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12.5.2010 A7-0122/67 

Grozījums Nr.  67 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marėēšana 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Regulas priekšlikums 

18.a apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Eiropas Parlaments 2009. gada 
25. novembra rezolūcijā par izcelsmes 
marėējumu1 uzsvēra, ka patērētāju 
aizsardzības nodrošināšanai ir 
nepieciešami pārredzami un konsekventi 
tirdzniecības noteikumi, tostarp norādes 
par 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. TādēĜ 
attiecībā uz tekstilizstrādājumiem būtu 
jāievieš saskaĦoti noteikumi. Noteikumi 
būtu jāizsaka kā prasība par izstrādājumu 
obligāto izcelsmes marėējumu, kas 
nodrošinātu, ka iespējamie apgalvojumi 
par to izcelsmi nav nepareizi vai 
maldinoši. 

 ____________ 
1 PieĦemtie teksti, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Grozījums Nr.  68 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marėēšana 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) „tekstilizstrādājumi” ir visi 
neapstrādāti, pusapstrādāti, apstrādāti, 
daĜēji pārstrādāti, rūpnieciski ražoti, 
pusgatavi vai gatavi izstrādājumi, kas 
pilnībā sastāv no tekstilšėiedrām, 
neatkarīgi no izmantotās sajaukšanas vai 
savienošanas metodes; 

a) „tekstilizstrādājums” ir jebkurš dabīgs, 
sintētisks vai mākslīgs audums vai 
pavediens, kas ir daĜa no pabeigta 
izstrādājuma vai starpprodukta, ko 
izmanto apăērba vai tā aksesuāru 
izgatavošanai vai kā mājokĜu mēbeĜu vai 
iekārtojuma tā visplašākajā nozīmē 
sastāvdaĜām, vai apaviem; 

Or. it 

Pamatojums 

Tekstilizstrādājumu definīcijas paplašināšana var tikai nākt par labu citām svarīgām 
ražošanas nozarēm, kas ir cieši vai tieši saistītas ar tekstilrūpniecību, un citādi nesaĦemtu 
nekādu aizsardzību. 
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12.5.2010 A7-0122/69 

Grozījums Nr.  69 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marėēšana 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

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. 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, kā arī 
noteikumu par tekstilizstrādājumu, ādas 
izstrādājumu un apavu tirdzniecību 
piemērošanu. 

Or. it 

Pamatojums 

Šā grozījuma mērėis ir nodrošināt, ka tiek pienācīgi Ħemta vērā specifiskā katras valsts 
situācija tekstilrūpniecībā un ar to saistītās nozarēs. 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Grozījums Nr.  70 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marėēšana 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Etiėetes un marėējumi Marėēšana 

1. Pirms tekstilizstrādājumu laišanas tirgū, 
tos etiėetē vai marėē. 

1. Tekstilizstrādājumus pirms laišanas 
tirgū marėē.  

 Lai to īstenotu, dalībvalstis pieĦem obligāto 
marėēšanas sistēmu gataviem 
izstrādājumiem un starpproduktiem, kas 
paredzēti pārdošanai tekstilizstrādājumu, 
ādas izstrādājumu vai apavu tirdzniecības 
vietās, prasot norādīt izcelsmi katram 
ražošanas posmam un nodrošināt 
izstrādājuma izsekojamību. 

 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 neērtības 
patērētājam 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 
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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 nav 
sniegts izmantoto saīsinājumu skaidrojums. 

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

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Grozījums Nr.  71 

Francesco Enrico Speroni 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marėēšana 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Regulas priekšlikums 

18.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18.a pants (jauns) 

 Izstrādājumu izcelsmes marėējums 

 1. Lai galapatērētāji saĦemtu atbilstošu 
informāciju par ražošanas procesu, 
dalībvalstis pieĦem obligāto marėēšanas 
sistēmu gataviem izstrādājumiem un 
starpproduktiem, kas paredzēti 
pārdošanai tekstilizstrādājumu, ādas 
izstrādājumu vai apavu tirdzniecības 
vietās, prasot norādīt izcelsmi katram 
ražošanas posmam un nodrošināt 
izstrādājuma izsekojamību. 

 2. Šā panta vajadzībām 
„tekstilizstrādājums” ir jebkurš dabīgs, 
sintētisks vai mākslīgs audums vai 
pavediens, kas ir daĜa no pabeigta 
izstrādājuma vai starpprodukta, ko 
izmanto apăērba vai tā aksesuāru 
izgatavošanai vai kā mājokĜu mēbeĜu vai 
iekārtojuma tā visplašākajā nozīmē 
sastāvdaĜām, vai apaviem; 

 3. Šā panta 1. punktā minētajos ražotāju 
marėējumos gataviem izstrādājumiem vai 
starpposma produktiem skaidri apkopo 
visu specifisko informāciju par ražošanas 
procesa atbilstību spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, kas regulē darbu, tādējādi visā 
piegādes ėēdē nodrošinot atbilstību 
Starptautiskās Darba organizācijas 
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konvencijām, un informāciju par 
izstrādājuma sertificēšanu atbilstoši 
higiēnas un drošības prasībām, 
apliecinājumu, ka ražošanas procesā nav 
izmantots bērnu darbs un apliecinājumu 
par atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem un starptautiskiem līgumiem. 

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

 5. Par izstrādājuma izcelsmes valsti 
uzskata valsti, kurā ir notikuši vismaz divi 
šādi apstrādes posmi: 

 a) tekstilizstrādājumiem: 
– vērpšana, 
– aušana, 
– apdare, 
– sagatavošana;  

 b) ādas izstrādājumiem: 
– miecēšana,  
– griešana, 
– sagatavošana, 
– salikšana, 
– galīgā apstrāde; 

 c) apaviem:  
– miecēšana, 
– virspuses apstrāde, 
– salikšana,  
– galīgā apstrāde.  

   6. Izstrādājumiem, kas minēti šā panta 
5. punktā, marėējumā norāda tikai vienu 
izcelsmes valsti vienīgi tad, ja visas 
5. punktā minētās darbības ir veiktas 
attiecīgajā valstī. 

Or. it 

 
 


