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12.5.2010 A7-0122/67 

Amendement  67 

Francesco Enrico Speroni 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0122/2010 

Toine Manders 

Omschrijving en etikettering van textielproducten 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) In zijn resolutie van 25 november 

2009 over oorsprongsaanduiding
1
 heeft 

het Europees Parlement benadrukt dat er 

met het oog op de bescherming van de 

consument duidelijke en coherente 

handelsvoorschriften vereist zijn, met 

inbegrip van aanduidingen van 

oorsprong. Doel van dergelijke 

aanduidingen moet zijn consumenten in 

staat te stellen zich volledig op de hoogte 

te stellen van de exacte oorsprong van de 

producten die zij kopen om hen te 

beschermen tegen frauduleuze, onjuiste of 

misleidende claims van oorsprong. Om 

die reden moeten er geharmoniseerde 

regels worden ingevoerd met betrekking 

tot de vermelding van de oorsprong van 

textielproducten. Deze regels moeten de 

vorm aannemen van verplichte 

herkomstetiketteringen voor dergelijke 

producten om het eventueel gebruik van 

onjuiste of misleidende 

herkomstvermeldingen uit te sluiten. 

 ____________ 
1 Aangenomen teksten P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Amendement  68 

Francesco Enrico Speroni 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0122/2010 

Toine Manders 

Omschrijving en etikettering van textielproducten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) “textielproducten”: alle onbewerkte, 

halfbewerkte, bewerkte, halfafgewerkte, 

afgewerkte, halfgeconfectioneerde of 

geconfectioneerde producten die 

uitsluitend uit textielvezels zijn 

samengesteld, ongeacht het toegepaste 

meng- of assemblageprocedé; 

a) “textielproduct”: elk natuurlijk, 

synthetisch of kunstmatig garen of 

weefsel dat deel uitmaakt van een 

eindproduct of halffabricaat dat bestemd 

is voor kledingdoeleinden, dan wel voor 

gebruik als kledingaccessoire of als 

basismateriaal voor woninginrichting en 

meubilair in de ruimste zin van het woord, 

ofwel om te dienen als schoeisel; 

Or. it 

Motivering 

Verruiming van de definitie van het product "textiel" kan alleen maar ten goede komen aan 

andere belangrijke industriesectoren die nauw verwant en direct verbonden zijn met de 

textielsector en die anders op geen enkele bescherming zouden kunnen rekenen.  



 

AM\816664NL.doc  PE441.842v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.5.2010 A7-0122/69 

Amendement  69 

Francesco Enrico Speroni 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0122/2010 

Toine Manders 

Omschrijving en etikettering van textielproducten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 - lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De toepassing van deze verordening doet 

geen afbreuk aan de toepassing van de 

nationale en communautaire voorschriften 

betreffende de bescherming van de 

industriële en commerciële eigendom, de 

aanduidingen van herkomst en oorsprong, 

alsmede het tegengaan van oneerlijke 

concurrentie. 

2. De toepassing van deze verordening doet 

geen afbreuk aan de toepassing van de 

nationale en communautaire voorschriften 

betreffende de bescherming van de 

industriële en commerciële eigendom, de 

aanduidingen van herkomst en oorsprong, 

alsmede het tegengaan van oneerlijke 

concurrentie, noch van de regels omtrent 

het in de handel brengen van textiel-, 

leder- of schoenwaren. 

Or. it 

Motivering 

De aldus gewijzigde bepaling laat het specifieke geografische karakter van bepaalde 

nationale textielfabricaten en daarvan afgeleide producten onverlet. 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Amendement  70 

Francesco Enrico Speroni 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0122/2010 

Toine Manders 

Omschrijving en etikettering van textielproducten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Etikettering en merking Etikettering 

1. Alle textielproducten die in de handel 

worden gebracht, worden geëtiketteerd of 

gemerkt. 

1. Alle textielproducten die op de markt 

worden aangeboden, worden geëtiketteerd.  

 Te dien einde voeren de lidstaten voor 

eindproducten of halffabrikaten die zijn 

bedoeld om te worden verkocht als textiel-

, leder- of schoenwaren een systeem in 

van verplichte etikettering met vermelding 

van de plaats waar elk bewerkingsstadium 

zich heeft voltrokken, zodat de 

traceerbaarheid van de bewuste producten 

kan worden gewaarborgd. 

 De etikettering is gemakkelijk terug te 

vinden, zichtbaar en stevig bevestigd op 

het textielproduct. De etikettering blijft 

leesbaar gedurende de normale 

gebruiksperiode van het textielproduct. De 

etikettering en de wijze waarop deze is 

bevestigd bezorgen de consument zo 

weinig mogelijk ongemak bij het dragen 

van het product. 

Wanneer de producten niet aan de 

eindgebruiker te koop worden 

aangeboden of wanneer zij worden 

geleverd ter uitvoering van een opdracht 

van de staat of van een andere 

rechtspersoon naar publiek recht, mogen 

de etiketten of merken echter worden 

vervangen of aangevuld door begeleidende 

Wanneer de producten aan 

marktdeelnemers binnen de 

toeleveringsketen worden geleverd of 

wanneer zij worden geleverd ter uitvoering 

van een opdracht van een aanbestedende 

dienst als omschreven in Richtlijn 

2004/18/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 
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handelsdocumenten. de coördinatie van de procedures voor het 

plaatsen van overheidsopdrachten voor 

werken, leveringen en diensten
1
, mag de 

etikettering echter worden vervangen of 

aangevuld door begeleidende 

handelsdocumenten. 

 De in de artikelen 5, 7, 8 en 9 bedoelde 

benamingen en omschrijvingen worden 

duidelijk vermeld in dergelijke 

begeleidende handelsdocumenten. Er 

worden geen afkortingen gebruikt, met 

uitzondering van een code voor machinale 

verwerking, of tenzij zij worden 

vastgesteld volgens internationaal erkende 

normen, mits in hetzelfde document een 

verklaring van de afkortingen wordt 

opgenomen. 

 _____________ 

1
 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Amendement  71 

Francesco Enrico Speroni 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0122/2010 

Toine Manders 

Omschrijving en etikettering van textielproducten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 18 bis (nieuw) 

 Vermelding van de oorsprong van de 

producten 

 1. Om eindgebruikers adequate informatie 

omtrent het doorlopen fabricageproces te 

verschaffen, voeren de lidstaten voor 

eindproducten en halffabrikaten die zijn 

bedoeld om te worden verkocht als textiel-

, leder- of schoenwaren een systeem in 

van verplichte etikettering met vermelding 

van de plaats waar elk bewerkingsstadium 

zich heeft voltrokken, zodat de 

traceerbaarheid van de bewuste producten 

kan worden gewaarborgd. 

 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 

onder “textielproduct” verstaan: elk 

natuurlijk, synthetisch of kunstmatig 

garen of weefsel dat deel uitmaakt van 

een eindproduct of halffabricaat dat 

bestemd is voor kledingdoeleinden, dan 

wel voor gebruik als kledingaccessoire of 

als basismateriaal voor woninginrichting 

of meubilair in de ruimste zin van het 

woord, ofwel om te dienen als schoeisel. 

 3. De fabrikant wordt geacht op het etiket 

van eindproducten en halffabrikaten als 

bedoeld in paragraaf 1 duidelijke en 

beknopte specifieke informatie te 

verschaffen omtrent de conformiteit van 

de toegepaste productieprocessen met de 
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vigerende arbeidswetgeving, zodat 

gedurende de gehele levensketen de 

naleving is gewaarborgd van de in het 

kader van de Internationale 

Arbeidsorganisatie gesloten verdragen, 

omtrent de gezondheids- en 

veiligheidscertificering van de bewuste 

producten, omtrent het niet bij de 

productie inschakelen van minderjarigen, 

en omtrent de toepassing van de EU-

wetgeving en de naleving van de 

internationale milieuovereenkomsten. 

 4. De uitdrukking "vervaardigd in" 

gevolgd door de naam van het land van 

oorsprong geeft de oorsprong van het 

product aan. Deze vermelding wordt 

aangebracht in een officiële taal van de 

Europese Unie die gemakkelijk wordt 

begrepen door de eindconsument in de 

lidstaat waar het product op de markt 

wordt gebracht. 

 5. Het product wordt geacht afkomstig te 

zijn uit het land waar het ten minste twee 

van de volgende stadia van het 

productieproces heeft doorlopen: 

 a) voor textielwaren: 

- spinnen; 

- weven; 

- appretuur; 

- afwerking;  

 b) voor lederwaren: 

- looien;  

- snijden; 

- preparatie; 

- assemblage; 

- afwerking; 

 c) voor schoenwaren:  

- looien; 

- preparatie bovenleer;  

- assemblage;  

- afwerking;  

   6. De in paragraaf 5 bedoelde producten 

mogen op het etiket alleen als integraal 

afkomstig uit een bepaald land worden 

aangeduid indien zij in het bewuste land 
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alle in die paragraaf beschreven 

productiestadia hebben doorlopen. 

Or. it 

 

 

 


