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Grozījums Nr. 35
Emma McClarkin

Padomes nostāja
13. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(13) 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 (divējādšķiedru un trejādšķiedru 
maisījumiem), vajadzētu būt vienotām gan 
attiecībā uz parauga iepriekšēju apstrādi, 
gan tā kvantitatīvo analīzi. Tādēļ šajā 
regulā šim nolūkam paredzētās metodes ir 
lietderīgi noteikt par piemērojamiem
standartiem. Tādēļ Komisijai būtu 
jāpārvalda pāreja no pašreizējās sistēmas, 
kuras pamatā ir šajā regulā izklāstītās 
metodes, uz sistēmu, kuras pamatā ir 
piemērojamie standarti. Vienotu analīzes 
metožu izmantošana attiecībā uz 
tekstilizstrādājumiem, kas sastāv no 
divējādšķiedru un trejādšķiedru 
maisījumiem, sekmēs šo izstrādājumu 
brīvu apriti un tādējādi uzlabos iekšējā 
tirgus darbību.

(13) 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 (divējādšķiedru un trejādšķiedru 
maisījumiem), vajadzētu būt vienotām gan 
attiecībā uz parauga iepriekšēju apstrādi, 
gan tā kvantitatīvo analīzi. Šīs regulas 
vienkāršošanas labad un lai izklāstītās
metodes pielāgotu tehnoloģiju attīstībai, ir 
lietderīgi noteikt šīs metodes par Eiropas
standartiem. Tādēļ Komisijai būtu 
jāpārvalda pāreja no pašreizējās sistēmas, 
kuras pamatā ir šajā regulā izklāstītās 
metodes, uz sistēmu, kuras pamatā ir 
Eiropas standarti. Vienotu analīzes metožu 
izmantošana attiecībā uz 
tekstilizstrādājumiem, kas sastāv no 
divējādšķiedru un trejādšķiedru 
maisījumiem, sekmēs šo izstrādājumu 
brīvu apriti un tādējādi uzlabos iekšējā 
tirgus darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Emma McClarkin

Padomes nostāja
17.a apsvērums (jauns)

Padomes  nostāja Grozījums

(17a) Nepieciešams, lai ražotājs vai 
persona, kura rīkojas ražotāja vārdā, kas 
vēlas iekļaut jaunas tekstilšķiedras 
nosaukumu šīs regulas pielikumos, 
iekļautu tehniskajā dokumentācijā, ko 
iesniedz kopā ar viņa pieteikumu, visu 
pieejamo zinātnisko informāciju par 
iespējamām alerģiskām reakcijām, ko 
varētu izraisīt ķīmiskās vielas, ko izmanto 
tekstilšķiedras apstrādei, vai citu 
nevēlamu ietekmi uz cilvēka veselību, 
tostarp rezultātus testiem, kuri ir veikti 
saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Toine Manders

Padomes nostāja
19.b apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(19b) Komisijai jāveic pētījums, lai 
novērtētu, vai tekstilizstrādājumu 
ražošanas vai apstrādes procesā 
izmantotās vielas nevar apdraudēt cilvēku 
veselību. Pētījumā jo īpaši jāizvērtē, vai 
pastāv cēloņsakarības starp alerģiskām 
reakcijām un 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, nāk klajā ar 
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likumdošanas priekšlikumiem, lai 
atbilstīgi attiecīgiem Savienības tiesību 
aktiem aizliegtu vai ierobežotu potenciāli 
bīstamu vielu izmantojumu 
tekstilizstrādājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Emma McClarkin

Padomes nostāja
2. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Šī regula neattiecas uz 
tekstilizstrādājumiem, ko saskaņā ar 
līgumu nodod mājražotājiem vai
patstāvīgiem uzņēmumiem tālākai 
piegādāto materiālu apstrādei, nemainot 
materiāla īpašnieku.

3. Šī regula neattiecas uz 
tekstilizstrādājumiem, ko izgatavo 
pašnodarbināti drēbnieki, kuri strādā 
mājās vai kuriem ir patstāvīgs uzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Emma McClarkin

Padomes nostāja
13. pants – 1. punkts – otrā daļa

Padomes nostāja Grozījums

Tekstilizstrādājumu etiķetes un marķējums 
ir izturīgs, viegli salasāms, saskatāms un 
atrodas pieejamā vietā, un - etiķetes 
gadījumā − tā ir droši piestiprināta.

Tekstilizstrādājumu etiķetes un marķējums 
ir izturīgs, viegli salasāms izstrādājuma 
parastajā vai saprātīgi paredzamā 
lietošanas laikā, saskatāms un atrodas 
pieejamā vietā, un – etiķetes gadījumā − tā 
ir droši piestiprināta.

Šajā saistībā Komisija izpēta iespēju 
noteikt Eiropas standartu, precizējot 
otrajā daļā izklāstītos noteikumus, lai 
uzņēmēji, pildot šos noteikumus, 
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nekļūdītos.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Emma McClarkin

Padomes nostāja
15. pants – 3. punkts – 2.a un 2.b daļas (jaunas)

Padomes nostāja Grozījums

Attiecīgā gadījumā tekstilšķiedru 
nosaukumus, kas norādīti marķējumā vai 
uz etiķetes, var aizstāt vai norādīt kopā ar 
skaidri saprotamiem nevalodiskiem 
kodiem. 

Šajā saistībā Komisija veic rūpīgu 
priekšizpēti, kam seko ietekmes 
novērtējums attiecībā uz ikvienu šādu 
priekšlikumu, iesaistot visas ieinteresētās 
puses, tostarp rūpniecības uzņēmumu 
organizācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 41
María Irigoyen Pérez

Padomes nostāja
24.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

24.a pants

Pārskatīšana

1. Komisija līdz ...* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
iespējamām jaunām marķējuma 
prasībām, kas būtu jāievieš visā Eiropas 
Savienībā, lai sniegtu patērētājiem 
precīzu, būtisku, saprotamu un 
salīdzināmu informāciju par 
tekstilizstrādājumu īpašībām. 
2. Šo ziņojumu izstrādā, pamatojoties uz 
plašām apspriedēm ar visām iesaistītajām 
pusēm, patērētāju aptaujām un rūpīgi 
veiktu izmaksu un ieguvumu analīzi, un 
tajā ņem vērā attiecīgos Eiropas un 
starptautiskos standartus. 
3. Ziņojumam vajadzības gadījumā 
pievieno arī likumdošanas priekšlikumus, 
cita starpā skatot šādus jautājumus:

– saskaņota marķēšanas sistēma attiecībā 
uz tekstilizstrādājumu kopšanu;

– visā ES piemērojama vienota 
marķēšanas sistēma attiecībā uz apģērbu 
izmēriem, norādot ķermeņa mērījumus;

– visā ES piemērojama vienota 
marķēšanas sistēma attiecībā uz apavu 
izmēriem; 
– norādes par potenciāli alergēnām vai 
bīstamām vielām, kas izmantotas 
tekstilizstrādājuma ražošanas vai 
apstrādes procesā; 
– ekoloģiskais marķējums, kurā 
raksturotas tekstilizstrādājuma 
ekoloģiskās īpašības un ražošanas 
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ilgtspēja;
– sociālais marķējums patērētāju 
informēšanai par tekstilizstrādājuma 
ražošanas sociālajiem apstākļiem;
– brīdinājuma norādes par 
tekstilizstrādājuma uzliesmošanas spēju, it 
īpaši viegli uzliesmojošu apģērbu 
gadījumā;
– elektroniskais marķējums, tostarp 
radiofrekvenču identifikācija (RFID); 
– etiķetes papildināšana ar identifikācijas 
numuru, kas izmantojams, lai pēc 
pieprasījuma iegūtu papildu informāciju 
par izstrādājumu un ražotāju, piemēram, 
internetā;
– tekstilizstrādājumā ietilpstošo šķiedru 
norādīšana, lietojot nevalodiskus 
simbolus vai kodus, lai patērētājs varētu 
bez grūtībām saprast, kāds ir izstrādājuma 
sastāvs, jo īpaši attiecībā uz dabisko vai 
sintētisko šķiedru izmantojumu.
___________
* 18 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. es
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Grozījums Nr. 42
Emma McClarkin

Padomes nostāja
24.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

24.a pants

1. Komisija līdz ...* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
iespējamām jaunām marķējuma 
prasībām, kas būtu jāievieš visā Eiropas 
Savienībā, lai sniegtu patērētājiem 
precīzu, būtisku, saprotamu un 
salīdzināmu informāciju par 
tekstilizstrādājumu īpašībām.

2. Šo ziņojumu izstrādā, pamatojoties uz 
plašām apspriedēm ar visām iesaistītajām 
pusēm, patērētāju aptaujām un rūpīgi 
veiktu izmaksu un ieguvumu analīzi, un 
tajā ņem vērā attiecīgos Eiropas un 
starptautiskos standartus.

3. 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.
___________
* 18 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Toine Manders

Padomes nostāja
24.b pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

24.b pants

Pētījums par bīstamām vielām

1. Komisija līdz ...* veic pētījumu, kurā 
novērtē, vai tekstilizstrādājumu ražošanas 
vai apstrādes procesā izmantotās vielas 
var apdraudēt cilvēku veselību. Pētījumā 
jo īpaši jāizvērtē, vai pastāv 
cēloņsakarības starp alerģiskām 
reakcijām un šķiedru, krāsvielu, biocīdu, 
konservantu vai nanodaļiņu izmantojumu 
tekstilizstrādājumos. Pētījumu balsta uz
zinātniski pamatotiem datiem, un ņem 
vērā tirgus uzraudzības pasākumu 
rezultātus. 

2. Pamatotā gadījumā Komisija, balstoties 
uz šo pētījumu, nāk klajā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem, lai aizliegtu vai 
ierobežotu potenciāli bīstamu vielu 
izmantojumu tekstilizstrādājumos 
atbilstīgi attiecīgiem Savienības tiesību 
aktiem.
___________
* 18 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en


