør gøres til europæiske 
standarder; derfor bør Kommissionen 
træffe foranstaltninger med henblik på fra 
den nuværende ordning, hvor metoderne er 
beskrevet i denne forordning, at gå over til 
en europæisk standardbaseret ordning. 
Brugen af ensartede metoder til analyse af 
tekstilprodukter, der er sammensat af 

(13) 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. For at forenkle 
denne forordning og tilpasse de heri 
fastsatte ensartede metoder til den 
tekniske udvikling bør disse metoder gøres 
til europæiske standarder. Til det formål
bør Kommissionen styre overgangen fra 
den nuværende ordning, der er baseret på 
de metoder, der er fastsat i denne 
forordning, til en harmoniseret 
standardbaseret ordning. Brugen af 
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binære og ternære fiberblandinger, vil lette 
den frie bevægelighed for disse produkter 
og dermed forbedre det indre markeds 
funktion.

ensartede metoder til analyse af 
tekstilprodukter, der er sammensat af 
binære og ternære fiberblandinger, vil lette 
den frie bevægelighed for disse produkter 
og dermed forbedre det indre markeds 
funktion.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at angive årsagerne (forenkling, tilpasning til teknologiske 
fremskridt), der begrunder overgangen fra den nuværende ordning, der er baseret på de 
metoder, der er fastsat i denne forordning, til en harmoniseret standardbaseret ordning.

Ændringsforslag 5

Rådets holdning
Betragtning 17 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(17a) Det er nødvendigt, at producenter 
eller personer, der handler på dennes 
vegne, som ønsker at tilføje en ny 
tekstilfiberbetegnelse til bilagene til 
nærværende forordning, sammen med det 
tekniske dossier, der skal indsendes med 
ansøgningen, vedlægger alle tilgængelige 
videnskabelige oplysninger vedrørende 
mulige allergiske reaktioner eller andre 
negative effekter af den nye tekstilfiber på 
menneskers sundhed, herunder resultater 
af undersøgelser gennemført i denne 
forbindelse i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning. 

Or. en
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Ændringsforslag 6

Rådets holdning
Betragtning 18

Rådets holdning Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør have beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår vedtagelse 
af tekniske kriterier og procedureregler for 
tilladelse af større tolerancer, ændring af 
bilag II, IV, V, VI, VII, VIII og IX med 
henblik på at tilpasse disse bilag til den 
tekniske udvikling og ændring af bilag I 
med henblik på at tilføje nye 
tekstilfiberbetegnelser til listen i dette 
bilag. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
bl.a. på ekspertniveau.

(18) Kommissionen bør have beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår vedtagelse 
af tekniske kriterier og procedureregler for 
tilladelse af større tolerancer, etikettering 
eller mærkning af ikke-tekstildele af 
animalsk oprindelse, form og anvendelse 
af sproguafhængige symboler eller koder 
til tekstilfiberbetegnelser, angivelse af 
tekstilprodukters oprindelse, ændring af 
bilag II, IV, V, VI, VII, VIII og IX med 
henblik på at tilpasse disse bilag til den 
tekniske udvikling og ændring af bilag I 
med henblik på at tilføje nye 
tekstilfiberbetegnelser til listen i dette 
bilag. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
bl.a. på ekspertniveau.

Or. en

Ændringsforslag 7

Rådets holdning
Betragtning 19

Rådets holdning Ændringsforslag

(19) Da målet for denne forordning, 
nemlig vedtagelsen af ensartede regler for 
anvendelsen af tekstilfiberbetegnelser og 
tilknyttet etikettering og mærkning af 
tekstilprodukters fibersammensætning,
ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af 
foranstaltningens omfang bedre kan 

(19) Da målene for denne forordning ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af 
foranstaltningens omfang bedre kan 
gennemføres på EU-plan, kan Unionen 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
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gennemføres på EU-plan, kan Unionen 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 8

Rådets holdning
Betragtning 19 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(19a) For at fjerne eventuelle hindringer 
for et velfungerende indre marked som 
følge af afvigende bestemmelser eller 
praksis i medlemsstaterne og for at holde 
trit med udviklingen af elektronisk handel 
og fremtidige udfordringer på markedet 
for tekstilprodukter bør harmoniseringen 
eller standardiseringen af andre aspekter 
af tekstilmærkning undersøges.
Med dette for øje bør Kommissionen 
forelægge en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om eventuelle nye 
mærkningskrav, der skal indføres på EU-
plan med henblik på at fremme 
tekstilprodukters frie bevægelighed på det 
indre marked og opnå en grad af 
forbrugerbeskyttelse i hele Unionen.

Rapporten bør navnlig undersøge 
forbrugernes holdninger med hensyn til 
mængden af oplysninger, der skal fremgå 
af tekstilprodukternes mærkning og 
hvilke andre midler end mærkning, der 
kan benyttes til at give forbrugerne 
yderligere oplysninger.
Rapporten udarbejdes på grundlag af en 
omfattende høring af alle berørte parter, 
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forbrugerundersøgelser og en grundig 
cost-benefit-analyse og skal tage hensyn 
til eksisterende dertil knyttede europæiske 
og internationale standarder. 
Rapporten bør navnlig undersøge 
merværdien for forbrugeren af eventuelle 
mærkningskrav vedrørende 
tekstilprodukternes pleje, størrelse, farlige 
stoffer, brændbarhed og resultater på 
miljøområdet, anvendelsen af 
sproguafhængige symboler eller koder til 
identifikation af de tekstilfibre, social og 
elektronisk mærkning samt indførelsen af 
et identifikationsnummer på etiketten, 
således at man på eget initiativ kan finde 
yderligere oplysninger, navnlig via 
internettet, om produktet og producenten.
Rapporten ledsages om fornødent af 
forslag til retsforskrifter. 

Or. en

Ændringsforslag 9

Rådets holdning
Betragtning 19 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(19b) Kommissionen skal gennemføre en 
undersøgelse med henblik på at vurdere, 
om stoffer, der anvendes til fremstilling og 
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, 
imprægneringsmidler eller nanopartikler, 
der anvendes i tekstilprodukter. 
Undersøgelsen baseres på videnskabelige 
beviser og tager højde for resultaterne af 
markedsovervågningsaktiviteterne. På 
grundlag af denne undersøgelse 
forelægger Kommissionen, hvor det er 
berettiget, forslag til retsakter med 
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henblik på at forbyde eller begrænse 
anvendelsen af potentielt farlige stoffer i 
tekstilprodukter, i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 10

Rådets holdning
Artikel 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der regler 
for anvendelsen af tekstilfiberbetegnelser 
og tilknyttet etikettering og mærkning af 
tekstilprodukters fibersammensætning 
samt regler for bestemmelse af 
tekstilprodukters fibersammensætning ved 
hjælp af kvantitativ analyse af binære og 
ternære tekstilfiberblandinger med henblik 
på at forbedre det indre markeds funktion 
og give nøjagtige oplysninger til 
forbrugerne.

Ved denne forordning fastsættes der regler 
for anvendelsen af tekstilfiberbetegnelser 
og tilknyttet etikettering og mærkning af 
tekstilprodukters fibersammensætning,
regler for bestemmelse af tekstilprodukters 
fibersammensætning ved hjælp af 
kvantitativ analyse af binære og ternære 
tekstilfiberblandinger samt regler for 
etikettering eller mærkning af ikke-
tekstildele af animalsk oprindelse og 
angivelse af tekstilprodukternes 
oprindelsesland med henblik på at 
forbedre det indre markeds funktion og 
give nøjagtige oplysninger til forbrugerne. 

Or. en

Ændringsforslag 11

Rådets holdning
Artikel 2 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Denne forordning anvendes ikke på 
tekstilprodukter, der, uden at salg finder 
sted, overgives til hjemmearbejdere eller 
selvstændige virksomheder med henblik 
på videreforarbejdning.

3. Denne forordning ikke anvendes på 
tekstilprodukter, der er fremstillet af 
selvstændige skræddere.
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Or. en

Ændringsforslag 12

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

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 13

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1 til 3

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Tekstilprodukter, der består af to eller 
flere fibre, og hvor mindst 85 % af den 
samlede vægt udgøres af en fiber, 
etiketteres eller 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, med 
dens vægtprocent angivet umiddelbart før 
eller efter

b) betegnelsen for den fiber, der mindst 
udgør 85 % af den samlede vægt, med 
ordene "mindst 85 %" umiddelbart før 
eller efter

c) angivelse af produktets fuldstændige 
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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 og med 
forbehold af artikel 7, stk. 2, kan fibre, 
der udgør indtil 3 % af tekstilproduktets 
samlede vægt, eller fibre, der tilsammen 
udgør indtil 10 % af den samlede vægt, 
betegnes som "øvrige fibre" efterfulgt af 
deres samlede vægtprocent, forudsat at det 
er vanskeligt at anføre disse på 
fremstillingstidspunktet. 

3. Med forbehold af stk. 2, kan samtlige 
de fibre, som for hver enkelts 
vedkommende indgår med mindre end 
10 % af produktets samlede vægt, 
betegnes med udtrykket "øvrige fibre" 
med den samlede vægtprocent angivet 
umiddelbart før eller efter.

Såfremt betegnelsen for en fiber nævnes, 
og denne fiber indgår med mindre end 
10 % i produktets samlede vægt, skal 
produktets fuldstændige procentvise 
sammensætning angives.

Or. en

Begrundelse

Forbrugere skal have ret til at blive informeret om den fuldstændige procentvise 
sammensætning af et tekstilprodukt. Tekstilprodukter er sammensat af et begrænset antal 
fibre, der let kan identificeres af producenten med deres nøjagtige vægtprocent. Angivelsen af 
alle fiberkomponenter, der allerede er en veletableret praksis, vil ikke øge størrelsen på 
mærket eller medføre en byrde for producenter, der, hvis dette er nødvendigt, kan gøre brug 
af de afvigelser, der er fastsat i artikel 9, stk. 2 og 5. De i artikel 19 fastsatte tolerancer finder 
ligeledes anvendelse.
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Ændringsforslag 14

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Som en undtagelse fra stk. 1 kan en 
fiber, der ikke er opført i bilag I, betegnes 
som "øvrige fibre" efterfulgt af dens 
samlede vægtprocent, forudsat at der er 
indgivet en ansøgning om tilføjelsen af en 
sådan fiber på den i bilag I angivne liste i 
overensstemmelse med artikel 6.

Or. en

Begrundelse

Fibre, der endnu ikke er opført på den harmoniserede liste over tekstilfiberbetegnelser til 
bilag I, må bringes i omsætning på markedet for at evaluere efterspørgslen blandt 
forbrugerne, forudsat at der er indgivet en ansøgning i overensstemmelse med den fastsatte 
procedure i artikel 6.

Ændringsforslag 15

Rådets holdning
Artikel 11 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 11a
Ikke-tekstildele af animalsk oprindelse

1. Tilstedeværelsen af ikke-tekstildele af 
animalsk oprindelse skal angives på 
etiketteringen eller mærkning af 
tekstilprodukter, når de gøres tilgængelige 
på markedet. 
2. Etiketteringen eller 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. 
3. Artikel 19a, 19c og 19d finder 
tilsvarende anvendelse på ikke-tekstildele 
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af animalsk oprindelse, der henvises til i 
stk. 1. 
4. 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.
5. Kommissionen vedtager ved delegerede 
akter i overensstemmelse med artikel 21 
og med forbehold af betingelserne i 
artikel 22 og 23 delegerede retsakter, 
bestemmelser for den nøjagtige 
udformning af og indholdet i den 
etikettering eller mærkning, som de i stk. 
1 omhandlede tekstilprodukter skal 
forsynes med, og fastsætter de 
analysemetoder, der skal benyttes til at 
identificere materiale fra dyr.
___________
* EUT: Indsæt datoen for denne forordnings 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 16

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Etiketteringen og mærkningen af 
tekstilprodukter skal være holdbar, let 
læselig, synlig og tilgængelig og, hvis der 
anvendes en etiket, forsvarligt fastgjort.

Etiketteringen og mærkningen af 
tekstilprodukter skal under produktets 
normale eller med rimelighed forventede 
brugstid være holdbar, let læselig, synlig 
og tilgængelig og, hvis der anvendes en 
etiket, forsvarligt fastgjort.

Or. en



PR\858011DA.doc 17/35 PE456.959v01-00

DA

Ændringsforslag 17

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Etiketten og den måde, hvorpå den er 
anbragt, skal være udført, således at 
ubehag for forbrugeren, når produktet 
bæres, minimeres.

Or. en

Ændringsforslag 18

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Forkortelser må ikke anvendes, dog med 
undtagelse af en hulkortkode, såfremt 
betydningen af denne kode oplyses i 
samme handelsdokument.

Forkortelser må ikke anvendes, med 
undtagelse af en hulkortkode, eller når de 
er defineret i internationalt anerkendte 
standarder, såfremt betydningen af 
forkortelserne oplyses i samme 
handelsdokument.

Or. en

Ændringsforslag 19

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Når et tekstilprodukt gøres tilgængeligt 
på markedet, skal de i artikel 5, 7, 8 og 9 
nævnte angivelser af tekstilfibrenes 
sammensætning i kataloger og brochurer, 
på emballage, etiketter og mærkning 
angives på en måde, der er let læselig, 
synlig, tydelig og med ensartede bogstaver 

1. Når et tekstilprodukt gøres tilgængeligt 
på markedet, skal de i artikel 5, 7, 8 og 9 
nævnte angivelser af tekstilfibrenes 
sammensætning i kataloger og brochurer, 
på emballage, etiketter og mærkning 
angives på en måde, der er let læselig, 
synlig og tydelig. Betegnelsen for fibrene 
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eller ensartet skrifttype. Disse oplysninger 
skal være klart synlige for forbrugeren før 
købet, herunder i de tilfælde hvor købet er 
foretaget elektronisk.

og deres vægtprocent angives med
ensartede bogstaver/tal, størrelse, stil og 
skrifttype. Disse oplysninger skal være 
klart synlige for forbrugeren før købet, 
herunder i de tilfælde hvor købet er 
foretaget elektronisk.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at sikre, at alle fibre angives ensartet på etiketten til et 
tekstilprodukt uanset deres vægtprocent eller den anseelse, de nyder hos forbrugerne.

Ændringsforslag 20

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Etiketter eller mærkning skal foreligge 
på det eller de officielle sprog i den 
medlemsstat, på hvis territorium 
tekstilprodukterne gøres tilgængelige for 
forbrugerne, medmindre den pågældende 
medlemsstat bestemmer andet.

4. Etiketter eller mærkning skal foreligge 
på et hvilket som helst officielt EU-sprog, 
som er let at forstå for de endelige 
forbrugere i den medlemsstat, på hvis 
territorium tekstilprodukterne gøres 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 21

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
tekstilfiberbetegnelserne, der er angivet på 
etiketten eller mærket, erstattes af, eller 
kombineres med, forståelige 
sproguafhængige symboler eller koder.
Kommissionen vedtager ved delegerede 
akter i overensstemmelse med artikel 21 
og med forbehold af betingelserne i 
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artikel 22 og 23 delegerede retsakter, 
bestemmelser for form og anvendelse af 
disse symboler eller koder.

Or. en

Ændringsforslag 22

Rådets holdning
Artikel 18 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Det laboratorium, der har til opgave at 
kontrollere tekstilblandinger, for hvilke der 
ikke findes nogen ensartet analysemetode 
på EU-plan, bestemmer 
fibersammensætningen af disse blandinger 
og giver i analyserapporten oplysning om 
det opnåede resultat, den anvendte metode 
og dennes nøjagtighed.

4. Det laboratorium, der er godkendt af en 
medlemsstat til at kontrollere 
tekstilblandinger, for hvilke der ikke findes 
nogen ensartet analysemetode på EU-plan, 
bestemmer fibersammensætningen af disse 
blandinger og giver i analyserapporten 
oplysning om det opnåede resultat, den 
anvendte metode og dennes nøjagtighed.

Or. en

Ændringsforslag 23

Rådets holdning
Kapitel 3 a – titel (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Kapitel 3a 
Angivelse af tekstilprodukters oprindelse

Or. en
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Ændringsforslag 24

Rådets holdning
Artikel 19 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 19a
Angivelse af oprindelse for 

tekstilprodukter importeret fra tredjelande
1. I denne artikel refererer termen 
"oprindelse" til ikke-
præferenceoprindelse i overensstemmelse 
med artikel 35 til 36 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-
toldkodeksen (moderniseret toldkodeks).1

2. Import af tekstilprodukter fra 
tredjelande og det at bringe dem i 
omsætning på markedet, med undtagelse 
af produkter med oprindelse i Tyrkiet og 
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, angives 
oprindelseslandet særskilt på emballagen. 
Angivelse af oprindelseslandet må ikke 
erstattes af en tilsvarende angivelse på de 
ledsagende handelsdokumenter.
4. 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 
den endelige forbruger i den medlemsstat, 
hvor tekstilprodukterne skal gøres 
tilgængeligt på markedet. 
5. Oprindelsesmærkning skal foretages 
med let læselige typer, der ikke kan slettes, 
være synlig i forbindelse med normal 
håndtering, klart adskilt fra anden 
information og være udformet på en 
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sådan måde, at den hverken er misvisende 
eller kan forventes give et forkert indtryk 
for så vidt angår produktets oprindelse.
6. Tekstilprodukter skal være forsynet 
med den påkrævede mærkning på 
importtidspunktet. En sådan mærkning 
må ikke fjernes eller pilles ved, førend 
produkterne er blevet solgt til den 
endelige forbruger eller bruger.
_______
1 EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 25

Rådets holdning
Artikel 19 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 19b

Angivelse af oprindelseslandet for andre 
tekstilprodukter

1. I tilfælde, hvor oprindelseslandet for 
andre tekstilprodukter end de i artikel 19a 
omhandlede er angivet på etiketten, er en 
sådan angivelse 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 
forarbejdningstrin:
- spinding
- vævning
- færdigbehandling
- konfektionering.
3. Et tekstilprodukt kan ikke på 
mærkningen beskrives som havende sin 
fulde oprindelse i et land, medmindre det 
har gennemgået samtlige de i stk. 2 
omhandlede produktionstrin i dette land.
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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 
den endelige forbruger i den medlemsstat, 
hvor tekstilproduktet skal gøres 
tilgængeligt på markedet.
5. Oprindelsesmærkningen skal foretages 
med let læselige typer, der ikke kan slettes, 
være synlig i forbindelse med normal 
håndtering, klart adskilt fra anden 
information og være udformet på en 
sådan måde, at den hverken er misvisende 
eller kan forventes at give et forkert 
indtryk for så vidt angår produktets 
oprindelse.

Or. en

Ændringsforslag 26

Rådets holdning
Artikel 19 c (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 19c

Delegerede retsakter vedrørende 
angivelsen af tekstilprodukters oprindelse

Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til 
artikel 21 og betingelserne i artikel 22 og 
23 træffe bestemmelser med henblik på:
- at fastlægge oprindelsesmærkningens 
nøjagtige udformning og indhold
- 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 
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emballage.
- 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 de tilfælde, hvor almindeligt 
anvendte forkortelser entydigt angiver 
oprindelseslandet og kan anvendes med 
henblik på denne forordning
- at fastlægge, i hvilke tilfælde produkter 
ikke kan mærkes eller ikke behøver at 
blive mærket af tekniske eller økonomiske 
årsager
- at fastsætte regler i forbindelse med 
erklæringer og ledsagedokumenter, der 
kan accepteres som bevis for overholdelse 
af denne forordning
- at fastlægge andre regler, der måtte blive 
brug for, når produkter konstateres ikke 
at overholde kravene i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 27

Rådets holdning
Artikel 19 d (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 19d

Bestemmelser, der er fælles for alle 
retsafgørelser

1. De i artikel 19a omhandlede 
tekstilprodukter anses for ikke at 
overholde kravene i denne forordning, 
hvis:
- de ikke er forsynet med 
oprindelsesmærkning
- oprindelsesmærkningen ikke afspejler 
produkternes reelle oprindelse
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- 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 
19a 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. 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 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen disse bestemmelser senest 
... * og giver straks meddelelse om 
eventuelle senere ændringer af disse.
4. I 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.
5. 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 



PR\858011DA.doc 25/35 PE456.959v01-00

DA

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.
___________
* Ni måneder efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.
______
1 EFT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

Or. en

Ændringsforslag 28

Rådets holdning
Artikel 24

Rådets holdning Ændringsforslag

Senest …* forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af denne forordning med 
særlig vægt på anmodninger om og 
vedtagelse af nye tekstilfiberbetegnelser.

Senest ...* forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af denne forordning med 
særlig vægt på anmodninger om og 
vedtagelse af nye tekstilfiberbetegnelser og 
forelægger, hvor det er passende, et 
forslag til retsakt.

___________
* fem år efter datoen for denne forordnings 
anvendelse.

___________
* tre år efter datoen for denne forordnings 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 29

Rådets holdning
Artikel 24 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 24a
Revisionsklausul



PE456.959v01-00 26/35 PR\858011DA.doc

DA

1. Senest...* forelægger Kommissionen en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om eventuelle nye mærkningskrav, der 
skal indføres på EU-plan med henblik på 
at give forbrugerne nøjagtige, relevante, 
forståelige og sammenlignelige 
oplysninger om tekstilprodukters 
beskaffenhed. 
2. Rapporten udarbejdes på grundlag af 
en omfattende høring af alle berørte 
parter, forbrugerundersøgelser og en 
grundig cost-benefit-analyse og skal tage 
hensyn til eksisterende dertil knyttede 
europæiske og internationale standarder. 
3. Rapporten ledsages om nødvendigt af 
lovgivningsmæssige forslag og skal bl.a. 
undersøge følgende:
- en harmoniseret ordning for mærkning 
vedrørende pleje,
- en ensartet EU-mærkningsordning for 
tøj- og skostørrelser,
- angivelse af eventuelle 
allergifremkaldende eller farlige stoffer, 
som er brugt til fremstilling eller 
forarbejdning af tekstilprodukter, 
- økologisk mærkning vedrørende 
tekstilprodukters miljømæssige 
egenskaber og bæredygtig fremstilling af 
tekstilprodukter,
- social mærkning, som oplyser 
forbrugerne om de sociale forhold, under 
hvilke et tekstilprodukt er blevet 
fremstillet,
- advarselsmærker vedrørende 
tekstilprodukters brændbarhed, navnlig 
meget brandfarlig beklædning,
- elektronisk mærkning, herunder 
radiofrekvensidentifikation (RFID), 
- indsættelse af et identifikationsnummer 
på etiketten, som kan bruges til alt efter 
behov at få yderligere oplysninger om 
produktet, f.eks. via internettet, og 
producenten,
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- brugen af sproguafhængige symboler 
eller koder til identifikation af de fibre, 
der indgår i fremstillingen af et 
tekstilprodukt, således at forbrugeren let 
kan forstå dets sammensætning, og især 
om der er anvendt naturfibre eller 
syntetiske fibre.
___________
* 18 måneder efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 30

Rådets holdning
Artikel 24 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 24b
Undersøgelse om farlige stoffer

1. 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, 
imprægneringsmidler eller nanopartikler, 
der anvendes i tekstilprodukter. 
Undersøgelsen baseres på videnskabelige 
beviser og tager højde for resultaterne af 
markedsovervågningsaktiviteterne. 
2. På grundlag af undersøgelsen 
forelægger Kommissionen, hvor det er 
berettiget, forslag til retsakter med 
henblik på at forbyde eller begrænse 
anvendelsen af potentielt farlige stoffer i 
tekstilprodukter, i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning.
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___________
* 18 måneder efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 31

Rådets holdning
Artikel 25

Rådets holdning Ændringsforslag

Tekstilprodukter, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2008/121/EF og blev bragt i omsætning 
inden …*, kan fortsat bringes i omsætning 
indtil ...**.

Tekstilprodukter, som er i 
overensstemmelse med direktiv 
2008/121/EF og blev bragt i omsætning 
inden …*, kan fortsat bringes i omsætning 
indtil ...**.

___________
* seks måneder efter datoen for denne forordnings 
anvendelse.

___________
* seks måneder efter datoen for denne forordnings 
anvendelse.

___________
** to år efter datoen for denne forordnings 
anvendelse.

___________
** to år og seks måneder efter datoen for denne 
forordnings anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Denne overgangsbestemmelse vil sikre, at tekstilprodukter, der markedsføres i henhold til 
gældende lovgivning, fortsat kan gøres tilgængelige på markedet i endnu to et halvt år efter 
forordningens ikrafttræden. Med denne bestemmelse bør de nye mærkningskrav, der er fastsat 
i denne forordning, ikke resultere i bebyrdende ommærkning af tekstilprodukter, der ikke er i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ændringsforslag 32

Rådets holdning
Bilag II – punkt 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

(5a) Tilgængelig videnskabelig 
information vedrørende eventuelle 
allergiske reaktioner eller andre negative 
effekter af den nye tekstilfiber på 
menneskers sundhed, herunder resultater 
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af undersøgelser gennemført i denne 
forbindelse i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning;

Or. en

Begrundelse

Det tekniske dossier, der skal vedhæftes ansøgningen om optagelse af en ny 
tekstilfiberbetegnelse på listen i bilag I bør, hvor det er nødvendigt, indeholde information om 
mulige sundhedsmæssige konsekvenser af den nye fiber.

Ændringsforslag 33

Rådets holdning
Bilag V – punkt 13

Rådets holdning Ændringsforslag

13. Filt udgår

Or. en

Ændringsforslag 34

Rådets holdning
Bilag V – punkt 17

Rådets holdning Ændringsforslag

17. Hatte af filt udgår

Or. en
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BEGRUNDELSE

I. Kommissionens forslag og Europa-Parlamentets førstebehandling

Kommissionen vedtog den 30. januar 2009 det nuværende forslag til forordning om 
betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf. Formålet med forslaget er at 
forenkle og forbedre de nuværende lovgivningsrammer for mærkning af tekstilprodukter med 
henblik på at fremme udviklingen og udbredelsen af nye fibre. Forslaget fremmer processen 
til at tilpasse lovgivning til tekniske fremskridt ved at omdanne de tre eksisterende direktiver
til en forordning, der vil forhindre indarbejdning af de udelukkende tekniske opdateringer og 
forkorter tiden mellem indgivelse af en ansøgning og vedtagelsen af en ny fiberbetegnelse.

Parlamentet glæder sig over Kommissionens forslag, idet det forenkler de eksisterende retlige 
rammer og har potentiale til at tilskynde til innovation i tekstil- og beklædningssektoren, 
samtidig med at det bliver muligt for brugerne af fibrene og for forbrugerne hurtigere at kunne 
drage nytte af innovative produkter. 

I sin holdning ved førstebehandlingen, der blev vedtaget den 18. maj 2010, godkendte 
Europa-Parlamentet med et stort flertal 63 ændringsforslag. Størstedelen var tekniske 
ændringer, der havde som formål at rette teksten ind efter traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og de nye lovgivningsrammer for markedsføring af produkter. 
Parlamentet vedtog også en række væsentlige ændringer, herunder bestemmelser om 
oprindelsesmærkning, angivelse af materialer fra dyr, anvendelse af sproguafhængige 
symboler og revision.

II. Rådets førstebehandlingsholdning

I sin holdning accepterede Rådet eller accepterede reelt delvist en lang række tekniske 
ændringer (40 i alt), der også var blevet indført af Parlamentet, men afviste alle væsentlige 
ændringer, som Parlamentet foreslog. Det var Rådets opfattelse, at en indførelse af nye krav 
ikke ville være kompatibelt med det oprindelige forslags mål om forenkling. 

III. Ændringer foreslået af ordføreren til andenbehandlingen

Ordføreren har i sin undersøgelse af Rådets holdning valgt at genskabe størstedelen af 
Parlamentets ændringer ved førstebehandlingen, mens han i et begrænset antal sager har 
omformuleret visse ændringer for at gøre dem tydeligere. Visse betragtninger svarende til 
bestemmelser vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen er også blevet tilføjet.

                                               
1 Direktiv 2008/121/EF om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) kræver, at der ved mærkningen 
af tekstilprodukternes fibersammensætninger kun anvendes harmoniserede betegnelser, som er 
anført i bilag I til direktivet. Direktiv 96/73/EF og 73/44/EØF specificerer de analysemetoder, der skal anvendes 
til at kontrollere, om sammensætningen af tekstilprodukterne er i overensstemmelse med de oplysninger, der er 
angivet på etiketten.
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De vigtigste ændringer, der er blevet genindført af ordføreren, dækker følgende emner:

(a) Oprindelsesmærkning 

En række ændringer indfører et krav om at angive oprindelsesland på tekstilprodukter fra 
tredjelande på linje med et forslag forelagt af Kommissionen i 20051, som dækker flere 
varekategorier, herunder tekstilprodukter. På trods af Parlamentets markante støtte til dette 
forslag, er der ikke gjort betydelige fremskidt i Rådet. Ordføreren håber, at en sektorbaseret 
lovgivning, der udelukkende dækker tekstilprodukter, som foreslået af Parlamentet i denne 
forordning om mærkning af tekstilprodukter, kan vise sig at være bedre til at opnå en aftale 
mellem de to medlovgivere.

Ordføreren ønsker at understrege, at den nuværende mangle på harmoniserede bestemmelser 
om oprindelsesmærkning sætter EU i en ufordelagtig position forhold til de vigtigste 
handelspartnere, såsom Canada, Kina, Japan og USA, som kræver oprindelsesmærkning af 
importerede varer. Det fratager også europæiske producenter af oprindelsesfølsomme 
forbrugsvarer muligheden for at drage fuld udnyttelse af fordele ved at producere inden for 
EU, mens forbrugerne mister muligheden for at have adgang til information om produkternes 
oprindelse. Oprindelsesmærkning vil gøre det lettere for forbrugerne at vælge og bidrage til at 
mindske antallet af svigagtige, upræcise og misvisende angivelser af oprindelse.

Ordføreren genindfører desuden Parlamentets ændringer vedrørende en frivillig 
oprindelsesmærkningsordning, der skal være gældende for alle EU-producerede 
tekstilprodukter. Et tekstilprodukt anses for at have sin oprindelse i det land, hvor det har 
gennemgået mindst to af dets forarbejdningstrin: spinding, vævning, færdigbehandling og 
konfektionering.

(b) Ikketekstildele af animalsk oprindelse 

Denne ændring indfører et krav om at angive tilstedeværelsen af ikketekstildele er af animalsk 
oprindelse i tekstilprodukter. De bestemte gennemførelsesbestemmelser skal defineres af 
Kommissionen i form af delegerede retsakter.

Det skal understreges, at pels ofte anvendes som kant på relativt billige 
beklædningsgenstande, som ofte importeres fra Asien. Det er ofte meget svært for forbrugere 
at skelne mellem ægte pels og uægte pels af god kvalitet. Producenter farver og tilretter ægte 
pels, hvilket gør det mindre tydeligt for det utrænede øje, at det er ægte.

Forbrugere antager også ofte, at ægte pels automatisk vil være oplyst på 
beklædningsgenstandens mærke som en af de konstituerende dele. Denne antagelse er langt 
fra urimelig, i betragtning af at det er obligatorisk at angive betegnelserne for og 
procentdelene af tekstilfibre. Forbrugere risikerer dermed utilsigtet at købe ægte 
pelseprodukter, selv om de rent faktisk hellere ville lade være.

                                               
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der 
importeres fra tredjelande (KOM(2005)0661.
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Der er allerede fastlagt EU-lovgivning (direktiv 94/11/EF) om mærkning af materialer (læder) 
anvendt som komponent i fodtøj. Denne lovgivning blev indført for at hjælpe forbrugere med 
at træffe informerede valg, beskytte industrien og fremme det indre markeds funktion. Den 
nuværende ændring om materialer fra dyr følger logikken i denne EU-lovgivning.

Eksisterende frivillige og selvregulerende foranstaltninger om mærkning af pelsprodukter har 
vist sig at være utilstrækkelige. Den internationale pelssammenslutning anvende f.eks. i 
øjeblikket et "oprindelsessikret" mærkningssystem, som er udviklet til at give forbrugerne 
information om oprindelsessted for den pels, de køber. Frivillig mærkning som denne dækker 
dog kun en meget lille del af den "dyrere ende" af pelsmodemarkedet, hvor man må antage, at 
forbrugeren allerede har truffet en bevidst beslutning om at købe pelsprodukter i stedet for at 
undgå dem.

Endelig kan pels også udgøre en potentil sundhedsfare for dem, der er allergiske over for 
dyrepels og -hår. Obligatorisk mærkning af pels ville derfor også give forbrugerne mulighed 
for at identificere produkter, der kan være skadelige for deres sundhed.

(c) Revision 

For at fjerne eventuelle hindringer for et velfungerende indre marked som følge af afvigende 
bestemmelser eller praksis i medlemsstaterne og for at holde trit med udviklingen af 
elektronisk handel og fremtidige udfordringer på markedet for tekstilprodukter er det 
nødvendigt at undersøge harmoniseringen og standardiseringen 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 af 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. Rapporten bør navnlig 
undersøge forbrugernes holdninger med hensyn til mængden af oplysninger, der skal fremgå 
af tekstilprodukternes mærkning, og hvilke andre midler end mærkning der kan benyttes til at 
give forbrugerne yderligere oplysninger. Rapporten udarbejdes på grundlag af en omfattende 
høring af alle interessenter, forbrugerundersøgelser og en grundig cost-benefit-analyse og bør, 
hvor det er relevant, ledsages af forslag til retsakter.

Det er ordførerens opfattelse, at der skal findes en passende balance mellem en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse og en forenkling af den lovgivningsmæssige ramme for mærkning af 
tekstilprodukter. I denne sammenhæng bør det sikres, at en udvidelse af den obligatoriske 
mærkning ikke pålægger virksomhederne en uforholdsmæssig stor byrde uden at medføre reel 
merværdi for forbrugerne, som oven i købet kan blive forvirrede over for mange oplysninger 
på tekstilprodukternes etiketter. For at sikre dette kan der undersøges alternative metoder i 
stedet for de obligatoriske mærkningskrav, således at forbrugerne kan træffe informerede 
valg. 

(d) Undersøgelse om farlige stoffer 

Ordføreren mener , at der mangler tilstrækkelig dokumentation for de mulige konsekvenser af 
farlige stoffer, der anvendes til fremstilling og forarbejdning af tekstilprodukter. 
Kommissionen skal derfor gennemføre en undersøgelse med henblik på at vurdere, om 
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sådanne stoffer 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, imprægneringsmidler eller nanopartikler, der anvendes i 
tekstilprodukter.

(e) Sproguafhængige symboler eller koder for fibre

Hvor det er hensigtsmæssigt, bør tekstilfiberbetegnelserne erstattes af eller kombineres med 
forståelige sproguafhængige symboler eller koder for at undgå oversættelse af 
fiberbetegnelser til adskillige EU-sprog. Det foreslåede symbol- eller kodesystem skal 
udvikles og gennemføres af Kommissionen ved delegerede retsakter.

(f) Krav om, at det tekniske dossier skal vedhæftes ansøgningen om tilladelse til en ny 
tekstilfiberbetegnelse (bilag II)

Det tekniske dossier vedlagt ansøgningen om at tilføje en ny tekstilfiberbetegnelse til bilag I 
skal indeholde Tilgængelig videnskabelig information vedrørende eventuelle allergiske 
reaktioner eller andre negative effekter af den nye tekstilfiber på menneskers sundhed, 
herunder resultater af undersøgelser gennemført i denne forbindelse i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning;

(g) Multifibertekstilprodukter

Forbrugere skal informeres om den fuldstændige procentvise sammensætning af et 
tekstilprodukt. Tekstilprodukter er sammensat af et begrænset antal fibre, der let kan 
identificeres af producenten med deres nøjagtige vægtprocent. Angivelsen af alle 
fiberkomponenter, der allerede er en veletableret praksis i tekstilindustrien, vil ikke øge 
størrelsen på mærket eller medføre en byrde for producenter, der, hvis dette er nødvendigt, 
kan gøre brug af de afvigelser, der er fastsat i denne forbindelse. Det skal bemærkes, at de i 
artikel 19 fastsatte tolerancer også finder anvendelse. 

(h) Selvstændige skræddere

Selvstændige skræddere undtages fra obligatorisk mærkning.

(i) Laboratorier, der tester tekstilfiberblandinger

De laboratorier, der tester tekstilblandinger for at bestemme deres fibersammensætning, skal 
godkendes af medlemsstaternes myndigheder. 

(i)Obligatorisk angivelse af fibersammensætningen for filt og filthatte 

Mærkningen af disse artikler bør give information om deres fibersammensætning.

IV. Konklusioner 

Ordføreren foreslår udvalget at fortsætte sit arbejde med dette vigtige dossier på baggrund af 
ændringerne vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen og ser frem til en konstruktiv 
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tilgang fra Rådet.


