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KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens tekst Ændringsforslag 

 (18a) I sin beslutning af 25. november 

2009 om oprindelsesmærkning
1 

understregede Europa-Parlamentet, at 

forbrugerbeskyttelse forudsætter 

gennemsigtige og sammenhængende 

bestemmelser vedrørende handel, 

herunder 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 

tekstilprodukter. Disse regler bør have 

form af krav om obligatorisk 

oprindelsesetikettering for produkterne til 

sikring af, at eventuelle 

oprindelsesangivelser ikke er falske eller 

misvisende. 

 ____________ 
1
 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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Artikel 3 – stk. 1 – litra a  

 

Kommissionens tekst Ændringsforslag 

a) "tekstilprodukter": alle produkter, der i 

rå, halvbearbejdet, bearbejdet, 

halvforarbejdet, forarbejdet, 

halvkonfektioneret eller konfektioneret 

tilstand udelukkende indeholder 

tekstilfibre, uafhængigt af de til deres 

blanding eller samling anvendte processer 

a) "tekstilprodukt": ethvert stof eller 

garn, naturligt, syntetisk eller kunstigt, 

som udgør en del af et færdigt produkt 

eller af et mellemprodukt, der er bestemt 

til beklædning eller til anvendelse som 

beklædningstilbehør eller til anvendelse 

som materialekomponent i produkter 

bestemt til boligindretning eller 

indretning i bredeste forstand eller til 

fodtøj 

Or. it 

Begrundelse 

Udvidelsen af definitionen af tekstilprodukt vil gavne andre vigtige fremstillingssektorer, der 

er tæt eller direkte knyttet til tekstilsektoren, og som ellers ikke ville blive omfattet af nogen 

beskyttelse.  
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Kommissionens tekst Ændringsforslag 

2. Anvendelsen af denne forordning er ikke 

til hinder for, at de i hver enkelt 

medlemsstat og i Fællesskabet gældende 

bestemmelser om beskyttelse af industriel 

og kommerciel ejendomsret, om angivelse 

af købs- eller oprindelsessted og om 

bekæmpelse af illoyal konkurrence finder 

anvendelse. 

2. Anvendelsen af denne forordning er ikke 

til hinder for, at de i hver enkelt 

medlemsstat og i Fællesskabet gældende 

bestemmelser om beskyttelse af industriel 

og kommerciel ejendomsret, om angivelse 

af købs- eller oprindelsessted og om 

bekæmpelse af illoyal konkurrence samt 

om markedsføring af tekstilprodukter, 

lædervarer og fodtøj finder anvendelse. 

Or. it 

Begrundelse 

Ændringsforslaget vil gøre det muligt at tage højde for særlige forhold i forbindelse med 

fremstilling af tekstiler og afledte produkter i medlemsstaterne.  
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Kommissionens tekst Ændringsforslag 

Etiketter og mærkning Etiketter 

1. Tekstilprodukter skal etiketteres og 

mærkes, når de markedsføres. 

1. Tekstilprodukter skal etiketteres, 

når de gøres tilgængelige på markedet.  

 Med henblik herpå indfører 

medlemsstaterne en obligatorisk ordning 

for etikettering af færdige produkter og 

mellemprodukter, hvormed forstås 

produkter, der er bestemt til salg, i tekstil-, 

lædervarer- og fodtøjssektorerne; af 

etiketteringen skal fremgå 

oprindelsesstedet for hvert enkelt 

forarbejdningstrin, og den skal sikre 

produkternes sporbarhed.   

 
Etiketteringen skal være let tilgængelig, 

synlig og forsvarligt fastgjort til 

tekstilproduktet. Den skal være læsbar i 

hele produktets normale brugsperiode. 

Etiketteringen og den måde, hvorpå den 

er anbragt, skal være udført, således at 

ubehag for forbrugeren, når produktet 

bæres, minimeres. 

Etikettering og mærkning kan dog 

erstattes eller suppleres af ledsagende 

handelsdokumenter, når varerne ikke 

udbydes til salg til den endelige forbruger, 

eller når de leveres ifølge bestilling fra 

staten eller anden offentligretlig juridisk 

person. 

Mærkningen kan dog erstattes eller 

suppleres af ledsagende 

handelsdokumenter, når varerne leveres til 

erhvervsdrivende i forsyningskæden, eller 

når de leveres ifølge bestilling fra en 

ordregivende myndighed som defineret i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
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samordning af fremgangsmåderne ved 

indgåelse af offentlige 

vareindkøbskontrakter, offentlige 

tjenesteydelseskontrakter og offentlige 

bygge- og anlægskontrakter
1
. 

 
De i artikel 5, 7, 8 og 9 anførte 

betegnelser og angivelser skal tydeligt 

angives i sådanne ledsagende 

handelsdokumenter. Forkortelser må ikke 

anvendes med undtagelse af en 

hulkortkode, eller når de er defineret i 

internationalt anerkendte standarder, 

forudsat at betydningen af forkortelsen 

oplyses i samme handelsdokument. 

 _____________ 

1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.  

Or. it 
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 Artikel 18a (ny) 

 Angivelse af tekstilprodukters oprindelse 

 1. Med henblik på at give de endelige 

forbrugere mulighed for at få passende 

oplysninger om produkterne 

forarbejdningsproces indfører 

medlemsstaterne en obligatorisk ordning 

for mærkning af færdige produkter og 

mellemprodukter, hvormed forstås 

produkter, der er bestemt til salg, i tekstil-, 

lædervarer- og fodtøjssektorerne; af 

mærkningen skal fremgå 

oprindelsesstedet for hver enkelt 

forarbejdningsfase, og den skal sikre 

produkternes sporbarhed.   

 2. I denne artikel forstås ved 

"tekstilprodukt" ethvert stof eller garn, 

naturligt, syntetisk eller kunstigt, som 

udgør en del af et færdigt produkt eller af 

et mellemprodukt, der er bestemt til 

beklædning eller til anvendelse som 

beklædningstilbehør eller til anvendelse 

som materialekomponent i produkter 

bestemt til boligindretning eller 

indretning i bredeste forstand eller til 

fodtøj. 

 3. Ved etiketteringen af færdige produkter 

og mellemprodukter, jf. stk. 1, anfører 

producentvirksomheden klart og kortfattet 
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oplysninger om, at 

forarbejdningsprocesserne er i 

overensstemmelse med gældende 

arbejdsbestemmelser som garanti for, at 

konventioner, der er indgået inden for 

rammerne af Den Internationale 

Arbejdsorganisation, er blevet overholdt i 

hele forsyningskæden, om attestering for 

hygiejne og sikkerhed i forbindelse med 

produkterne, om udelukkelse af, at 

mindreårige er blevet anvendt som 

arbejdskraft i produktionen, om 

overholdelse af EU's bestemmelser og om 

overholdelse af internationale 

miljøaftaler. 

 4. Ordene "made in" sammen med navnet 

på oprindelseslandet angiver et 

tekstilprodukts oprindelse. Den 

obligatoriske etikettering 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 bringes på markedet. 

 5. Et tekstilprodukt anses for at have sin 

oprindelse i det land, hvor det har 

gennemgået mindst to af følgende 

forarbejdningstrin: 

 a) tekstilsektoren: 

- spinding 

- vævning 

- færdigbehandling 

- konfektionering;  

 b) lædervarersektoren: 

- garvning  

- udskæring 

- beredning 

- sammensætning 

- finish 

 c) fodtøjssektoren:  

-garvning 

- forarbejdning af overlæder  

- sammensætning  

- finish.  

   6. De i stk. 5 omhandlede produkter 

beskrives i etiketteringen kun som 
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havende deres fulde oprindelse i et land, 

såfremt de i det pågældende land har 

gennemgået samtlige de i stk. 5 

omhandlede forarbejdningstrin.  

Or. it 

 

 


