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GROZĪJUMI 001-063  
iesniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
 
ZiĦojums 
Toine Manders A7-0122/2010 
Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marėēšana 
 
Regulas priekšlikums (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Padomes 1973. gada 26. februāra 
Direktīva 73/44/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
trīskāršu tekstilšėiedras maisījumu 
kvantitatīvo analīzi, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīva 96/73/EK par dažām metodēm 
divkāršo tekstilšėiedru maisījumu 
kvantitatīvai analīzei un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīva 96/74/EK par 
tekstilmateriālu nosaukumiem (pārstrādāta 
redakcija)1 ir vairākkārt grozītas. 
Paredzami ir vēl papildu grozījumi, tāpēc 
skaidrības labad tās ir jāaizstāj ar vienu 
juridisku instrumentu. 

(1) Padomes 1973. gada 26. februāra 
Direktīva 73/44/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
trīskāršu tekstilšėiedras maisījumu 
kvantitatīvo analīzi, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīva 96/73/EK par dažām metodēm 
divkāršo tekstilšėiedru maisījumu 
kvantitatīvai analīzei un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
14. janvāra Direktīva 2008/121/EK par 
tekstilmateriālu nosaukumiem (pārstrādāta 
redakcija)1 ir vairākkārt grozītas. 
Paredzami ir vēl papildu grozījumi, tāpēc 
skaidrības labad šie tiesību akti ir jāaizstāj 
ar vienu juridisku instrumentu. 

1
 OV L 32, 3.2.1997., 38. lpp. 

1
 OV L 19, 23.1.2009., 29. lpp. 

Pamatojums 

Direktīva 96/74/EK ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2008/121/EK. 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
2. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Kopienas tiesību akti par 
tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem 
saistīto tekstilizstrādājumu marėēšanu 
saturiski ir Ĝoti tehniski, un to sīki 
izstrādātie noteikumi ir regulāri jāpielāgo. 
Lai izvairītos no vajadzības dalībvalstīm 
transponēt tehniskos grozījumus valstu 
tiesību aktos, tādējādi samazinātu valstu 
iestāžu administratīvo slogu un lai radītu 
iespēju ātrāk pieĦemt jaunu šėiedru 
nosaukumus un izmantot tos vienlaikus 
visā Kopienā, regula ir visatbilstošākais 
juridiskais instruments tiesību aktu 
vienkāršošanai. 

(2) Savienības tiesību akti par 
tekstilmateriālu nosaukumiem un ar tiem 
saistīto tekstilizstrādājumu marėēšanu 
saturiski ir Ĝoti tehniski, un to sīki 
izstrādātie noteikumi ir regulāri jāpielāgo. 
Lai izvairītos no vajadzības dalībvalstīm 
transponēt tehniskos grozījumus valstu 
tiesību aktos, tādējādi samazinātu valstu 
iestāžu administratīvo slogu un lai radītu 
iespēju ātrāk pieĦemt jaunu tekstilšėiedru 
nosaukumus un izmantot tos vienlaikus 
visā Savienībā, regula ir visatbilstošākais 
juridiskais instruments tiesību aktu 
vienkāršošanai. 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja 
tas tiks pieĦemts, attiecīgi grozījumi 
jāizdara visā tekstā.) 

Pamatojums 

Šis grozījums attiecas uz visu tekstu: a) pielāgojums Lisabonas līgumam (vārds „Kopiena” 
aizstāts ar vārdu „Savienība”), b) termins „šėiedras nosaukums” precizēts, papildinot to ar 
apzīmējumu „tekstil-”. 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
5. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Jāparedz noteikumi arī attiecībā uz 
dažiem tādiem izstrādājumiem, kurus 
neražo pilnībā no tekstilmateriāliem, bet 
kuros tekstilmateriāli ir izstrādājuma 
būtiska daĜa vai arī ražotāji, pārstrādātāji 
vai tirgotāji tiem ir pievērsuši īpašu 
uzmanību. 

(5) Jāparedz noteikumi arī attiecībā uz 
dažiem tādiem izstrādājumiem, kurus 
neražo pilnībā no tekstilmateriāliem, bet 
kuros tekstilmateriāli ir izstrādājuma 
būtiska daĜa vai arī uzĦēmēji tiem ir 
pievērsuši īpašu uzmanību. 

Pamatojums 

Pielāgojums jaunajam tiesiskajam regulējumam. 
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Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
6. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Pielaide attiecībā uz „citām šėiedrām”, 
kuras nav jānorāda uz etiėetēm, jāpiemēro 
gan tīriem, gan jauktiem izstrādājumiem. 

(6) Pielaide attiecībā uz „sveššėiedrām”, 
kuras nav jānorāda uz etiėetēm, jāpiemēro 
gan tīriem, gan jauktiem izstrādājumiem. 

Pamatojums 

Pielāgojums šīs regulas 18. pantā izmantotajai terminoloăijai. 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
9. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tekstilizstrādājumi, uz kuriem attiecas 
vienīgi prasības par kopēju marėējumu, 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 baėa. 

(9) Tekstilizstrādājumi, uz kuriem attiecas 
vienīgi prasības par kopēju marėējumu, un 
tādi, ko pārdod metros vai kā nogrieztus 
gabalus, ir jādara pieejami tirgū tādā 
veidā, lai patērētājs pats varētu pilnībā 
iepazīties ar informāciju, kas norādīta uz 
kopējā iepakojuma vai baėa. 

Pamatojums 

Pielāgojums jaunajam tiesiskajam regulējumam. 
 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
11. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Tādu izstrādājumu tirgus uzraudzība 
dalībvalstīs, kuri ir šīs regulas darbības 
jomā, ir jāveic saskaĦā ar noteikumiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 3. decembra Direktīvā 
2001/95/EK par produktu vispārēju 
drošību. 

(11) Šīs regulas darbības jomā esošo 
izstrādājumu tirgus uzraudzība dalībvalstīs 
tiek īstenota saskaĦā ar noteikumiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas 
un tirgus uzraudzības prasības attiecībā 
uz produktu tirdzniecību,1 un Eiropas 
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Parlamenta un Padomes 2001. gada 
3. decembra Direktīvā 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību. 

 1 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
12. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Jānosaka paraugu Ħemšanas un 
tekstilizstrādājumu analīzes metodes, lai 
nebūtu iespējams izteikt iebildumus par 
izmantotajām metodēm. Metodēm, kuras 
dalībvalstis izmanto oficiālajos testos, lai 
noteiktu tekstilizstrādājumu šėiedru 
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 Ħemšanas un 
tekstilizstrādājumu analīzes metodes, lai 
nebūtu iespējams izteikt iebildumus pret 
izmantotajām metodēm. Metodēm, kuras 
dalībvalstis izmanto oficiālajos testos, lai 
noteiktu tekstilizstrādājumu šėiedru 
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 
tehnoloăiju attīstībai, būtu lietderīgi 
pārveidot šajā regulā izklāstītās metodes 
par Eiropas standartiem. Šajā nolūkā 
Komisijai būtu jāorganizē pāreja no 
pašreizējās sistēmas, kuru veido šajā 
regulā aprakstītās metodes, uz Eiropas 
standartu sistēmu. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
13. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) JāĜauj par testu atbildīgai laboratorijai 
noteikt to divkāršo maisījumu sastāvu, 
kuriem nav vienotas analīzes metodes 
Kopienas mērogā, izmantojot jebkādu tai 
pieejamo derīgo metodi, analīzes protokolā 
norādot iegūto rezultātu un, ciktāl zināms, 
izmantotās metodes precizitātes pakāpi. 

(13) JāĜauj par testu atbildīgai laboratorijai 
noteikt to šėiedru maisījumu sastāvu, 
kuriem nav vienotas analīzes metodes 
Savienības mērogā, analīzes protokolā 
norādot iegūto rezultātu, izmantoto metodi 
un šīs metodes precizitātes pakāpi. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
16. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Ir lietderīgi izstrādāt procedūru, kas 
jāievēro ražotājam vai tā pārstāvim, kurš 
vēlas iekĜaut jaunas šėiedras nosaukumu 
tehniskajos pielikumos. Tāpēc šajā regulā 
ir jānosaka prasības, kuras ir 
piemērojamas jaunu šėiedru 
nosaukumiem, kurus iekĜauj tehniskajos 
pielikumos. 

(16) Ir lietderīgi izstrādāt procedūru, 
tostarp specifiskās prasības, kas jāievēro 
ražotājam vai jebkurai personai, kura 
rīkojas ražotāja vārdā, ja ražotājs vai 
minētā persona vēlas iekĜaut jaunas 
šėiedras nosaukumu šīs regulas 
I pielikumā sniegtajā saskaĦotajā 
tekstilšėiedru nosaukumu sarakstā. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Pasākumi, kas vajadzīgi šīs regulas 
īstenošanai, jāpieĦem saskaĦā ar 
Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešėirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību. 

svītrots 

Pamatojums 

Pielāgojums Lisabonas līguma noteikumiem par deleăētajiem aktiem (290. pants).  
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
18. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Konkrēti jāpiešėir Komisijai 
pilnvaras pielāgot tehnikas attīstībai 
šėiedru nosaukumu un saistīto aprakstu 
sarakstu, prasību minimumu tehniskajai 
dokumentācijai, kura ir jāpievieno 
ražotāja pieteikumam par jaunas šėiedras 
nosaukuma iekĜaušanu atĜauto šėiedru 
nosaukumu sarakstā, īpašos noteikumus 
par korsešizstrādājumiem un konkrētiem 
tekstilmateriālu veidiem, izstrādājumu 
sarakstu, kuriem etiėējums vai marėējums 
nav obligāts, izstrādājumu sarakstu, 
kuriem obligāts tikai kopējs etiėējums vai 
marėējums, pozīciju sarakstu, kuras nav 
jāievēro, nosakot šėiedru procentuālos 
daudzumus, saskaĦotās pielaides, kuras 
izmanto, lai aprēėinātu šėiedru masu 
tekstilizstrādājumā, kā arī pielāgot 
pašreizējās vai jaunas kvantitatīvās 
analīzes metodes divkāršiem un 
trīskāršiem maisījumiem. Šiem pasākumi 
ir vispārēji un tie paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus un, cita 
starpā, papildinātu šo regulu, pievienojot 
jaunus nebūtiskus elementus, tāpēc tie 
jāpieĦem saskaĦā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas paredzēta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā. 

(18) Lai nodrošinātu šīs regulas mērėu 
sasniegšanu, vienlaikus ievērojot 
tehnoloăiju attīstību, Komisijai saskaĦā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jāpiešėir pilnvaras 
pieĦemt deleăētos aktus, ar kuriem 
papildina vai groza nebūtiskus elementus 
šīs regulas I, II, IV, V, VI, VII, VIII un 
IX pielikumā.  

Pamatojums 

Pielāgojums Lisabonas līguma noteikumiem par deleăētajiem aktiem (290. pants). 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 
18.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Eiropas Parlaments 2009. gada 
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25. novembra rezolūcijā par izcelsmes 
marėējumu1 uzsvēra, ka patērētāju 
aizsardzības nodrošināšanai ir 
nepieciešami pārredzami un konsekventi 
tirdzniecības noteikumi, tostarp norādes 
par izstrādājumu izcelsmi. Sniegt šādas 
norādes būtu nepieciešams tādēĜ, lai 
patērētāji, iegādājoties izstrādājumus, 
būtu pilnībā informēti par to precīzo 
izcelsmi, tādējādi nodrošinot patērētājiem 
aizsardzību pret krāpnieciskiem, 
nepareiziem vai maldinošiem 
apgalvojumiem par šo izstrādājumu 
izcelsmi. Šajā nolūkā attiecībā uz 
tekstilizstrādājumiem būtu jāievieš 
saskaĦoti noteikumi. Attiecībā uz 
importētajiem izstrādājumiem šiem 
noteikumiem būtu jāizpaužas kā 
obligātām marėēšanas prasībām. 
Attiecībā uz izstrādājumiem, kuriem 
Savienības mērogā nepiemēro prasību par 
obligātu izcelsmes marėējumu, ir jāparedz 
noteikumi, kas nodrošinātu, ka iespējamie 
apgalvojumi par to izcelsmi nav nepareizi 
vai maldinoši. 

 ________ 
1 PieĦemtie teksti, P7_TA(2009)0093. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
19.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Lai patērētāji, iegādājoties 
tekstilizstrādājumu, varētu izdarīt 
apzinātu izvēli, viĦiem būtu jāzina, vai šā 
izstrādājuma sastāvā ietilpst dzīvnieku 
izcelsmes sastāvdaĜas, kas nav 
tekstilmateriāli. TādēĜ ir būtiski uz etiėetes 
norādīt dzīvnieku izcelsmes materiālu 
klātbūtni. 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 
19.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19b) Šīs regulas noteikumi attiecas tikai 
uz tekstilšėiedru nosaukumu saskaĦošanu 
un tekstilizstrādājumu šėiedru sastāva 
norādīšanu marėējumā. Lai novērstu 
iespējamos šėēršĜus pareizai iekšējā tirgus 
darbībai, kurus varētu radīt atšėirīgi 
noteikumi vai atšėirīga prakse 
dalībvalstīs, un lai ietu kopsolī ar 
elektroniskās komercijas attīstību un 
reaăētu uz turpmākajām norisēm 
tekstilizstrādājumu tirgū, ir jāizpēta, vai 
būtu vajadzīgs saskaĦot un standartizēt 
citus tekstilmateriālu marėēšanas 
aspektus. Šajā nolūkā Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziĦojums par iespējamām 
jaunām marėējuma prasībām, kas būtu 
jāievieš Eiropas Savienības līmenī, lai 
veicinātu tekstilizstrādājumu brīvu apriti 
iekšējā tirgū un visā Eiropas Savienībā 
panāktu augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni. Šajā ziĦojumā jo īpaši jāaplūko 
patērētāju viedokĜi attiecībā uz to, cik 
daudz informācijas būtu jāsniedz 
tekstilizstrādājumu etiėetēs, un jāizpēta, 
kādus ar marėēšanu nesaistītus līdzekĜus 
būtu iespējams izmantot, lai patērētājiem 
sniegtu papildu informāciju. 
Šis ziĦojums būtu jāizstrādā, pamatojoties 
uz plašām apspriedēm ar visām 
iesaistītajām pusēm, patērētāju aptaujām 
un rūpīgi veiktu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, un vajadzības gadījumā tam 
jāpievieno tiesību aktu priekšlikumi. 
ZiĦojumā jo īpaši jāaplūko, kādus papildu 
ieguvumus patērētājam nodrošinātu 
iespējamās marėējuma prasības attiecībā 
uz tekstilizstrādājumu kopšanu, izmēru, 
bīstamām vielām, uzliesmošanas spēju un 
ekoloăiskajām īpašībām, nevalodisku 
simbolu lietošanu tekstilšėiedru 
norādīšanai, sociālo un elektronisko 
marėējumu, kā arī etiėetes papildināšanu 



 

 
 PE441.842/ 9 

 LV 

ar identifikācijas numuru, kas būtu 
izmantojams, lai pēc pieprasījuma iegūtu 
papildu informāciju, jo īpaši internetā, 
par izstrādājuma īpašībām. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 
20. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Direktīva 96/74/EEK [vai pārstrādāta 
redakcija], 96/73/EEK un 73/44/EEK ir 
jāatceĜ, 

(20) Direktīva 2008/121/EK, 96/73/EK un 
73/44/EEK ir jāatceĜ, 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 
1. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Regulā paredzēti noteikumi par 
tekstilšėiedru nosaukumu lietošanu, 
tekstilizstrādājumu marėēšanu un 
tekstilizstrādājumu šėiedru sastāva 
noteikšanu ar vienotām kvantitatīvās 
analīzes metodēm, lai tādējādi uzlabotu šo 
izstrādājumu brīvu apriti iekšējā tirgū un 
sniegtu patērētājiem precīzu informāciju. 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 1. punkts – 1. un 2. daĜa – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula attiecas uz 
tekstilizstrādājumiem.  

1. Šī regula attiecas uz 
tekstilizstrādājumiem.  

Tā attiecas arī uz šādiem izstrādājumiem: Par tekstilizstrādājumiem šīs regulas 
izpratnē uzskata arī šādus izstrādājumus: 
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Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 2. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz 
tekstilizstrādājumiem: 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) ko izgatavo pēc pasūtījuma un 
piegādā individuāliem galapatērētājiem. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas: (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  21 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 fa) „marėēšana” ir prasītās informācijas 
norādīšana, piestiprinot 
tekstilizstrādājumam etiėeti vai šo 
informāciju uzšujot, izšujot, uzdrukājot, 
iespiežot, vai tās norādīšanai izmantojot 
jebkuru citu tehnoloăiju; 
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Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 1.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šajā regulā izmanto šādas 
Regulā (EK) Nr. 765/2008 noteiktās 
definīcijas — „darīt pieejamu tirgū”, 
„laist tirgū”, „ražotājs”, „pilnvarotais 
pārstāvis”, „importētājs”, „izplatītājs”, 
„uzĦēmēji”, „saskaĦotais standarts”, 
„tirgus uzraudzība” un „tirgus 
uzraudzības iestāde”. 

Pamatojums 

Pielāgojums jaunajam tiesiskajam regulējumam. 
 

Grozījums Nr.  23 

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 
marėēti saskaĦā ar šīs regulas 
noteikumiem. 

1. Tirgū dara pieejamus tikai tādus 
tekstilizstrādājumus, kuri ir marėēti vai 
kuriem ir pievienoti tirdzniecības 
dokumenti saskaĦā ar šīs regulas 
noteikumiem. 

Pamatojums 

Pielāgojums jaunajam tiesiskajam regulējumam. 

Grozījums Nr.  24 

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 

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

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 
5. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Sastāva marėējumā aizmanto tikai to 
šėiedru nosaukumus, kas ir uzskaitīti 
I pielikumā. 

1. Tekstilizstrādājumu šėiedru sastāva 
norādīšanai izmanto tikai tos 
tekstilšėiedru nosaukumus, kas ir uzskaitīti 
I pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ikviens ražotājs vai tā pārstāvis var 
iesniegt pieteikumu Komisijai par 
I pielikumā iekĜautā saraksta papildināšanu 
ar jaunu šėiedras nosaukumu. 

Ikviens ražotājs vai persona, kas rīkojas tā 
vārdā, var iesniegt pieteikumu Komisijai 
par I pielikumā iekĜautā saraksta 
papildināšanu ar jaunu tekstilšėiedras 
nosaukumu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 2. punkts – 1. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Uzskata, ka tekstilizstrādājums pilnībā 
sastāv no vienas šėiedras, ja tā sastāvā ir 
līdz 2 svara % citu šėiedru ar nosacījumu, 
ka šāds daudzums ir pamatojams ar 
tehniskiem iemesliem un pievienošana nav 
regulāra prakse.  

2. Var uzskatīt, ka tekstilizstrādājums 
pilnībā sastāv no vienas šėiedras, ja tā 
sastāvā ir ne vairāk kā 2 svara procenti 
sveššėiedru un ja var pamatot, ka šāds 
daudzums ir tehniski neizbēgams, 
ievērojot labu ražošanas praksi, un 
pievienošana nav regulāra prakse.  
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 
7. pants – 2. punkts – 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ar tādu pašu nosacījumu uzskata, ka 
tekstilizstrādājums, kas iegūts kāršanas 
procesā, pilnībā sastāv no vienas šėiedras, 
ja tā sastāvā ir līdz 5 svara % citu šėiedru. 

Ar tādu pašu nosacījumu var uzskatīt, ka 
tekstilizstrādājums, kas iegūts kāršanas 
procesā, pilnībā sastāv no vienas šėiedras, 
ja tā sastāvā ir ne vairāk kā 5 svara 
procenti sveššėiedru. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 
8. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šėiedras 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. Sveššėiedru daudzums izstrādājumos, 
kas minēti 1. un 2. punktā, tostarp vilnas 
izstrādājumos, kuri iegūti kāršanas procesā, 
nepārsniedz 0,3 svara procentus, un var 
pamatot, ka tas ir tehniski neizbēgami, 
ievērojot labu ražošanas praksi. 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 
9. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Tekstilizstrādājumu marėē, norādot visu 
tā sastāvā ietilpstošo šėiedru nosaukumus 
un to svara procentuālo daudzumu 
dilstošā secībā. 

a) ar šėiedras nosaukumu, kas ir vismaz 
85 % no kopējā svara, un norādi par 
svara procentuālo daudzumu; 

 

b) ar šėiedras nosaukumu, kas ir vismaz 
85 % no kopējā svara, un norādi „vismaz 
85 %”; 

 

c) ar izstrādājuma pilnīgu procentuālo 
sastāvu. 

 

2. Tekstilizstrādājumu, kas sastāv no 2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta un 
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divām vai vairākām šėiedrām, no kurām 
neviena nesasniedz 85 % no kopējā svara, 
marėē ar vismaz divu šėiedru 
nosaukumiem ar lielāko svara 
procentuālo daudzumu, pēc kura norāda 
pārējo sastāvā ietilpstošo šėiedru 
nosaukumus dilstošā secībā svara 
procentos, norādot vai nenorādot to svara 
procentuālo daudzumu. 

neskarot 7. panta 2. punktu, šėiedras, 
kuras, atsevišėi Ħemot, veido līdz 3 % no 
tekstilizstrādājuma kopējā svara, vai 
šėiedras, kuru kopējais daudzums veido 
līdz 10 % no tekstilizstrādājuma kopējā 
svara, turklāt pastāvot nosacījumam, ka 
tās nav viegli noteikt ražošanas laikā, ir 
atĜauts norādīt, izmantojot apzīmējumu 
„citas šėiedras” un aiz šā apzīmējuma 
norādot to svara procentuālo daudzumu.  

Tomēr piemēro arī šādus noteikumus:  

a) šėiedras, kas atsevišėi ir mazāk nekā 
10 % no izstrādājuma kopējā svara, var 
kopā apzīmēt ar jēdzienu „citas šėiedras”, 
pēc kura norāda kopējo svara procentuālo 
daudzumu; 

 

b) ja ir norādīts tādas šėiedras 
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 
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”. 

3. Tādus izstrādājumus no tīras kokvilnas 
velkiem un tīra lina audiem, kuros lins ir 
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, 
marėējumā var lietot apzīmējumu „jauktas 
šėiedras” vai apzīmējumu „nenoteikts 
tekstilšėiedru maisījums”. 

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

 5. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 
šėiedru, kuras nosaukums nav iekĜauts 
I pielikumā, taču ir iesniegts 6. panta 
noteikumiem atbilstošs pieteikums par tās 
iekĜaušanu I pielikumā, var norādīt, 
izmantojot apzīmējumu „citas šėiedras” 
un aiz šā apzīmējuma norādot šīs šėiedras 
svara kopējo procentuālo daudzumu. 

 

Grozījums Nr.  31 
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Regulas priekšlikums 
10.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 10.a pants 

 Dzīvnieku izcelsmes materiāli 

 1. Tekstilizstrādājumam, kurā ietilpst 
daĜas, kas nav uzskatāmas par 
tekstilmateriālu un ir iegūtas no 
dzīvniekiem, piestiprina etiėeti, kurā 
norādīts, ka attiecīgās daĜas izgatavotas 
no dzīvnieku izcelsmes materiāliem. 
Marėējums nedrīkst būt maldinošs, un to 
veic tā, lai patērētājs varētu viegli saprast, 
uz kuru izstrādājuma daĜu attiecas etiėetē 
norādītā informācija. 

 2. Dalībvalstis līdz ... * un pēc tam ikreiz, 
kad tas nepieciešams, Ħemot vērā 
situācijas attīstību, informē Komisiju par 
analītiskajām metodēm, ko tās izmanto 
dzīvnieku izcelsmes materiālu 
noteikšanai. 

 3. Komisija saskaĦā ar 19.a, 19.b un 
19.c pantu pieĦem deleăētos aktus, ar ko 
sīki precizē šā panta 1. punktā minēto 
tekstilizstrādājumu marėējuma modeli un 
marėēšanas kārtību un paredz analītiskās 
metodes dzīvnieku izcelsmes materiālu 
noteikšanai. 

 * Šīs regulas piemērošanas diena. 

Pamatojums 

Lai patērētāji, iegādājoties tekstilizstrādājumu, varētu izdarīt apzinātu izvēli, viĦiem būtu 
jāzina, vai šā izstrādājuma sastāvā ietilpst dzīvnieku izcelsmes sastāvdaĜas, kas nav uzskatāmas 
par tekstilmateriāliem (kažokāda, āda utt.). TādēĜ ir būtiski uz etiėetes norādīt dzīvnieku 
izcelsmes materiālu klātbūtni. 
 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 
11. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Etiėetes un marėējumi Marėēšana 
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1. Pirms tekstilizstrādājumu laišanas 
tirgū, tos etiėetē vai marėē. 

1. Tekstilizstrādājumus darot pieejamus 
tirgū, tos vienmēr marėē. 

 Marėējums ir viegli pieejams, saskatāms 
un stingri piestiprināts 
tekstilizstrādājumam. Tam jābūt 
salasāmam visā izstrādājuma normālajā 
kalpošanas laikā. Marėējumam un tā 
piestiprināšanas veidam jābūt tādam, lai, 
cik vien iespējams, mazinātu patērētājam 
sagādātās neērtības izstrādājuma 
valkāšanas laikā.  

Tomēr etiėetes vai marėējumus 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 marėējumu var aizstāt vai 
papildināt ar pievienotiem tirdzniecības 
dokumentiem, ja izstrādājumus piegādā 
piegādes ėēdē ietilpstošam uzĦēmējam 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 piešėiršanas procedūru1. 

 Pievienotajos tirdzniecības dokumentos 
skaidri norāda 5., 7., 8. un 9. pantā 
minētos nosaukumus un aprakstus.  

 Nedrīkst lietot saīsinājumus, izĦemot 
mehanizētās apstrādes kodu vai 
saīsinājumus, kas noteikti starptautiski 
atzītos standartos, ja vien tajā pašā 
tirdzniecības dokumentā ir sniegts 
izmantoto saīsinājumu skaidrojums. 

 _______ 
1 OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 
11. pants – 2. punkts – 1. un 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, 
kas ir reăistrēts Kopienā, vai gadījumā, 
kad ne ražotājs, ne tā pilnvarotais 
pārstāvis nav reăistrēts Kopienā, tirgus 
dalībnieks, kas ir atbildīgs par 

2. Laižot tekstilizstrādājumu tirgū, 
ražotājs vai — gadījumā, ja ražotājs nav 
reăistrēts Eiropas Savienībā,— 
importētājs nodrošina etiėetes 
pievienošanu un tajā iekĜautās informācijas 
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tekstilizstrādājuma laišanu tirgū pirmo 
reizi, nodrošina etiėetes pievienošanu un 
tajā iekĜautās informācijas pareizību. 

pareizību.  

Izplatītājs nodrošina, lai tā pārdotajiem 
tekstilizstrādājumiem būtu atbilstošs 
marėējums saskaĦā ar šo regulu. 

Laižot tekstilizstrādājumu tirgū, izplatītājs 
nodrošina, lai tam būtu atbilstošs 
marėējums saskaĦā ar šo regulu. 

 Šīs regulas izpratnē tāds izplatītājs, kurš 
izstrādājumu laiž tirgū ar savu 
nosaukumu vai tirdzniecības zīmi, 
piestiprina izstrādājumam etiėeti vai 
izdara etiėetē saturiskas izmaiĦas, 
uzskatāms par ražotāju. 

Pamatojums 

Pielāgojums jaunajam tiesiskajam regulējumam. 
 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 
11. pants – 2. punkts – 3. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirmajā un otrajā daĜā minētās personas 
nodrošina, lai informāciju, ko sniedz, laižot 
tirgū tekstilizstrādājumus, nevarētu sajaukt 
ar šajā regulā noteiktajiem nosaukumiem 
un aprakstiem.  

Šā panta pirmajā un otrajā daĜā minētie 
uzĦēmēji nodrošina, lai informāciju, ko 
sniedz, tekstilizstrādājumus darot 
pieejamus tirgū, nevarētu sajaukt ar šajā 
regulā noteiktajiem nosaukumiem un 
aprakstiem. 

Pamatojums 

Pielāgojums jaunajam tiesiskajam regulējumam. 
 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 
12. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nosaukumus un aprakstus, kas ir minēti 
5., 7., 8. un 9. pantā, skaidri norāda 
tirdzniecības līgumos, rēėinos, 
faktūrrēėinos un citos tirdzniecības 
dokumentos.  

svītrots 
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Lietot saīsinājumus nav atĜauts. Tomēr 
drīkst izmantot mehanizētās apstrādes 
kodu, ja vien tajā pašā dokumentā ir 
sniegts šā koda skaidrojums. 

 

Pamatojums 

Lielākas saskaĦotības labad šie noteikumi tagad iekĜauti 11. pantā.  
 

Grozījums Nr.  36 

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, etiėetēs un 
marėējumos.  

2. Darot tekstilizstrādājumus pieejamus 
tirgū, 5., 7., 8. un 9. pantā minētos 
nosaukumus un šėiedru sastāvu norāda 
viegli pieejamā veidā, saskatāmi un 
salasāmi, izmantojot vienotu rakstzīmju 
izmēru, stilu un šriftu, katalogos un 
tirdzniecības literatūrā, uz iepakojumiem 
un marėējumos. Šī informācija 
patērētājam ir skaidri saskatāma pirms 
pirkuma izdarīšanas, ieskaitot arī tos 
gadījumus, kad pirkums tiek veikts 
elektroniskā veidā. 

 

Grozījums Nr.  37 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šīs regulas 15. panta 3. punktā minētajai 
kopējai etiėetēšanai attiecībā uz spolēm, 
tītavām, šėeterēm, kamoliem vai kādiem 
citiem neliela daudzuma šujamajiem, 
lāpāmajiem un izšujamajiem diegiem 
piemēro šā punkta pirmo daĜu.  

Atsevišėas pozīcijas var marėēt jebkurā 
Kopienas valodā.  

Šīs regulas 15. panta 3. punktā minētajam 
kopējam marėējumam attiecībā uz spolēm, 
tinumiem, šėeterēm, kamoliem vai kādiem 
citiem neliela daudzuma šujamajiem, 
lāpāmajiem un izšujamajiem diegiem 
piemēro šā punkta pirmo daĜu. Šādus 
izstrādājumus atsevišėi pārdodot 
galapatērētājiem, tie var būt marėēti 
jebkurā Savienības oficiālajā valodā, ja 
tiem ir arī kopējais marėējums. Attiecīgā 
gadījumā tekstilšėiedru nosaukumus var 
aizstāt vai norādīt kopā ar skaidri 
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saprotamiem nevalodiskiem simboliem. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija saskaĦā ar 19.a, 19.b un 
19.c pantu pieĦem deleăētos aktus, tajos 
paredzot sīki izstrādātus nosacījumus šajā 
punktā minēto simbolu izmantošanai. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 
15. pants – 3. un 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja tekstilizstrādājumiem, kas uzskaitīti 
VI pielikumā, ir viens un tas pats veids un 
vienāds sastāvs, tos var kopā piedāvāt 
pārdošanai ar kopēju etiėeti. 

3. Ja tekstilizstrādājumiem, kas uzskaitīti 
VI pielikumā, ir viens un tas pats veids un 
vienāds sastāvs, tos var darīt pieejamus 
tirgū kopā, pievienojot kopēju etiėeti. 

4. Tādu tekstilizstrādājumu sastāvu, kurus 
pārdod metros, var norādīt pārdošanā 
piedāvātajam garumam vai baėim. 

4. Tekstilizstrādājumiem, kurus pārdod 
metros, sastāvu var norādīt atgriezumam 
vai baėim, kas darīts pieejams tirgū. 

Pamatojums 

Pielāgojums jaunajam tiesiskajam regulējumam. 
 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 
3. nodaĜa – virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šėiedru procentuālie daudzumi un 
pielaides 

Tirgus uzraudzība 
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Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 
16. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16. pants 

 

svītrots 

Pozīciju saraksts, kuras nav jāievēro, 
nosakot šėiedru procentuālos daudzumus 

 

Nosakot 7., 8., un 9. pantā paredzētos 
procentuālos daudzumus, kas ir jānorāda 
saskaĦā ar 11. pantu, VII pielikumā 
minētos elementus neĦem vērā. 

 

Pamatojums 

Lielākas saskaĦotības labad šis noteikums tagad iekĜauts 17. pantā.  
 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 
17. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Valstu tirgus uzraudzības iestādes veic 
pārbaudes, vai tekstilizstrādājumu sastāvs 
atbilst sniegtajai informācijai par minēto 
izstrādājumu sastāvu saskaĦā ar 
Direktīvu 2001/95/EK. 

1. Tirgus uzraudzības iestādes veic 
pārbaudes, vai tekstilizstrādājumu sastāvs 
atbilst sniegtajai informācijai par minēto 
izstrādājumu sastāvu saskaĦā ar šo regulu. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 
17. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic 
saskaĦā ar paraugu Ħemšanas metodēm 
un VIII pielikumā paredzēto konkrētu 
divkāršu un trīskāršu šėiedru maisījumu 
kvantitatīvo analīzi.  

2. Nosakot tekstilizstrādājumu šėiedru 
sastāvu, pārbaudes, kas minētas 1. punktā, 
veic saskaĦā ar VIII pielikumā 
izklāstītajām metodēm vai saskaĦotajiem 
standartiem. 
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Pamatojums 

Šīs regulas vienkāršošanas labad un lai pielāgotu tehnoloăiju attīstībai dažiem divkomponentu 
un trīskomponentu šėiedru maisījumiem piemērojamās paraugu Ħemšanas un kvantitatīvās 
analīzes metodes, Komisijai ir jāpilnvaro Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) pārveidot 
VIII pielikumā aprakstītās metodes par saskaĦotajiem standartiem. 
 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 
17. pants – 2. punkts - 2.a apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Nosakot 7., 8. un 9. pantā norādīto 
šėiedru sastāvu, neĦem vērā 
VII pielikumā uzskaitītos elementus. 

Pamatojums 

Šis noteikums izriet no 16. panta un ir iekĜauts, lai tekstu padarītu saskanīgāku.  
 

 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 
17. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Tekstilšėiedru 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. Tekstilšėiedru maisījumiem, kuriem nav 
vienotas analīzes metodes Savienības 
mērogā, šėiedru sastāvu nosaka jebkura 
laboratorija, ko dalībvalstu iestādes 
akreditējušas un apstiprinājušas šādu 
tekstilšėiedru maisījumu testēšanai, 
analīzes protokolā norādot iegūto rezultātu, 
izmantoto metodi un šīs metodes 
precizitātes pakāpi.  

Pamatojums 

Apzīmējums „atbildīgās” nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz testēšanas laboratorijas un 
tajā iegūto rezultātu uzticamību. Dalībvalstu iestādēs akreditētas un apstiprinātas laboratorijas 
atbilst vismaz minimāliem kritērijiem attiecībā uz kvalitāti un uzticamību. 
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Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 
18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) 2 % no tekstilizstrādājuma kopējā svara, 
ja šāds daudzums ir pamatojams ar 
tehniskiem iemesliem un pievienošana nav 
regulāra prakse;  

a) 2 % no tekstilizstrādājuma kopējā svara, 
ja var pamatot, ka šāds daudzums ir 
tehniski neizbēgams, ievērojot labu 
ražošanas praksi, un pievienošana nav 
regulāra prakse;  

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 
18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) 5 % kārstiem izstrādājumiem. b) pastāvot tādam pašam nosacījumam, 
5 % no kopējā svara kārstiem 
tekstilizstrādājumiem. 

 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 
3.a nodaĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a nodaĜa 

 Tekstilizstrādājumu izcelsmes norādīšana 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 
18.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.a pants 

 No trešām valstīm importētu 
tekstilizstrādājumu izcelsmes norādīšana 
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 1. Šajā pantā termini „izcelsme” vai 
„izcelsmes vieta” attiecas uz 
nepreferenciālo izcelsmi saskaĦā ar  
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 450/2008 (2008. gada 23. 
aprīlis), ar ko izveido Kopienas Muitas 
kodeksu (Modernizētais muitas kodekss)1 
35. un 36. pantu. 

 2. Importējot vai laižot tirgū no trešām 
valstīm importētus tekstilizstrādājumus, 
izĦemot tekstilizstrādājumus, kuru 
izcelsmes vieta ir Turcija vai EEZ līguma 
līgumslēdzējas puses, obligāti jāveic 
izcelsmes marėējums atbilstīgi šajā pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.  

 3. Tekstilizstrādājuma izcelsmes valsti 
norāda uz tekstilizstrādājuma etiėetes. Ja 
izstrādājums ir iesaiĦots, šo norādi 
atsevišėi sniedz uz iesaiĦojuma. Izcelsmes 
valsts norādi nav atĜauts aizstāt ar 
atbilstīgu norādi pievienotajos 
tirdzniecības dokumentos. 

 4. Komisija saskaĦā ar 19.a, 19.b un 
19.c pantu var pieĦemt deleăētos aktus, 
lai noteiktu gadījumus, kad tā vietā, lai 
marėētu pašu izstrādājumu, ir pieĦemami 
sniegt izcelsmes norādi uz iesaiĦojuma. 
Tas jo īpaši var attiekties uz 
izstrādājumiem, kuri pie galapatērētāja 
vai lietotāja parasti nonāk sev raksturīgā 
iesaiĦojumā. 

 5. Tekstilizstrādājumu izcelsmi norāda ar 
vārdu „ražots”, pievienojot izcelsmes 
valsts nosaukumu. Marėējumu var veikt 
jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā 
valodā, kas ir viegli saprotama 
galapatērētājiem tajā dalībvalstī, kurā 
izstrādājumus ir paredzēts tirgot.  

 6. Izcelsmes marėējumam ir jābūt skaidri 
salasāmam un rakstzīmēm — 
neizdzēšamām, marėējumam jābūt 
saskatāmam, veicot parastās darbības ar 
izstrādājumu, izteikti nošėirtam no 
pārējās informācijas un noformētam tā, 
lai nerastos pārpratumi vai kĜūdains 
priekšstats par izstrādājuma izcelsmi. 
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 7. Tekstilizstrādājumiem ir jābūt 
marėētiem importēšanas brīdī. 
Marėējumu nedrīkst noĦemt vai citādi 
aiztikt līdz brīdim, kamēr izstrādājumi nav 
pārdoti galapatērētājam vai lietotājam. 

 _______ 
1 OV L 145, 4.6.1998., 1. lpp. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 
18.b pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.b pants 

 Citu tekstilizstrādājumu izcelsmes 
norādīšana 

 1. Norādot izcelsmi uz tādu 
tekstilizstrādājumu etiėetēm, kuri nav 
minēti 18.a pantā, piemēro šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus. 

 2. Par izstrādājuma izcelsmes valsti 
uzskatāma valsts, kurā ir notikuši vismaz 
divi no turpmāk minētajiem ražošanas 
posmiem: 

 – vērpšana; 

 – aušana; 

 – apdare; 

 – sagatavošana. 

 3. Kā vienīgo izcelsmes valsti 
tekstilizstrādājuma etiėetē drīkst norādīt 
tikai tādu valsti, kurā notikuši visi 
2. punktā minētie izstrādājuma ražošanas 
posmi. 

 4. Tekstilizstrādājuma izcelsmi norāda ar 
vārdu „ražots”, pievienojot izcelsmes 
valsts nosaukumu. Marėējumu var veikt 
jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā 
valodā, kas ir viegli saprotama 
galapatērētājiem tajā dalībvalstī, kurā 
izstrādājumu ir paredzēts tirgot. 

 5. Izcelsmes marėējumam ir jābūt skaidri 
salasāmam un rakstzīmēm — 
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neizdzēšamām, marėējumam jābūt 
saskatāmam, veicot parastās darbības ar 
izstrādājumu, izteikti nošėirtam no 
pārējās informācijas un noformētam tā, 
lai nerastos pārpratumi vai kĜūdains 
priekšstats par izstrādājuma izcelsmi. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 
18.c pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.c pants 

 Deleăētie akti 

 Komisija saskaĦā ar 19.a, 19.b un 
19.c pantu var pieĦemt deleăētos aktus, 
lai: 

 – sīki precizētu izcelsmes marėējuma 
modeli un marėēšanas kārtību; 

 – izveidotu sarakstu ar terminiem visās 
Eiropas Savienības oficiālajās valodās, 
kuri skaidri izsaka, ka izstrādājumu 
izcelsmes vieta ir marėējumā norādītā 
valsts; 

 – noteiktu gadījumus, kad izcelsmes valsti 
nepārprotami apzīmē vispārpieĦemti 
saīsinājumi un tos var izmantot šīs 
regulas vajadzībām; 

 – noteiktu gadījumus, kad izstrādājumus 
nevar vai nevajag marėēt tehnisku vai 
ekonomisku iemeslu dēĜ; 

 – noteiktu citus noteikumus, kuri var būt 
vajadzīgi, ja tiek konstatēts, ka 
izstrādājumi neatbilst šīs regulas 
prasībām. 

 

Grozījums Nr.  51 
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Regulas priekšlikums 
18.d pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.d pants 

 Vispārīgi noteikumi 

 1. Uzskata, ka 18.a pantā minētie 
tekstilizstrādājumi neatbilst šīs regulas 
prasībām, ja: 

 – tiem nav izcelsmes marėējuma; 

 – izcelsmes marėējums neatbilst 
izstrādājumu izcelsmei; 

 – izcelsmes marėējums ir nomainīts vai 
noĦemts, vai kā citādi aiztikts, izĦemot 
gadījumus, kad bijusi nepieciešamība 
veikt labojumus saskaĦā ar šā panta 
5. punktu. 

 2. Uzskata, ka tekstilizstrādājumi, kuri 
nav minēti 18.a pantā, neatbilst šīs 
regulas prasībām, ja: 

 – izcelsmes marėējums neatbilst 
izstrādājumu izcelsmei; 

 – izcelsmes marėējums ir nomainīts vai 
noĦemts, vai kā citādi aiztikts, izĦemot 
gadījumus, kad bijusi nepieciešamība 
veikt labojumus saskaĦā ar šā panta 
5. punktu. 

 3. Komisija saskaĦā ar 19.a, 19.b un 
19.c pantu var pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz deklarācijām un 
apliecinošiem dokumentiem, kurus var 
izmantot, lai pierādītu atbilstību šai 
regulai. 

 4. Dalībvalstis pieĦem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. 
Dalībvalstis vēlākais 9 mēnešu laikā pēc 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas paziĦo 
šos noteikumus Komisijai un nekavējoties 
dara tai zināmus visus turpmākos 
noteikumu grozījumus. 
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 5. Ja izstrādājumi neatbilst šīs regulas 
prasībām, dalībvalstis pieĦem 
nepieciešamos pasākumus, lai pieprasītu 
izstrādājumu īpašniekam vai jebkurai 
citai par izstrādājumiem atbildīgajai 
personai marėēt izstrādājumus atbilstīgi 
šai regulai un par minēto personu 
līdzekĜiem. 

 6. Ja tas ir nepieciešams šīs regulas 
efektīvai piemērošanai, kompetentās 
iestādes var savstarpēji apmainīties ar 
datiem, kas saĦemti, pārbaudot atbilstību 
šai regulai, tostarp ar varas iestādēm un 
citām personām vai organizācijām, kurām 
dalībvalstis ir piešėīrušas pilnvaras 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 11. maija Direktīvas 
2005/29/EK, kas attiecas uz uzĦēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū 
attiecībā pret patērētājiem,1 11. pantam. 

 ______ 
1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 
19. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pielikumu grozījumi Deleăētie akti 

1. Komisija var pieĦemt jebkādus 
grozījumus I, II, IV, V, VI, VII, VIII un 
IX pielikumā, kas ir vajadzīgi šo pielikumu 
pielāgošanai tehnikas attīstībai. 

Komisija izdara grozījumus I, II, IV, V, 
VI, VII, VIII un IX pielikumā, kuri ir 
vajadzīgi šo pielikumu pielāgošanai 
tehnikas attīstībai, pieĦemot deleăētos 
aktus saskaĦā ar 19.a pantu un ievērojot 
19.b un 19.c pantā izklāstītos 
nosacījumus.  

2. Pasākumus, kas minēti 1. punktā un 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, tostarp to papildinot, 
pieĦem saskaĦā ar 20. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 

 

Pamatojums 

Pielāgojums Lisabonas līguma noteikumiem par deleăētajiem aktiem (290. pants). 
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Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 
19.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 19.a pants 

 Deleăēšanas kārtība 

 1. Pilnvaras pieĦemt 10.a, 12., 18.a, 18.c 
un 19. pantā minētos deleăētos aktus 
Komisijai piešėir uz pieciem gadiem, 
sākot no... *. Komisija ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms minētā piecu gadu 
laikposma beigām sniedz ziĦojumu par 
deleăētajām pilnvarām. ZiĦojumam 
vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta 
priekšlikumu par deleăēšanas laikposma 
pagarināšanu.  

 2. Tiklīdz Komisija ir pieĦēmusi deleăētu 
aktu, tā par to vienlaikus paziĦo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.  

 

______________ 

Šīs regulas spēkā stāšanās diena. 

Pamatojums 

Pielāgojums Lisabonas līguma noteikumiem par deleăētajiem aktiem (290. pants). 
 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 
19.b pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 19.b pants 

 Deleăējuma atsaukšana 

 Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 19. pantā minēto 
pilnvaru deleăējumu.  
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Pamatojums 

Pielāgojums Lisabonas līguma noteikumiem par deleăētajiem aktiem (290. pants). 
 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 
19.c pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 19.c pants 

 Iebildumi pret deleăētajiem aktiem 

 1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleăētu aktu triju 
mēnešu laikā kopš paziĦošanas dienas.  

 Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiĦu pagarina par diviem 
mēnešiem. 

 2. Ja pēc 1. punktā minētā termiĦa 
beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav pauduši iebildumus pret 
deleăēto aktu, vai ja Eiropas Parlaments 
un Padome ir informējuši Komisiju, ka 
tiem nav nodoma paust iebildumus, aktu 
publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī” un tas stājas spēkā aktā 
norādītajā dienā. 

Pamatojums 

Pielāgojums Lisabonas līguma noteikumiem par deleăētajiem aktiem (290. pants). 
 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 
20. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

20. pants 

 

svītrots 

Komiteja  

1. Komisijai palīdz Tekstilmateriālu 
nosaukumu un marėēšanas komiteja.  
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2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 7. pantu, Ħemot vērā tā 
8. panta noteikumus. 

 

Pamatojums 

Pielāgojums Lisabonas līguma noteikumiem par deleăētajiem aktiem (290. pants). 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 
20.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 20.a pants 

 Pārskatīšana 

 1. Komisija līdz ...* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziĦojumu par 
iespējamām jaunām marėējuma 
prasībām, kas būtu jāievieš visā Eiropas 
Savienībā, lai sniegtu patērētājiem 
precīzu, būtisku, saprotamu un 
salīdzināmu informāciju par 
tekstilizstrādājumu īpašībām. Šo 
ziĦojumu izstrādā, pamatojoties uz plašām 
apspriedēm ar visām iesaistītajām pusēm, 
patērētāju aptaujām un rūpīgi veiktu 
izmaksu un ieguvumu analīzi, un 
vajadzības gadījumā tam pievieno tiesību 
aktu priekšlikumus. ZiĦojumā cita starpā 
aplūkojami šādi aspekti: 

 – saskaĦota marėēšanas sistēma attiecībā 
uz tekstilizstrādājumu kopšanu; 

 – visā ES piemērojama vienota 
marėēšanas sistēma attiecībā uz apăērbu 
un apavu izmēriem; 

 – norādes par potenciāli alergēnām vai 
bīstamām vielām, kas izmantotas 
tekstilizstrādājuma ražošanas vai 
apstrādes procesā;  

 – ekoloăiskais marėējums, kurā 
raksturotas tekstilizstrādājuma 
ekoloăiskās īpašības un ražošanas 
ilgtspējība; 

 – sociālais marėējums patērētāju 
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informēšanai par tekstilizstrādājuma 
ražošanas sociālajiem apstākĜiem; 

 – brīdinājuma norādes par 
tekstilizstrādājuma uzliesmošanas spēju, it 
īpaši viegli uzliesmojošu apăērbu 
gadījumā; 

 – elektroniskais marėējums, tostarp 
radiofrekvenču identifikācija (RFID);  

 – etiėetes papildināšana ar identifikācijas 
numuru, kas izmantojams, lai pēc 
pieprasījuma iegūtu papildu informāciju 
par izstrādājumu, piemēram, internetā; 

 – tekstilizstrādājuma ražošanā izmantoto 
šėiedru norādīšana, izmantojot 
nevalodiskus simbolus, lai patērētājs 
varētu bez grūtībām saprast, kāds ir 
izstrādājuma sastāvs, jo īpaši attiecībā uz 
dabisko vai sintētisko šėiedru 
izmantojumu. 

 2. Komisija līdz ...* veic pētījumu, kurā 
novērtē, vai tekstilizstrādājumu ražošanas 
vai apstrādes procesā izmantotās vielas 
var apdraudēt cilvēku veselību. Pētījumā 
jo īpaši jāizvērtē, vai pastāv 
cēloĦsakarības starp alerăiskām 
reakcijām un sintētisko šėiedru, krāsvielu, 
biocīdu, konservantu vai nanodaĜiĦu 
izmantojumu tekstilizstrādājumos. 
Pētījumu balsta uz zinātniski pamatotiem 
datiem, un Ħem vērā tirgus uzraudzības 
pasākumu rezultātus. Pamatotā gadījumā 
Komisija, balstoties uz šo pētījumu, nāk 
klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai 
atbilstīgi attiecīgiem ES tiesību aktiem 
aizliegtu vai ierobežotu potenciāli bīstamu 
vielu izmantojumu tekstilizstrādājumos. 

 ___________ 
* Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
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Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 
21. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Vēlākais trīs gadu laikā pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas Komisija iesniedz 
ziĦojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par šīs regulas īstenošanu, kurā 
īpašu vērību pievērš jaunu šėiedru 
nosaukumu pieprasījumiem un to 
pieĦemšanu, un pamatotā gadījumā 
iesniedz tiesību akta priekšlikumu. 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 
21.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 21.a pants 

 Pārejas noteikums 

 Tekstilizstrādājumus, kuri atbilst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
14. janvāra Direktīvai 2008/121/EK par 
tekstilmateriālu nosaukumiem 
(pārstrādāta versija)1 un ir laisti tirgū 
pirms ... *, var turpināt laist tirgū līdz 
…**. 

 ___________ 
1 OV L 19, 23.1.2009., 29. lpp. 
* Seši mēneši pēc šīs regulas spēka stāšanās 
dienas. 
** Divi gadi un seši mēneši pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 
22. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Direktīvu 73/44/EK, 96/73/EK un 
96/74/EK [vai pārstrādāta redakcija] atceĜ 

Direktīvu 73/44/EEK, 96/73/EK un 
2008/121/EK atceĜ no šīs regulas spēkā 
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no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. stāšanās dienas. 

Pamatojums 

Direktīva 96/74/EK ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2008/121/EK. 
 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – 5.a ievilkums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 – rezultāti testiem, kuri saskaĦā ar 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem ir veikti, 
lai novērtētu iespējamās alerăiskās 
reakcijas, ko varētu izraisīt jaunā šėiedra, 
vai citu tās radītu nevēlamu ietekmi uz 
cilvēka veselību; 

Pamatojums 

Tehniskajā dokumentācijā, ko ražotājs iesniedz, pieprasot jaunas šėiedras nosaukuma 
iekĜaušanu saskaĦotajā sarakstā, attiecīgā gadījumā jāsniedz informācija par jaunās šėiedras 
ietekmi uz veselību. 
 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 
V pielikums – 24. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

24. RotaĜlietas svītrots 

Pamatojums 

Prasība norādīt šėiedru sastāvu attieksies tikai uz tām rotaĜlietām, kuras ietilpst šīs regulas 
darbības jomā, proti, rotaĜlietām, kurās tekstilšėiedras veido vismaz 80 % no rotaĜlietas kopējā 
svara. Komisijai būtu jāpārbauda, vai Direktīva 2009/48/EK par rotaĜlietu drošumu paredz 
patērētājiem pietiekamu informāciju par rotaĜlietām, kas izgatavotas no tekstilšėiedrām. 
 
 
 
 
 


