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12.5.2010 A7-0122/67 

Tarkistus  67 

Francesco Enrico Speroni 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Euroopan parlamentti korosti 

alkuperämerkinnöistä 25 päivänä 

marraskuuta 2009 antamassaan 

päätöslauselmassa
1
, että kuluttajansuoja 

edellyttää avoimia ja johdonmukaisia 

kauppasääntöjä, myös 

alkuperämerkintöjä. Tällaisten 

merkintöjen tarkoituksena on kertoa 

kuluttajille selvästi heidän ostamiensa 

tuotteiden tarkka alkuperä ja suojella 

heitä vilpillisiltä, virheellisiltä tai 

harhaanjohtavilta alkuperätiedoilta. Sen 

vuoksi olisi otettava käyttöön 

tekstiilituotteiden alkuperän 

merkitsemistä koskevat yhdenmukaistetut 

säännöt. Säännöt olisi annettava 

tuotteiden pakollisten 

alkuperämerkintävaatimusten muodossa, 

jotta varmistetaan, että mahdolliset 

alkuperämerkinnät eivät ole vääriä tai 

harhaanjohtavia. 

 ____________ 
1
 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Tarkistus  68 

Francesco Enrico Speroni 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) "tekstiilituotteilla" kaikkia 

jalostamattomia, osittain tai täysin 

jalostettuja, kokonaan tai osittain 

viimeisteltyjä, puolivalmiita tai valmiiksi 

ommeltuja tuotteita, jotka koostuvat 

yksinomaan tekstiilikuiduista niiden 

sekoitus- ja sitomistavoista riippumatta, 

a) "tekstiilituotteella" kaikkia 

luonnollisia, synteettisiä tai keinotekoisia 

kankaita tai lankoja, jotka muodostavat 

osan valmiista tuotteesta tai välituotteesta, 

jotka on tarkoitettu vaatetukseen tai 

käytettäväksi asusteena taikka osana 

kaluste- tai sisustustuotteita sanan 

laajimmassa merkityksessä, tai 

jalkinealan tuotteena,  

Or. it 

Perustelu 

Tekstiilituotteen määritelmän laajentaminen hyödyttää takuulla muita merkittäviä 

tuotantoteollisuuden aloja, jotka ovat suoraan tai välillisesti kytköksissä tekstiilialaan ja jotka 

eivät muuten saisi minkäänlaista suojaa.   
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12.5.2010 A7-0122/69 

Tarkistus  69 

Francesco Enrico Speroni 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät 

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

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. 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, tai 

tekstiili-, nahka- ja jalkinetuotteiden 

kaupan pitämistä koskevien sääntöjen 

soveltamista.   

Or. it 

Perustelu 

Tarkistuksella turvataan alueelliset tiettyjen tekstiili- ja sen liitännäisteollisuuden kansalliset 

ominaispiirteet.  
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12.5.2010 A7-0122/70 

Tarkistus  70 

Francesco Enrico Speroni 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät 

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

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 saatetaan markkinoille.  

 Tätä varten jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön pakollinen etiketöintijärjestelmä 

valmiille tuotteille ja välituotteille, joilla 

tarkoitetaan tuotteita, jotka on tarkoitettu 

myytäviksi tekstiili-, nahka- ja jalkinetuote-

alalla ja joissa osoitetaan kunkin 

valmistusvaiheen alkuperämaa ja 

varmistetaan tuotteiden jäljitettävyys.     

 
Tuoteselosteen on oltava helposti 

luettavissa ja näkyvissä ja lujasti kiinni 

tekstiilituotteessa. Sen on säilyttävä 

luettavana tuotteen koko normaalin 

käyttöajan. Tuoteseloste ja sen kiinnitys 

on toteutettava niin, että kuluttajalle 

koituu mahdollisimman vähän 

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 
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2004/18/EY
1
 tarkoitettu 

hankintaviranomainen. 

 
Edellä 5, 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut 

nimitykset ja kuvaukset on esitettävä 

selvästi tällaisissa kauppa-asiakirjoissa. 

Mekaanisia koodimerkkejä lukuun 

ottamatta ei saa käyttää lyhennyksiä, paitsi 

jos ne on määritelty kansainvälisesti 

tunnustettuina standardeina ja jos samassa 

kauppa-asiakirjassa on myös niiden 

selitykset. 

 _____________ 

1
 EUVL L 134, 30.04.2004, s. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Tarkistus  71 

Francesco Enrico Speroni 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät 

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

Ehdotus asetukseksi 

18 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 18 a artikla (uusi). 

 Tuotteiden alkuperän ilmoittaminen 

 1. Jotta loppukuluttajat voivat saada 

asianmukaiset tiedot tuotteiden 

valmistusprosessista, jäsenvaltioiden on 

otettava käyttöön pakollinen 

etiketöintijärjestelmä valmiille tuotteille ja 

välituotteille, joilla tarkoitetaan tuotteita, 

jotka on tarkoitettu myytäviksi tekstiili-, 

nahka- ja jalkinetuote-alalla ja joissa 

osoitetaan kunkin valmistusvaiheen 

alkuperämaa ja varmistetaan tuotteiden 

jäljitettävyys.     

 2. Tässä artiklassa "tekstiilituotteella" 

tarkoitetaan kaikkia luonnollisia, 

synteettisiä tai keinotekoisia kankaita tai 

lankoja, jotka muodostavat osan valmiista 

tuotteesta tai välituotteesta, jotka on 

tarkoitettu vaatetukseen tai käytettäväksi 

asusteena taikka osana kaluste- tai 

sisustustuotteita sanan laajimmassa 

merkityksessä, tai jalkinealan tuotteena.          

 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 

valmiiden tuotteiden ja välituotteiden 

selosteessa valmistajayrityksen on 

annettava selkeällä ja tiiviillä tavalla 

erityistiedot, joissa osoitetaan, että 

voimassa olevan työlainsäädännön 

mukaisia valmistusprosesseja on 
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noudatettu varmistaen, että ILOssa 

allekirjoitettuja yleissopimuksia on 

noudatettu koko toimitusketjussa, että 

tuotteiden hygieenisyys ja turvallisuus on 

varmennettu, että lapsityötä on vältetty 

tuotannossa ja että Euroopan unionin 

lainsäädäntöä ja kansainvälisiä 

ympäristösopimuksia on noudatettu.       

 4. Ilmaus "valmistettu" yhdessä 

alkuperämaan nimen kanssa ilmaisee 

tuotteen alkuperän. Pakollinen 

tuoteseloste voidaan laatia millä tahansa 

Euroopan unionin virallisella kielellä, 

jota loppukuluttajien on helppo ymmärtää 

siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaroita on 

tarkoitus pitää kaupan. 

 5. Tuotteen katsotaan olevan peräisin siitä 

maasta, jossa sille on suoritettu vähintään 

kaksi seuraavista valmistusvaiheista: 

 a) tekstiiliala: 

 - kehruu; 

 - kudonta; 

 - viimeistys; 

 - jatkojalostus; 

 b) nahkatuoteala: 

 - parkitseminen; 

 - leikkaaminen; 

 - valmistelu; 

 - kokoaminen; 

 - viimeistys; 

 c) jalkineala: 

 - parkitseminen; 

 - päällisen valmistus; 

 - kokoaminen; 

 - viimeistys. 

 6. Edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 

tuotteiden ilmoitetaan tuoteselosteessa 

olevan kokonaan peräisin jostakin maasta 

vain jos niille on suoritettu kyseisessä 

maassa kaikki tässä kohdassa tarkoitetut 

valmistusvaiheet. 
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Or. it 

 

 


