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Grozījums Nr. 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Tekstilizstrādājumi, uz kuriem attiecas 
vienīgi prasības par kopēju marķējumu, un 
tādi, ko pārdod metros vai kā nogrieztus 
gabalus, ir jāpiedāvā pārdošanai tādā veidā, 
lai patērētājs pats varētu pilnībā iepazīties 
ar informāciju, kas norādīta uz kopējā 
iepakojuma vai baķa.

9) Tekstilizstrādājumi, uz kuriem attiecas 
vienīgi prasības par kopēju marķējumu, un 
tādi, ko pārdod metros vai kā nogrieztus 
gabalus, ir jāpiedāvā pārdošanai tādā veidā, 
lai patērētājs pats varētu pilnībā iepazīties 
ar šo izstrādājumu izcelsmes valsti 
saskaņā ar Padomes 1992. gada 
12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
(„Kopienas Muitas kodekss”) 1 un ar 
informāciju, kas norādīta uz kopējā 
iepakojuma vai baķa.

________
 1 OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

Or. it
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Grozījums Nr. 57
Toine Manders

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Jānosaka paraugu ņemšanas un 
tekstilizstrādājumu analīzes metodes, lai 
nebūtu iespējams izteikt iebildumus pret 
izmantotajām metodēm. Metodēm, kuras 
dalībvalstis izmanto oficiālajos testos, lai 
noteiktu tekstilizstrādājumu šķiedru 
sastāvu (divkāršiem un trīskāršiem 
maisījumiem), jābūt vienotām gan attiecībā 
uz parauga iepriekšēju apstrādi, gan tā 
kvantitatīvo analīzi; tāpēc šajā regulā ir 
jānosaka vienotas analīzes metodes 
vairākumam tirgū esošo 
tekstilizstrādājumu, kas sastāv no 
divkāršiem un trīskāršiem maisījumiem.

12) Jānosaka paraugu ņemšanas un 
tekstilizstrādājumu analīzes metodes, lai 
nebūtu iespējams izteikt iebildumus pret 
izmantotajām metodēm. Metodēm, kuras 
dalībvalstis izmanto oficiālajos testos, lai 
noteiktu tekstilizstrādājumu šķiedru 
sastāvu (divkāršiem un trīskāršiem 
maisījumiem), jābūt vienotām gan attiecībā 
uz parauga iepriekšēju apstrādi, gan tā 
kvantitatīvo analīzi; tāpēc šajā regulā ir 
jānosaka vienotas analīzes metodes 
vairākumam tirgū esošo 
tekstilizstrādājumu, kas sastāv no 
divkāršiem un trīskāršiem maisījumiem. 
Tomēr šīs regulas vienkāršošanas labad 
un lai pielāgotu šādas vienotās metodes 
tehnoloģiju attīstībai, ir nepieciešams, lai 
šajā regulā izklāstītās metodes tiktu 
pārveidotas par Eiropas standartiem. Šajā 
nolūkā Komisijai būtu jāorganizē pāreja 
no pašreizējās sistēmas, kurā metodes ir 
aprakstītas šajā regulā, uz Eiropas 
standartu sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Jānosaka paraugu ņemšanas un 
tekstilizstrādājumu analīzes metodes, lai 
nebūtu iespējams izteikt iebildumus pret 
izmantotajām metodēm. Metodēm, kuras 

12) Jānosaka paraugu ņemšanas un 
tekstilizstrādājumu analīzes metodes, lai 
nebūtu iespējams izteikt iebildumus pret 
izmantotajām metodēm. Metodēm, kuras 
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dalībvalstis izmanto oficiālajos testos, lai 
noteiktu tekstilizstrādājumu šķiedru 
sastāvu (divkāršiem un trīskāršiem 
maisījumiem), jābūt vienotām gan attiecībā 
uz parauga iepriekšēju apstrādi, gan tā 
kvantitatīvo analīzi; tāpēc šajā regulā ir 
jānosaka vienotas analīzes metodes 
vairākumam tirgū esošo 
tekstilizstrādājumu, kas sastāv no 
divkāršiem un trīskāršiem maisījumiem. 

dalībvalstis izmanto oficiālajos testos, lai 
noteiktu tekstilizstrādājumu šķiedru 
sastāvu (divkāršiem un trīskāršiem 
maisījumiem), jābūt vienotām gan attiecībā 
uz parauga iepriekšēju apstrādi, gan tā 
kvantitatīvo analīzi; tāpēc šajā regulā ir 
jānosaka vienotas analīzes metodes 
vairākumam tirgū esošo 
tekstilizstrādājumu, kas sastāv no 
divkāršiem un trīskāršiem maisījumiem. 
Lai vienkāršotu šīs regulas īstenošanu, 
VIII pielikumu būtu jāaizvieto ar 
saskaņotajiem standartiem, saskaņā ar 
sistēmu, kuras pamatā ir Eiropas 
standarti. 

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un vienkāršības dēļ Komisijai, izmantojot nozares pārstāvju un Eiropas 
Standartizācijas komitejas (CEN) palīdzību, ir jāorganizē pāreja no VIII pielikumā 
aprakstītās sistēmas uz sistēmu, kas balstīta uz Eiropas standartiem.

Grozījums Nr. 59
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) Ir lietderīgi izstrādāt procedūru, kas 
jāievēro ražotājam vai tā pārstāvim, kurš 
vēlas iekļaut jaunas šķiedras nosaukumu 
tehniskajos pielikumos. Tāpēc šajā regulā 
ir jānosaka prasības, kuras ir 
piemērojamas jaunu šķiedru 
nosaukumiem, kurus iekļauj tehniskajos 
pielikumos.

16) Ir lietderīgi izstrādāt procedūru, tostarp 
specifiskās prasības, kas jāievēro 
ražotājam vai jebkurai personai, kura 
rīkojas tā vārdā, kura vēlas iekļaut jaunas 
šķiedras nosaukumu saskaņotajā šķiedru 
nosaukumu sarakstā šīs regulas 
I pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) Konkrēti jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pielāgot tehnikas attīstībai šķiedru 
nosaukumu un saistīto aprakstu sarakstu, 
prasību minimumu tehniskajai 
dokumentācijai, kura ir jāpievieno ražotāja 
pieteikumam par jaunas šķiedras 
nosaukuma iekļaušanu atļauto šķiedru 
nosaukumu sarakstā, īpašos noteikumus 
par korsešizstrādājumiem un konkrētiem 
tekstilmateriālu veidiem, izstrādājumu 
sarakstu, kuriem etiķējums vai marķējums 
nav obligāts, izstrādājumu sarakstu, 
kuriem obligāts tikai kopējs etiķējums vai 
marķējums, pozīciju sarakstu, kuras nav 
jāievēro, nosakot šķiedru procentuālos 
daudzumus, saskaņotās pielaides, kuras 
izmanto, lai aprēķinātu šķiedru masu 
tekstilizstrādājumā, kā arī pielāgot 
pašreizējās vai jaunas kvantitatīvās 
analīzes metodes divkāršiem un trīskāršiem 
maisījumiem. Šie pasākumi, kuri ir 
vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia 
to papildinot ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

18) Konkrēti jāpiešķir Komisijai pilnvaras 
pielāgot tehnikas attīstībai šķiedru 
nosaukumu un saistīto aprakstu sarakstu, 
prasību minimumu tehniskajai 
dokumentācijai, kura ir jāpievieno ražotāja 
pieteikumam par jaunas šķiedras 
nosaukuma iekļaušanu atļauto šķiedru 
nosaukumu sarakstā, īpašos noteikumus 
par korsešizstrādājumiem un konkrētiem 
tekstilmateriālu veidiem, pozīciju sarakstu, 
kuras nav jāievēro, nosakot šķiedru 
procentuālos daudzumus, saskaņotās 
pielaides, kuras izmanto, lai aprēķinātu 
šķiedru masu tekstilizstrādājumā, kā arī 
pielāgot pašreizējās vai jaunas 
kvantitatīvās analīzes metodes divkāršiem 
un trīskāršiem maisījumiem. Šie pasākumi, 
kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia 
to papildinot ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 
1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. it
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Grozījums Nr. 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai aizsargātu patērētājus no 
krāpnieciskām, neprecīzām vai 
maldinošām norādēm, būtu jāievieš 
saskaņoti noteikumi attiecībā uz 
tekstilizstrādājumu izcelsmi.  Attiecībā uz 
importētajiem izstrādājumiem, šiem 
noteikumiem vajadzētu būt obligātu 
marķēšanas prasību formā.  
Izstrādājumiem, uz kuriem neattiecas 
Eiropas Savienības līmeņa prasība par 
obligātu marķējumu, ir jāparedz 
noteikumi, kas nodrošina, ka iespējamie 
izcelsmes apliecinājumi nav kļūdaini vai 
maldinoši. 

Or. en

Grozījums Nr. 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Eiropas Parlaments 2009. gada 
25. novembra rezolūcijā par izcelsmes 
marķējumu 1 atkārtoti uzsvēra, ka 
patērētāju aizsardzības nodrošināšanai ir 
nepieciešami pārredzami un konsekventi 
tirdzniecības noteikumi, tostarp norādes 
par ražojumu izcelsmi, un aicināja 
Komisiju un Padomi darīt visu 
nepieciešamo, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus sadarbībai ar tiem 
tirdzniecības partneriem, kuri ir ieviesuši 
prasības par izcelsmes marķējumu.
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________
1 Pieņemtais teksts P7_TA(2009)0093.

Or. it

Grozījums Nr. 63
Toine Manders

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a)Lai patērētāji, iegādājoties 
tekstilizstrādājumu, varētu izdarīt 
apzinātu izvēli, viņiem būtu jāzin, vai šā 
izstrādājuma sastāvā ietilpst dzīvnieku 
izcelsmes sastāvdaļas, kas nav 
tekstilmateriāli. Tādēļ ir būtiski uz etiķetes 
norādīt dzīvnieku izcelsmes materiālu 
klātbūtni.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b)Šajā regulā iekļautie noteikumi 
attiecas tikai uz tekstilšķiedru nosaukumu 
saskaņošanu un tekstilizstrādājumu 
šķiedru sastāva norādīšanu marķējumā. 
Tomēr, lai sniegtu vispārīgu pārskatu par 
tekstilizstrādājumu marķēšanas stāvokli 
iekšējā tirgū un lai ietu kopsolī ar 
elektroniskās komercijas attīstību un 
reaģētu uz turpmākajām norisēm 
tekstilizstrādājumu tirgū, Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojums par iespējamām 
jaunām marķēšanas prasībām, lai 
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tādējādi veicinātu tekstilizstrādājumu 
brīvu apriti iekšējā tirgū un visā Eiropas 
Savienībā panāktu augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību. Šo ziņojumu būtu 
jāizstrādā, pamatojoties uz plašām 
apspriedēm ar visām iesaistītajām pusēm 
un rūpīgi veiktu ietekmes novērtējumu, 
un vajadzības gadījumā tam var pievienot 
likumdošanas priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Lai reaģētu uz turpmākajām norisēm tekstilizstrādājumu tirgū, ir jāizpēta citas 
tekstilizstrādājumu marķēšanas jomas, ja tās palīdz veicināt tekstilizstrādājumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un rada pievienoto vērtību patērētājam.  Tāda ziņojuma pamatā ir jābūt plašām 
apspriedēm ar ieinteresētajām grupām un reālai pievienotajai vērtībai patērētājiem, kā arī 
patiesajām patērētāju vajadzībām. 

Grozījums Nr. 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b)Šajā regulā iekļautie noteikumi 
attiecas tikai uz tekstilšķiedru nosaukumu 
saskaņošanu un tekstilizstrādājumu 
šķiedru sastāva norādīšanu marķējumā. 
Tomēr, lai novērstu iespējamos šķēršļus, 
kuri varētu traucēt pienācīgu iekšējā 
tirgus darbību un kuru iemesls varētu būt 
atšķirīgi noteikumi vai atšķirīga prakse 
dalībvalstīs, un lai ietu kopsolī ar 
elektroniskās komercijas attīstību un 
reaģētu uz turpmākajām norisēm 
tekstilizstrādājumu tirgū, būtu vēlams 
izpētīt iespējas saskaņot vai standartizēt 
citus tekstilmateriālu marķēšanas 
aspektus, lai tādējādi veicinātu 
tekstilizstrādājumu brīvu apriti iekšējā 
tirgū un visā ES panāktu vienādu augsta 
līmeņa patērētāju aizsardzību. Šajā 
nolūkā Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 
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Parlamentam un Padomei ziņojums par 
iespējamām jaunām marķējuma 
prasībām, kas būtu jāievieš visā Eiropas 
Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo apsvērumu mēģina nodrošināt, lai Eiropas Komisija izstrādātu ziņojumu, kurā nebūtu 
izmantoti jau iepriekš sagatavoti secinājumi, lai jaunie noteikumi atbilstu patērētāju un 
uzņēmumu reālajām vajadzībām.

Grozījums Nr. 66
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums par 
iespējamām jaunām marķējuma 
prasībām, kas būtu jāievieš visā Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) Izcelsmes marķējuma noteikumu 
nolūks būtu sniegt patērētājiem 
informāciju par izcelsmes valsti tiem 
izstrādājumiem, kurus viņi iegādājas, 
dodot iespēju novērtēt šādus 
izstrādājumus to sociālo, vides un 
drošības standartu kontekstā, kurus 
parasti saista ar attiecīgo valsti.    
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Or. it

Grozījums Nr. 68
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulā paredzēti noteikumi par 
tekstilmateriālu nosaukumu lietošanu un
ar tiem saistīto tekstilizstrādājumu 
marķēšanu, un noteikumi par divkāršo un 
trīskāršo tekstilšķiedru maisījumu 
kvantitatīvo analīzi.

Regulā paredzēti noteikumi par 
tekstilšķiedru nosaukumu lietošanu,
tekstilizstrādājumu marķēšanu un 
tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva 
noteikšanu ar standarta kvantitatīvās 
analīzes metodēm, lai tādējādi uzlabotu šo 
izstrādājumu brīvu apriti iekšējā tirgū un 
sniegtu patērētājiem precīzu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka standarta metodes var veicināt tekstilizstrādājumu brīvu apriti iekšējā 
tirgū. 

Grozījums Nr. 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz 
tekstilizstrādājumiem:

2. Šīs regulas noteikumi, izņemot tos, kas 
saistīti ar izcelsmes valsts norādi,
neattiecas uz tekstilizstrādājumiem:

Or. it
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Grozījums Nr. 70
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „marķēšana” ir prasītās informācijas 
pievienošana tekstilizstrādājumam, 
piestiprinot to ar etiķeti;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) „marķēšana” ir prasītās informācijas 
norādīšana uz tekstilizstrādājuma, šo 
informāciju uzšujot, izšujot, uzdrukājot, 
iespiežot, vai tās norādīšanai izmantojot 
jebkuru citu tehnoloģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Toine Manders

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tekstilizstrādājumus pirms rūpnieciskas 
pārstrādes vai tās laikā vai arī jebkurā 
izplatīšanas posmā var realizēt Kopienā 
vienīgi tad, ja minētie izstrādājumi ir 
marķēti saskaņā ar šīs regulas 

1. Tirgū dara pieejamus tikai tos
tekstilizstrādājumus, kuri ir marķēti vai 
kuriem ir pievienoti tirdzniecības 
dokumenti saskaņā ar šīs regulas 
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noteikumiem. noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums jaunajam tiesiskajam regulējumam.

Grozījums Nr. 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas noteikumu piemērošana 
neskar valstu un Kopienas noteikumu 
piemērošanu par rūpnieciskā un 
komerciālā īpašuma aizsardzību, izcelsmes 
vietas norādēm, izcelsmes apzīmējumiem 
un negodīgas konkurences novēršanu.

2. Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi,
valstu un Eiropas Savienības noteikumus
par rūpnieciskā un komerciālā īpašuma 
aizsardzību, izcelsmes vietas norādēm, 
izcelsmes apzīmējumiem un negodīgas 
konkurences novēršanu turpina piemērot 
tekstilizstrādājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz iekļaušanai I pielikumā, jaunas 
šķiedras apzīmē ar to izejmateriālu, no 
kura tās ir veidotas.

Or. de

Pamatojums

Tā kā var paiet vairāki mēneši līdz šķiedru iekļaušanai I pielikumā ar komitoloģijas 
procedūru, finansiālu iemeslu dēļ ir jānodrošina iespēja apzīmēt šķiedras ar pārejas —
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izejmateriāla apzīmējumu. Tādējādi šis pārejas noteikums ir būtisks.

Grozījums Nr. 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz izstrādājumiem, kas minēti 
šīs regulas 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, un, neskatoties uz 
Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas 
(EEK) Nr. 2913/1992 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi („Kopienas Muitas 
kodekss”)  24. panta 1. punktu, līdz 
laikam, kad tiks veikta obligātā izcelsmes 
marķējuma noteikumu reforma, un 
saskaņā ar šīs regulas 11. panta 1. punktu 
par tekstilizstrādājumu izcelsmes valsti 
uzskata to valsti, kurā ir notikuši vismaz 
divi nozīmīgi to apstrādes un/vai 
ražošanas posmi.  
___________
1 OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

Or. it

Grozījums Nr. 76
Toine Manders

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šķiedras piemaisījumi izstrādājumos, 
kas minēti 1. un 2. punktā, tostarp vilnas 
izstrādājumos, kuri iegūti kāršanas procesā, 
nepārsniedz 0,3%, un tos pamato ar 
ražošanu saistīti tehniski iemesli.

3. Sveššķiedras izstrādājumos, kas minēti 
1. un 2. punktā, tostarp vilnas 
izstrādājumos, kuri iegūti kāršanas procesā, 
nepārsniedz 0,3 svara procentus, un var 
pamatot, ka tie ir tehniski neizbēgami, 
ievērojot labu ražošanas praksi.
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Or. en

Grozījums Nr. 77
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tekstilizstrādājumu, kas sastāv no 
divām vai vairākām šķiedrām, no kurām 
viena ir vismaz 85 % no kopējā svara, 
marķē šādi:

1. Tekstilizstrādājumu marķē ar visu 
sastāvā ietilpstošo šķiedru nosaukumiem 
un to svara procentuālo daudzumu 
dilstošā secībā.

(a) ar šķiedras nosaukumu, kas ir vismaz 
85 % no kopējā svara, un norādi par 
svara procentuālo daudzumu;
(b) ar šķiedras nosaukumu, kas ir vismaz 
85 % no kopējā svara, un norādi „vismaz 
85 %”;
(c) ar izstrādājuma pilnīgu procentuālo 
sastāvu.
2. Tekstilizstrādājumu, kas sastāv no 
divām vai vairākām šķiedrām, no kurām 
neviena nesasniedz 85 % no kopējā svara, 
marķē ar vismaz divu šķiedru 
nosaukumiem ar lielāko svara 
procentuālo daudzumu, pēc kura norāda 
pārējo sastāvā ietilpstošo šķiedru 
nosaukumus dilstošā secībā svara 
procentos, norādot vai nenorādot to svara 
procentuālo daudzumu. 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, I pielikumā 
neiekļautās šķiedras var tikt apzīmētas ar 
terminu „citas šķiedras”, kuram seko to 
kopējais svara procentuālais daudzums.

Tomēr piemēro arī šādus noteikumus:

(a) šķiedras, kas atsevišķi ir mazāk nekā 
10 % no izstrādājuma kopējā svara, var 
kopā apzīmēt ar jēdzienu „citas šķiedras”, 
pēc kura norāda kopējo svara procentuālo 
daudzumu;
(b) ja ir norādīts tādas šķiedras 
nosaukums, kura ir mazāk nekā 10 % no 
izstrādājuma kopējā svara, tad jānorāda 
šāda izstrādājuma pilnīgs procentuālais 
sastāvs.
3. Tādus izstrādājumus no tīras kokvilnas 
velkiem un tīra lina audiem, kuros lins ir 

3. Tādus izstrādājumus no tīras kokvilnas 
velkiem un tīra lina audiem, kuros lins ir 
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vismaz 40 % no nestandarta auduma 
kopējā svara, var apzīmēt ar nosaukumu 
„kokvilna un lins”, aiz kura jānorāda 
sastāva specifikācija „tīras kokvilnas velki 
— tīra lina audi”.

vismaz 40 % no nestandarta auduma 
kopējā svara, var apzīmēt ar nosaukumu 
„kokvilna un lins”, aiz kura jānorāda 
sastāva specifikācija „tīras kokvilnas velki 
— tīra lina audi”.

4. Tekstilizstrādājumiem, kuru sastāvu 
nevar viegli norādīt ražošanas laikā, 
marķējumā var lietot apzīmējumu „jauktas 
šķiedras” vai apzīmējumu „nenoteikts 
tekstilšķiedru maisījums”.

4. Neskarot 5. panta 1. punktu, 
tekstilizstrādājumiem, kuru sastāvu nevar 
viegli norādīt ražošanas laikā, marķējumā 
var lietot apzīmējumu „jauktas šķiedras” 
vai apzīmējumu „nenoteikts tekstilšķiedru 
maisījums”.

Or. en

Pamatojums

Patērētājam ir tiesības būt informētam par visu izstrādājuma sastāvdaļu kopējo procentuālo 
daudzumu. Tekstilizstrādājumu sastāvā ir ierobežots šķiedru skaits, un tehniski ir iespējams 
noteikt to precīzu procentuālo daudzumu. Pielaides, kas izklāstītas 18. panta 2., 3. un 
4. punktā joprojām paliks spēkā. Ir paredzēta arī atkāpe šķiedrām, kuras vēl nav iekļautas 
I pielikumā, bet ir laistas tirgū, lai novērtētu patērētāju pieprasījumu (2. punkts), un 
tekstilizstrādājumiem, kuru sastāvā ir otrreizējā pārstrādē iegūtas šķiedras (4. pants), kuras 
ražo MVU ar tradicionālām ražošanas metodēm.

Grozījums Nr. 78
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) neprecizētu šķiedru procentuālais 
daudzums nepārsniedz 30 % no kopējā 
svara;

Or. de

Pamatojums

Mazāks skaitlis radītu ievērojamu slogu un liktu nevajadzīgi palielināt etiķeti. Tādā veidā 
pazustu līdzsvars starp augsta līmeņa patērētāju aizsardzības nodrošināšanu un 
tekstilizstrādājumu noteikumu vienkāršošanu.
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Grozījums Nr. 79
Toine Manders

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Dzīvnieku izcelsmes materiāli

1. Tekstilizstrādājumam, kurā ietilpst 
dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, kas nav 
no tekstilmateriāla, piestiprina etiķeti ar 
norādi par šo sastāvdaļu no dzīvnieku 
izcelsmes materiāliem. Marķēšana 
nedrīkst būt maldinoša, un to veic tā, lai 
patērētājs varētu viegli saprast, uz kuru 
izstrādājuma daļu attiecas etiķetē norādītā 
informācija.
2. Dalībvalstis informē Komisiju par 
analītiskām metodēm, ko tās izmanto 
dzīvnieku izcelsmes materiālu 
noteikšanai, līdz [piemērošanas datums] 
un pēc tam ikreiz, kad tas nepieciešams, 
ņemot vērā situācijas attīstību.
3. Komisija saskaņā ar 19.a, 19.b un 
19.c pantu pieņem deleģētos aktus, lai 
precizētu 1. punktā minēto 
tekstilizstrādājumu marķēšanas sīki 
izstrādātu modeli un kārtību un izstrādātu 
analītiskās metodes dzīvnieku izcelsmes 
materiālu noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji, iegādājoties tekstilizstrādājumu, varētu izdarīt apzinātu izvēli, viņiem būtu 
jāzin, vai šā izstrādājuma sastāvā ietilpst dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, kas nav 
tekstilmateriāli (kažokāda, āda utt.). Tādēļ ir būtiski uz etiķetes norādīt dzīvnieku izcelsmes 
materiālu klātbūtni.
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Grozījums Nr. 80
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms tekstilizstrādājumu laišanas
tirgū, tos etiķetē vai marķē.

1. Tekstilizstrādājumus darot pieejamus
tirgū, tos marķē.
Etiķeti piestiprina tekstilizstrādājumam 
tādā veidā, lai tā ir viegli pieejama un 
redzama patērētājam. Izstrādājuma 
saprātīgā lietošanas laika posmā etiķetei 
ir jābūt salasāmai. Marķējums un tā 
piestiprināšanas veids nedrīkst sagādāt 
patērētājam pārmērīgas neērtības 
tekstilizstrādājuma valkāšanas laikā.

Tomēr etiķetes vai marķējumus vai aizstāt 
vai papildināt ar pievienotiem tirdzniecības 
dokumentiem, ja izstrādājumus nepiedāvā 
pārdošanai gala patērētājam vai ja tos 
piegādā pēc pasūtījuma, ko izdarījusi valsts 
vai cita juridiska persona, kura ir 
publisko tiesību subjekts.

Tomēr marķējumu var aizstāt vai 
papildināt ar pievienotiem tirdzniecības 
dokumentiem, ja izstrādājumus piegādā 
piegādes ķēdē ietilpstošam uzņēmējam vai 
ja tos piegādā pēc pasūtījuma, ko izdarījusi 
līgumslēdzēja iestāde, kas atbilst 
definīcijai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru1.
Šādos tirdzniecības pavaddokumentos 
skaidri norāda šīs regulas 5., 7., 8. un 
9. pantā minētos nosaukumus un 
aprakstus. 
Drīkst lietot saīsinājumus, ar noteikumu, 
ka attiecīgās šķiedras saīsinājums ir 
definēts starptautiskajā standartā2 un ir 
paskaidrots tajā pašā tirdzniecības 
dokumentā.
_______
1 OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.
² ISO 2076 par tekstilšķiedru saīsinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt gala lietotāja ērtumu, taču nevajadzētu noteikt neelastīgus un nepamatoti 
stingrus noteikumus ražotājam. Ir jāpievieno atsauci uz ISO standartu 2076. Šajā standartā ir 
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definēti starptautiski saīsinājumi svarīgākajām tekstilšķiedrām un tekstilizstrādājumos 
izmantotajiem izejmateriāliem.

Grozījums Nr. 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms tekstilizstrādājumu laišanas tirgū, 
tos etiķetē vai marķē. 1. Pirms tekstilizstrādājumu laišanas tirgū, 

tos etiķetē vai marķē un uz tiem vienmēr ir 
jānorāda izcelsmes valsts, kā noteikts 
Kopienas Muitas kodeksā.     

Tomēr etiķetes vai marķējumus vai aizstāt 
vai papildināt ar pievienotiem tirdzniecības 
dokumentiem, ja izstrādājumus nepiedāvā 
pārdošanai gala patērētājam vai ja tos 
piegādā pēc pasūtījuma, ko izdarījusi valsts 
vai cita juridiska persona, kura ir publisko 
tiesību subjekts.

Tomēr etiķetes vai marķējumus vai aizstāt 
vai papildināt ar pievienotiem tirdzniecības 
dokumentiem, ja izstrādājumus nepiedāvā 
pārdošanai gala patērētājam vai ja tos 
piegādā pēc pasūtījuma, ko izdarījusi valsts 
vai cita juridiska persona, kura ir publisko 
tiesību subjekts. Šis noteikums neattiecas
uz tekstilizstrādājumiem no trešām 
valstīm.

Or. it

Grozījums Nr. 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants

1. Šajā pantā termini „izcelsme” vai 
„izcelšanās” attiecas uz nepreferenciālo 
izcelsmi saskaņā ar Padomes 1992. gada 
12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 1.
2. Uz tādu tekstilizstrādājumu 
importēšanu vai laišanu tirgū, kas ir 
importēti no trešām valstīm, izņemot 
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tekstilizstrādājumus no Turcijas un no 
EEZ līguma līgumslēdzējām valstīm, 
attiecas noteikumi par izcelsmes 
marķējumu saskaņā ar šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem. 
3. Tekstilizstrādājumu izcelsmes valsti 
norāda uz šo izstrādājumu etiķetes. Ja 
preces ir iesaiņotas, norādi atsevišķi 
pievieno iepakojumam.

4. Komisija saskaņā ar 19.a, 19.b un 19.c 
pantu var pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu gadījumus, kad pašu 
izstrādājumu marķējuma vietā tiek 
pieņemta izcelsmes norāde uz 
iepakojuma. Tas jo īpaši var attiekties uz 
precēm, kuras pie gala patērētājiem vai 
lietotājiem nonāk parastā iepakojumā.
5. Vārds „ražots” kopā ar izcelsmes valsts 
nosaukumu norāda tekstilizstrādājumu 
izcelsmi. Marķēt var jebkurā Eiropas 
Savienības dalībvalsts valsts valodā, kura 
ir viegli saprotama gala patērētājiem tajā 
dalībvalstī, kurā preces ir tirgojamas. 
6. Izcelsmes marķējums ir skaidri 
salasāms un rakstu zīmes nav izdzēšamas, 
tam jābūt redzamam, veicot parastās 
darbības ar preci, izteikti nošķirtam no 
pārējās informācijas un norādītam tā, lai 
nerastos pārpratumi vai kļūdains 
priekšstats par ražojuma izcelsmi.
7. Tekstilizstrādājumiem ir jābūt 
marķētiem importēšanas brīdī. Šo 
marķējumu nedrīkst noņemt vai citādi 
aizskart, līdz kamēr izstrādājumi ir 
pārdoti gala patērētājam vai lietotājam.
_______
1 OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
11.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants

1. Ja uz etiķetes ir norādīta 
tekstilizstrādājuma izcelsme, kas nav 
minēta 11.a pantā, uz šo norādi attiecas 
šajā pantā izklāstītie nosacījumi:
2. Par izstrādājuma izcelsmes valsti 
uzskata valsti, kurā ir notikuši vismaz divi 
šādi ražošanas posmi:
– vērpšana;
– aušana;
– galīgā apdare;
– sagatavošana.
3. Par tekstilizstrādājuma vienīgo 
izcelsmes valsti etiķetē drīkst norādīt tikai 
to valsti, kurā notika visi 2. punktā 
aprakstītie šā izstrādājuma ražošanas 
posmi. 
4. Vārds „ražots” kopā ar izcelsmes valsts 
nosaukumu norāda izstrādājuma izcelsmi. 
Marķēt var jebkurā Eiropas Savienības 
dalībvalsts valsts valodā, kura ir viegli 
saprotama gala patērētājiem tajā 
dalībvalstī, kurā prece ir tirgojama.
5. Izcelsmes marķējums ir skaidri 
salasāms un rakstu zīmes nav izdzēšamas, 
tam jābūt redzamam, veicot parastās 
darbības ar preci, izteikti nošķirtam no 
pārējās informācijas un norādītam tā, lai 
nerastos pārpratumi vai kļūdains 
priekšstats par ražojuma izcelsmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
11.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 19.a, 19.b un 19.c 
pantu var pieņemt deleģētos aktus, lai:
– noteiktu sīki izstrādātu izcelsmes 
marķējuma modeli un kārtību;
– izstrādātu terminu sarakstu visās 
Eiropas Savienības oficiālajās valodās, 
kurā skaidri noteikts, ka produktu 
izcelsmes valsts ir norādīta uz 
marķējuma;
– noteiktu gadījumus, kuros kopīgi 
izmantotie saīsinājumi nekļūdīgi norāda 
izcelsmes valsti un ir izmantojami šīs 
regulas vajadzībām;
– noteiktu gadījumus, kuros 
izstrādājumus nevar vai tos nevajag 
marķēt tehnisku vai ekonomisku iemeslu 
dēļ;
– noteiktu citus noteikumus, kuri var būt 
vajadzīgi, ja tiek konstatēts, ka 
izstrādājumi neatbilst šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
11.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.d pants

1. Tekstilizstrādājumus, kas minēti 11. a 
pantā, uzskata par neatbilstīgiem šai 
regulai, ja:
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– uz tiem nav izcelsmes marķējuma;
– izcelsmes marķējums neatbilst 
izstrādājumu izcelsmei;
– izcelsmes marķējums ir nomainīts vai 
noņemts, vai kā citādi aizskarts, izņemot 
gadījumus, kad bijusi nepieciešamība to 
labot saskaņā ar šā panta 5. punktu;
2. Tekstilizstrādājumus, kas minēti 11. a 
pantā, uzskata par neatbilstīgiem šai 
regulai, ja:
– izcelsmes marķējums neatbilst 
izstrādājumu izcelsmei;
– izcelsmes marķējums ir nomainīts vai 
noņemts, vai kā citādi aizskarts, izņemot 
gadījumus, kad bijusi nepieciešamība to 
labot saskaņā ar šā panta 5. punktu;
3. Komisija saskaņā ar 19.a, 19.b un 19.c 
pantu var pieņemt deleģētos aktus par 
deklarācijām un apliecinošiem 
dokumentiem, kurus var izmantot, lai 
pierādītu atbilstību esošajai regulai.
4. Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sodiem, ko piemērot par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis 
ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai un nekavējoties 
paziņo tai par visiem turpmākiem 
noteikumu grozījumiem.
5. Ja izstrādājumi neatbilst šīs regulas 
prasībām, dalībvalstis arī turpmāk pieņem 
pasākumus, kuri nepieciešami, lai no 
izstrādājumu īpašnieka vai jebkuras citas 
par izstrādājumiem atbildīgās personas 
pieprasītu marķēt šos izstrādājumus 
saskaņā ar šo regulu un par saviem 
līdzekļiem.
6. Ja tas ir nepieciešams šīs regulas 
efektīvai piemērošanai, kompetentās 
iestādes var apmainīties ar datiem, kuri 
saņemti pārbaudot atbilstību šai regulai, 
tostarp ar varas iestādēm un citām 
personām vai organizācijām, kurām 
dalībvalstis ir piešķīrušas pilnvaras 
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atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 11. maija Direktīvas 
2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū 
attiecībā pret patērētājiem, 11. pantam 1. 
______
1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piedāvājot tekstilizstrādājumus 
tirdzniecībā, nosaukumus un aprakstus, kas 
ir minēti 5., 7., 8. un 9. pantā, norāda 
skaidri, salasāmi un vienoti iespiestiem 
burtiem katalogos un tirdzniecības 
literatūrā, uz iepakojumiem, etiķetēs un 
marķējumos.

2. Darot tekstilizstrādājumus pieejamus 
tirgū, 5., 7., 8. un 9. pantā minētos 
nosaukumus un šķiedru sastāvu norāda 
viegli pieejamā veidā, saskatāmi un
salasāmi, un vienotā drukā katalogos un 
tirdzniecības literatūrā, uz iepakojumiem 
un marķējumos. Šī informācija 
patērētājam ir viegli pieejama pirms 
pirkuma izdarīšanas, ieskaitot arī tos 
gadījumus, kad pirkums tiek veikts 
elektroniskā veidā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka izstrādājuma mērķis ir gala lietotājs. Marķējuma informācijai ir jābūt 
pieejamai patērētājam katrā nepieciešamības gadījumā, taču šī prasība nedrīkst radīt 
nesaprātīgi stingras prasības ražotājam. Mums ir jāsaglabā līdzsvars starp uzņēmējiem un 
patērētājiem, lai panāktu labu iekšējā tirgus darbību.
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Grozījums Nr. 87
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Etiķetējums un marķējums ir pieejams 
tās dalībvalsts valodā vai valodās, kuras 
teritorijā tekstilizstrādājumi tiek piedāvāti 
tirdzniecībā vai tiek pārdoti gala 
patērētājam, ja to pieprasa attiecīgās 
dalībvalsts tiesību akti. 

4. Marķējums ir pieejams jebkurā 
Savienības oficiālajā valodā, kas ir viegli 
saprotama gala patērētājam tajā 
dalībvalstī, kurā tekstilizstrādājums darīts 
pieejams. 

Or. en

Grozījums Nr. 88
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 15. panta 3. punktā minētajam 
kopējam marķējumam attiecībā uz spolēm, 
tinumiem, šķeterēm, kamoliem vai kādiem 
citiem neliela daudzuma šujamajiem, 
lāpāmajiem un izšujamajiem diegiem 
piemēro šā punkta pirmo daļu. Atsevišķas 
pozīcijas var marķēt jebkurā Kopienas 
valodā.

Šīs regulas 15. panta 3. punktā minētajam 
kopējam marķējumam attiecībā uz spolēm, 
tinumiem, šķeterēm, kamoliem vai kādiem 
citiem neliela daudzuma šujamajiem, 
lāpāmajiem un izšujamajiem diegiem 
piemēro šā punkta pirmo daļu. Šādus 
izstrādājumus atsevišķi pārdodot gala 
patērētājiem, tie var būt marķēti jebkurā 
Savienības oficiālajā valodā, ja tiem ir arī 
kopējais marķējums. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai marķējums būtu viegli pieejams patērētājam.
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Grozījums Nr. 89
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 15. panta 3. punktā minētajam 
kopējam marķējumam attiecībā uz spolēm, 
tinumiem, šķeterēm, kamoliem vai kādiem 
citiem neliela daudzuma šujamajiem, 
lāpāmajiem un izšujamajiem diegiem 
piemēro šā punkta pirmo daļu. Atsevišķas 
pozīcijas var marķēt jebkurā Kopienas 
valodā.

Šīs regulas 15. panta 3. punktā minētajam 
kopējam marķējumam attiecībā uz spolēm, 
tinumiem, šķeterēm, kamoliem vai kādiem 
citiem neliela daudzuma šujamajiem, 
lāpāmajiem un izšujamajiem diegiem 
piemēro šā punkta pirmo daļu. Šādus 
izstrādājumus atsevišķi pārdodot gala 
patērētājiem, tie var būt marķēti jebkurā 
Savienības oficiālajā valodā, ja tiem ir arī 
kopējais marķējums.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Toine Manders

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. a Komisija saskaņā ar 19.a, 19.b un 
19.c pantu pieņem deleģētos aktus, 
nosakot sīki izstrādātus nosacījumus šajā 
punktā minēto simbolu lietošanai. 

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. V pielikumā uzskaitīto 
tekstilizstrādājumu šķiedru nosaukumi vai 
šķiedru sastāvs nav jānorāda etiķetēs vai 
marķējumā. 

2. V pielikumā uzskaitīto 
tekstilizstrādājumu šķiedru nosaukumi —
izņemot to izcelsmi — vai šķiedru sastāvs 
nav jānorāda etiķetēs vai marķējumā.

Or. it

Grozījums Nr. 92
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tekstilšķiedru maisījumiem, kuriem nav 
vienotas analīzes metodes Kopienas 
mērogā, par to testēšanu atbildīgās
laboratorijas nosaka šādu maisījumu 
sastāvu, izmantojot jebkādu tai pieejamu 
derīgu metodi, analīzes protokolā norādot 
iegūto rezultātu un, ciktāl zināms, 
izmantotās metodes precizitātes pakāpi.

3. Tekstilšķiedru maisījumiem, kuriem nav 
vienotas analīzes metodes Kopienas 
mērogā, dalībvalstu iestādēs akreditētas 
un apstiprinātas laboratorijas nosaka šādu 
maisījumu šķiedru sastāvu, analīzes 
protokolā norādot iegūto rezultātu, 
izmantoto metodi un šīs metodes
precizitātes pakāpi.

Or. el
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Pamatojums

Vārds „atbildīgs” nesniedz nekādas uzticamības garantijas testēšanas laboratorijai un tās 
iegūtajiem rezultātiem. Dalībvalstu iestādēs akreditētas un apstiprinātas laboratorijas atbilst 
vismaz minimāliem kritērijiem attiecībā uz kvalitāti un uzticamību.   

Grozījums Nr. 93
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Pārskatīšana

1. Komisija līdz ...* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
iespējamām marķējuma prasībām, kas 
būtu jāievieš Eiropas Savienības līmenī, 
lai veicinātu tekstilizstrādājumu brīvu 
apriti iekšējā tirgū un visā Eiropas 
Savienībā panāktu augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzību. Šo ziņojumu 
izstrādā, pamatojoties uz plašām 
apspriedēm ar visām iesaistītajām pusēm 
un rūpīgi veiktu ietekmes novērtējumu, 
un vajadzības gadījumā tam var pievienot 
likumdošanas priekšlikumus. 
2. Ziņojumā jo īpaši aplūko patērētāju 
viedokļus attiecībā uz informācijas 
minimumu, kas būtu jāsniedz 
tekstilizstrādājumu etiķetēs. Ziņojumā 
apskatīti tādi jautājumi kā 
tekstilizstrādājumu uzliesmošanas spēja 
un norādes par potenciāli alergēnām vai 
bīstamām vielām, kas izmantotas 
tekstilizstrādājumu ražošanas vai 
apstrādes procesā. Ziņojumā var aplūkot 
arī citas tekstilizstrādājumu marķēšanas 
jomas, ja tās palīdz saskaņošanas procesā 
un dod pievienoto vērtību patērētājam.
3. Komisija līdz ...* veic pētījumu, kurā 
novērtē, vai tekstilizstrādājumu ražošanas 
vai apstrādes procesā izmantotās vielas 
var apdraudēt cilvēku veselību. Pētījumā 
jo īpaši jāizvērtē, vai pastāv 
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cēloņsakarības starp alerģiskām 
reakcijām un sintētisko šķiedru, krāsvielu, 
biocīdu, konservantu vai nanodaļiņu 
izmantojumu tekstilizstrādājumos. 
Pētījumu balsta uz zinātniski pamatotiem 
datiem un ņem vērā tirgus uzraudzības 
pasākumu rezultātus. Pamatotā gadījumā 
Komisija, balstoties uz šo pētījumu, var 
nākt klajā ar likumdošanas 
priekšlikumiem, lai aizliegtu vai 
ierobežotu potenciāli bīstamu vielu 
izmantojumu tekstilizstrādājumos 
atbilstīgi attiecīgiem ES tiesību aktiem.
___________
* Trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Lai reaģētu uz turpmākajām norisēm tekstilizstrādājumu tirgū, ir jāizpēta citas 
tekstilizstrādājumu marķēšanas jomas, ja tās palīdz veicināt tekstilizstrādājumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un rada pievienoto vērtību patērētājam.  Šim mērķim Komisija ir aicināta 
iesniegt ziņojumu. Tāda ziņojuma pamatā ir jābūt plašām apspriedēm ar ieinteresētajām 
grupām. Tomēr mums ir jāapzinās šī sektora pārliekas reglamentēšanas risks attiecībā uz 
marķēšanu, kas varētu pastiprināt starptautisko spriedzi un ietekmēt ES rūpniecības 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Pārskatīšana

Komisija vēlākais līdz ...* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
iespējamām jaunām marķējuma 
prasībām, kas būtu jāievieš Eiropas 
Savienības līmenī.
___________
* Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģina nodrošināt, lai Eiropas Komisija izstrādātu ziņojumu, kurā nebūtu 
izmantoti jau iepriekš sagatavoti secinājumi, lai jaunie noteikumi atbilstu patērētāju un 
uzņēmumu reālajām vajadzībām. 

Grozījums Nr. 95
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz [DATE = 5 years from the 
entry into force of this Regulation] 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu, kurā īpašu vērību pievērš jaunu 
šķiedru nosaukumu pieprasījumiem un to 
pieņemšanu.

Vēlākais līdz [DATE = 5 years from the 
entry into force of this Regulation] 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
īstenošanu, kurā īpašu vērību pievērš jaunu 
šķiedru nosaukumu pieprasījumiem un to 
pieņemšanu, un pamatotā gadījumā 
iesniedz likumdošanas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Pieci gadi ir tiešām saprātīgs laika periods lai veiktu visaptverošu tekstilizstrādājumu 
marķēšanas nozares pētījumu, kā arī rūpīgu šīs regulas īstenošanas ietekmes novērtējumu. 

Grozījums Nr. 96
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Pārejas noteikumi

Tekstilizstrādājumus, kas atbilst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
14. janvāra Direktīvai 2008/121/EK par 
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tekstilmateriālu nosaukumiem 
(Pārstrādāta versija)1 un kas tika laisti 
tirgū pirms [6 mēneši pēc stāšanās spēkā] 
var turpināt laist tirgū līdz …*
___________
1 OV L 19, 23.1.2009., 29. lpp.
Trīs gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Trīs gadi šķiet saprātīgs laika periods, lai izpildītu šīs regulas noteikumus.

Grozījums Nr. 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
V pielikums – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Filca izstrādājumi svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
V pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Filca cepures svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
V pielikums – 39. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. Tekstilizstrādājumi aizsardzībai un 
drošībai, piemēram, drošības jostas, 
izpletņi, glābšanas vestes, avārijas izeju 
celiņi, ugunsdzēsības ierīces, bruņuvestes 
un īpašs aizsargapģērbs (piem., 
aizsardzībai pret uguni, ķīmiskām vielām 
vai citiem riskiem) 

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 100
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
V pielikums – 43.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43.a. Tekstilizstrādājumi, kas piegādāti 
gala lietotājiem kā pēc pasūtījuma 
izgatavoti vienīgie izstrādājumi

Or. de

Pamatojums

Šāda veida izstrādājumus izgatavo nelieli uzņēmumi (tostarp neskaitāmi individuālie 
uzņēmumi). Izņēmuma nepiešķiršana šādiem vienīgajiem izstrādājumiem radītu lielu slogu šai 
nozarei, kura lielu daļu iegulda savā izaugsmē.


