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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

12.5.2010 A7-0122/67 

Muudatusettepanek  67 

Francesco Enrico Speroni 

fraktsiooni EFD nimel 

 

Raport A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Euroopa Parlament kordas 25. 
novembri 2009. aasta resolutsioonis 
päritolu märkimise kohta¹, et tarbijakaitse 
eeldab läbipaistvaid ja kooskõlastatud 
kaubanduseeskirju, mille hulka kuulub ka 
päritolu märkimine. Sellise märgistuse 
eesmärk peaks olema tarbija täielik 
teavitamine ostetava toote täpsest 
päritolust, et kaitsta neid võltsitud, 
ebatäpsete või eksitavate päritoluandmete 
eest. Tekstiiltoodete suhtes tuleks seetõttu 
töötada välja ühtlustatud eeskirjad. 
Eeskirjades tuleks ette näha toodete 
kohustuslikud päritolu märgistamise 
nõuded, mis tagavad, et võimalikud 
päritoluandmed ei ole valed ega eksitavad. 

 ____________ 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) tekstiiltooted – igasugused töötlemata 
tooted, osaliselt töödeldud tooted, 
töödeldud tooted, pooltooted, 
valmistooted, poolvalmis õmblustooted või 
valmis õmblustooted, mis koosnevad 
ainult tekstiilkiududest, olenemata 
kasutatud segamis- või 
ühendusmenetlusest; 

a) tekstiilitoode – igasugune naturaalne, 
sünteetiline või tehislõng või -riie, mis on 
osa valmis- või vahetootest ning mõeldud 
riietusesemena või selle lisandina või 
kõige laiemas mõttes kodu sisustamise ja 
kujundamise osana või jalatsitööstuse 
toodetes kasutamiseks; 

Or. it 

Selgitus 

Tekstiilitoote mõiste laiendamisest on ainult kasu teistele tekstiilitööstusega tihedalt ja 

otseselt seotud olulistele tootmissektoritele, mis muidu jääksid sootuks igasuguse kaitseta. 
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Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva määruse kohaldamine ei 

välista liikmesriikides tööstus- ja 

kaubandusomandi kaitse, lähtekoha- ja 

päritolumärgistuse ning ebaausa 

konkurentsi vältimise suhtes kehtivate 

sätete kohaldamist. 

2. Käesoleva määruse kohaldamine ei 

välista liikmesriikides tööstus- ja 

kaubandusomandi kaitse, lähtekoha- ja 

päritolumärgistuse ning ebaausa 

konkurentsi vältimise, tekstiili- ja 
nahktoodete ning jalatsite kaubastamise 
suhtes kehtivate sätete kohaldamist. 

Or. it 

Selgitus 

Muudatusettepanek teeb võimalikuks säilitada iga riigi tekstiili- ja sellega seotud sektorite 

olukorra eripära.  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tekstiiltooted tuleb märgistada ja 
tähistada alati, kui neid turule viiakse. 

1. Tekstiiltooted tuleb märgistada alati, kui 

need turul kättesaadavaks tehakse.  

 Selleks võtavad liikmesriigid kasutusele 
tekstiili-, naha- ja jalatsisektorile 
müüdavate valmis- ja vahetoodete 
kohustusliku märgistamise süsteemi, mille 
puhul on märgitud päritolukoht igas 
tootmisjärgus ja mis tagab toodete 
jälgitavuse. 

 Märgistus peab olema kergesti mõistetav, 
nähtav ja tekstiiltoote külge kindlalt 
kinnitatud. See peab jääma loetavaks 
toote kogu tavalise kasutusaja jooksul. 
Märgistus ja selle kinnitusviis peab olema 
selline, et see põhjustaks tarbijale 
tekstiiltoote kandmisel võimalikult vähe 
ebamugavust. 

Seda märgistust või tähistust võib 
asendada või täiendada kaasasolevate 

saatedokumentidega, kui tooted ei lähe 
müügiks lõpptarbijale või kui need 
tarnitakse riigi või avalik-õigusliku 
juriidilise isiku tellimuse täitmiseks. 

Seda märgistust võib asendada või 

täiendada kaasasolevate 

saatedokumentidega, kui toodetega 
varustatakse turustusahelasse kuuluvaid 
ettevõtjaid või kui need tarnitakse sellise 
ostja tellimuse täitmiseks, kes on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivis 
2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta1

. 
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 Artiklites 5, 7, 8 ja 9 osutatud nimetused 
ning kirjeldused esitatakse selgelt sellistel 
kaasasolevatel saatedokumentidel. 
Lühendeid ei tohi kasutada, välja arvatud 
masinloetavat koodi või lühendeid, mis on 
kindlaks määratud rahvusvaheliselt 
tunnustatud standardites, tingimusel et 
koodi selgitus on esitatud samas 
äridokumendis. 

 _____________ 
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.  

Or. it 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 a (uus) 

 Toote päritolu märgistamine 

 
 1. Selleks et anda lõpptarbijale piisavat 

teavet toote tootmisprotsessi kohta, 
võtavad liikmesriigid kasutusele tekstiili-, 
naha- ja jalatsisektorile müüdavate 
valmis- ja vahetoodete kohustusliku 
märgistamise süsteemi, mille puhul on 
märgitud päritolukoht igas tootmisjärgus 
ja mis tagab toodete jälgitavuse. 

 2. Käesolevas artiklis käsitletakse 
tekstiilitootena igasugust naturaalset, 
sünteetilist või tehislõnga või -riiet, mis on 
osa valmis- või vahetootest ning mõeldud 
riietusesemena või selle lisandina 
kasutamiseks või kõige laiemas mõttes 
kodu sisustamise või kujundamise osana 
või jalatsitööstuse toodetes kasutamiseks. 

 3. Lõikes 1 nimetatud lõpp- või 
vahetoodete märgisel peab tootja esitama 
selgelt ja kokkuvõtlikult konkreetse teabe 
tootmisprotsessi vastavuse kohta kehtiva 
tööseadusandlusega, tagades 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioonide järgimise kogu 
tarneahela ulatuses, ning esitama teabe 
hügieeninõuete täitmise ja tooteohutuse, 
alaealiste töö mittekasutamise, Euroopa 
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Liidu õigusaktide järgimise ja 
rahvusvaheliste keskkonnakokkulepete 
täitmise kohta. 

 4. Tekstiiltoote päritolu näitab sõna 
„valmistatud” (“made-in”) koos 
päritoluriigi nimega. Kohustuslik 
päritolumärgis võib olla Euroopa Liidu 
igas ametlikus keeles, millest lõpptarbijad 
selles liikmesriigis, kus toodet 
turustatakse, hästi aru saavad. 

 5. Toote päritoluriigiks loetakse riik, 
milles on toimunud vähemalt kaks 
töötlemisetappi järgnevalt loetletute 
hulgast: 

 a) tekstiilitooted: 
– ketrus, 
– kangakudumine, 
– viimistlus, 
– toote valmistamine;  

 b) nahktooted: 
– naha parkimine,  
– lõikamine, 
– ettevalmistamine, 
– kokkupanemine, 
– viimistlemine; 

 c) jalatsid:  
– naha parkimine, 
– pealse töötlemine,   
– kokkupanek,  
– viimistlemine.  

 6. Lõikes 5 nimetatud tooted märgitakse 
täielikult ühest riigist pärinevaks ainult 
siis, kui kõik lõikes 5 nimetatud 
tootmisetapid on toimunud selles riigis. 

Or. it 

 

 


