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12.5.2010 A7-0122/67 

Ändringsförslag  67 
Francesco Enrico Speroni 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0122/2010 
Toine Manders 
Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter 

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

Förslag till förordning 
Skäl 18a (nytt) 
 

Förslag till förordning Ändringsförslag 

  (18a) I sin resolution av den 

25 november 2009 om 

ursprungsmärkning
1
 underströk 

Europaparlamentet att det för att skydda 

konsumenterna krävs transparenta och 

konsekventa handelsbestämmelser, vilka 

även bör föreskriva ursprungsmärkning. 

Denna märkning bör ge konsumenterna 

möjlighet att få fullständig information 

om det exakta ursprunget för de varor 

som de köper, så att de skyddas från 

bedrägliga, felaktiga eller vilseledande 

ursprungsmärkningar. Därför bör man 

införa harmoniserade bestämmelser 

beträffande textilprodukter. 

Bestämmelserna bör utgöras av 

obligatoriska krav på ursprungsmärkning 

av produkter för att på så sätt kunna 

garantera att ursprungsmärkningar inte 

är falska eller vilseledande. 

 ____________ 
1 
Antagna texter, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Ändringsförslag  68 
Francesco Enrico Speroni 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0122/2010 
Toine Manders 
Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 1 – led a 
 

Förslag till förordning Ändringsförslag 

a) textilprodukter: alla produkter i 

obearbetat, halvbearbetat, bearbetat, 

halvförädlat, förädlat, halvkonfektionerat 

eller konfektionerat tillstånd som 

uteslutande består av textilfibrer, oavsett 

vilket förfarande som använts för deras 

blandning eller sammansättning. 

a) textilprodukt: varje naturligt, syntetiskt 

eller konstgjort tyg eller garn som ingår i 

en slutprodukt eller mellanprodukt avsedd 

att användas som klädesplagg eller som 

accessoar till klädesplagg eller avsedd att 

användas i möbler eller andra 

inredningsdetaljer i begreppets bredaste 

mening, eller vid skotillverkning. 

Or. it 

 

Motivering 

Genom att utvidga definitionen av begreppet textilprodukt gynnas andra viktiga 
tillverkningssektorer som är nära och direkt knutna till textilsektorn, och som i annat fall inte 
skulle erhålla något som helst stöd.
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12.5.2010 A7-0122/69 

Ändringsförslag  69 
Francesco Enrico Speroni 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0122/2010 
Toine Manders 
Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter 

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

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 2 
 

Förslag till förordning Ändringsförslag 

2. Tillämpningen av denna förordning ska 

inte påverka tillämpningen av de nationella 

reglerna och gemenskapsreglerna om 

skydd av industriell och kommersiell 

egendom, om uppgifter om ursprung, om 

ursprungsmärkning och om förhindrande 

av otillbörlig konkurrens. 

2. Tillämpningen av denna förordning ska 

inte påverka tillämpningen av de nationella 

reglerna och gemenskapsreglerna om 

skydd av industriell och kommersiell 

egendom, om uppgifter om ursprung, om 

ursprungsmärkning och om förhindrande 

av otillbörlig konkurrens, och inte heller 

av bestämmelserna om saluföring av 

textilprodukter, lädervaror och skor. 

Or. it 

 

Motivering 

Genom denna ändring skulle det bli möjligt att bevara de lokala särdragen i tillverkningen av 

textilprodukter och produkter baserade på dessa i medlemsstaterna 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Ändringsförslag  70 
Francesco Enrico Speroni 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0122/2010 
Toine Manders 
Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter 

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

Förslag till förordning 
Artikel 11 – punkt 1 
 

Förslag till förordning Ändringsförslag 

Etiketter och märkning Etiketter 

1. Textilprodukter som släpps ut på 

marknaden ska förses med etikett eller 

märkas. 

1. Textilprodukter som tillhandahålls på 

marknaden ska märkas.  

 För slutprodukter och mellanprodukter, 

med vilka avses produkter som är avsedda 

för försäljning i textil-, läder- eller 

skosektorn, ska medlemsstaterna i det syftet 

tillämpa ett obligatoriskt märkningssystem 

som anger ursprunget för varje del av 

tillverkningen och garanterar spårbarheten 

för dessa produkter. 

 Märkningen ska vara lättillgänglig, synlig 

och väl fäst vid textilprodukten. Den ska 

vara läsbar under hela den normala 

användningstiden för produkten. 

Märkningen och det sätt på vilket den är 

fäst vid produkten ska orsaka så liten 

olägenhet som möjligt för konsumenten 

då produkten används. 

Etiketterna och märkningen kan dock 

ersättas av eller kompletteras med därtill 

fogade handelsdokument om produkterna 

inte saluförs till konsument, eller om 

produkterna levereras efter beställning från 

stat eller annan offentligrättslig juridisk 

person. 

Märkningen kan dock ersättas av eller 

kompletteras med därtill fogade 

handelsdokument om produkterna 

levereras till ekonomiska aktörer som led i 

distributionskedjan, eller om produkterna 

levereras efter beställning från en 

upphandlande myndighet enligt 

definitionen i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/18/EG av den 

31 mars 2004 om samordning av 
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förfarandena vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster
1
. 

 
De benämningar och beskrivningar som 

avses i artiklarna 5, 7, 8 och 9 ska tydligt 

anges i sådana därtill fogade 

handelsdokument. Förkortningar får inte 

användas annat än i form av en 

mekaniserad processkod, eller om de 

definieras i internationellt erkända 

standarder, förutsatt att förkortningarna 

förklaras i handlingen i fråga. 

 
1
 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Ändringsförslag  71 
Francesco Enrico Speroni 
för EFD-gruppen 

 

Betänkande A7-0122/2010 
Toine Manders 
Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter 

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

Förslag till förordning 
Artikel 18a (ny) 
 

Förslag till förordning Ändringsförslag 

 Artikel 18a (ny) 

 Ursprungsmärkning av produkter 

 1. För att slutkonsumenterna ska kunna 

få tillbörlig information om produkternas 

tillverkningsprocess ska medlemsstaterna 

för slutprodukter och mellanprodukter, 

med vilka avses produkter som är avsedda 

för försäljning i textil-, läder- eller 

skosektorn, använda ett obligatoriskt 

märkningssystem som visar ursprunget 

för varje del av tillverkningen och 

garanterar spårbarheten för dessa 

produkter. 

 2. I denna artikel avses med textilprodukt 

varje naturligt, syntetiskt eller konstgjort 

tyg eller garn som ingår i en slutprodukt 

eller mellanprodukt avsedd att användas 

som klädesplagg eller som accessoar till 

klädesplagg eller avsedd att användas i 

möbler eller andra inredningsdetaljer i 

begreppets bredaste mening, eller vid 

skotillverkning. 

 3. Vid märkningen av slutprodukter och 

mellanprodukter i enlighet med punkt 1 

ska tillverkningsföretaget på ett klart och 

koncist sätt tillhandahålla specifik 

information om huruvida 

tillverkningsprocesserna överensstämmer 

med gällande arbetsbestämmelser, varvid 
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man ska garantera att de avtal som 

undertecknats inom Internationella 

arbetsorganisationen respekterats under 

hela distributionskedjan, om intyg om 

produkthygien och produktsäkerhet, om 

att barnarbete inte har utnyttjats vid 

tillverkningen, om respekt för EU:s 

föreskrifter och om respekt för de 

internationella miljöavtalen. 

 4. Produktens ursprung ska anges med 

orden ”made in” (”tillverkad i”) och 

ursprungslandet. Den obligatoriska 

märkningen får utformas på vilket som 

helst av Europeiska unionens officiella 

språk som lätt kan förstås av 

slutkonsumenten i den medlemsstat där 

produkten kommer att saluföras. 

 5. Produkten ska anses ha sitt ursprung i 

det land där den har genomgått minst två 

av följande bearbetningsled: 

 a) inom textilsektorn: 

– spinning, 

– vävning, 

– bearbetning, 

– färdigställande;  

 b) inom lädersektorn: 

– garvning,  

– beskärning, 

– beredning, 

– montering, 

– slutbehandling; 

 c) inom skosektorn:  

– garvning, 

– bearbetning av överdelen,  

– montering,  

– slutbehandling.  

 6. För att ett land, på etiketten till en 

produkt som avses i punkt 5, ska få anges 

som produktens enda ursprungsland 

måste produkten ha genomgått samtliga 

bearbetningsled som anges i punkt 5 i ett 

och samma land. 

Or. it 
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