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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iesaka ieviest visaptverošu kažokādu marķēšanu ar skaidru norādi 
par dzīvnieku, saimniecību un izcelsmi. Šī prasība būtu jāattiecina arī uz apģērbu, kurā 
izmantots neliels daudzums kažokādu. Pašreizējais deklarēšanas pienākums vairs nebūtu 
spēkā. Būtu arī regulāri jāpārbauda, vai marķēšanas prasība tiek ievērota.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Uz izstrādājumiem, kuros tekstilšķiedras veido vismaz 80 % no kopējā svara, attiecas 
Regula (ES) Nr. 1007/2011 (2011. gada 27. septembris) par tekstilšķiedru nosaukumiem un par 
tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem 
("Tekstilizstrādājumu regula")1. Taču Tekstilizstrādājumu regula attiecas arī uz 
tekstilizstrādājumiem, kuros tekstilšķiedras veido mazāk nekā 80 % no svara, tādos gadījumos, 
kad tie ir iestrādāti citos izstrādājumos un ir to neatņemama sastāvdaļa, ja ir norādīts to sastāvs. 

Saskaņā ar Tekstilizstrādājumu regulas 12. pantu dzīvnieku izcelsmes komponenti, kas nav 
uzskatāmi par tekstilmateriālu, ir jānorāda uz attiecīgo izstrādājumu etiķetes vai to marķējumā 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1007/2011 (2011. gada 27. septembris) par tekstilšķiedru 
nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, OV L 272, 
18.10.2011., 1. lpp.
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ar norādi "Izstrādājumā ietilpst dzīvnieku izcelsmes komponenti, kas nav tekstilmateriāls". Šī 
prasība attiecas pat uz ļoti nelieliem dzīvnieku izcelsmes komponentiem, piemēram, 
kažokādām, dūnām, spalvām, kauliem, ādām, pērlēm un ragiem.

Ar 12. pantu saistītā praktiskā izmantošana ir aprakstīta 2014. gada oktobrī pieņemtajā 
Komisijas ziņojumā par Tekstilizstrādājumu regulas piemērošanu2. Ziņojums rāda, ka, no 
vienas puses, daudzi uzņēmumi jauno 12. pantu vērtē kā apgrūtinošu un dārgu, bet, no otras 
puses, citas ieinteresētās personas atzīst, ka šādas informācijas sniegšana patērētājiem ir 
lietderīga. Tāpēc 12. pants tika uzskatīts par instrumentu, ar ko tiek līdzsvarota nelabvēlīga 
ekonomiskā ietekme uz uzņēmumiem un leģitīmu patērētāju interešu aizsardzība. Turklāt 
Tekstilizstrādājumu regula ļauj brīvprātīgi sniegt papildu informāciju un uzņēmumi tiek 
mudināti attiecīgos gadījumos norādīt tekstilizstrādājumu sastāvā esošus konkrētus dzīvnieku 
izcelsmes materiālus. 

Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka uzņēmumi pienācīgi neievēro Tekstilizstrādājumu 
regulas 12. pantu un dalībvalstu kompetentās iestādes pienācīgi nenodrošina tā izpildi. Izpildes 
panākšanas aspektā Komisija sagaida, ka jaunā Regula (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību 
un produktu atbilstību3 stiprinās produktu tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu, ka Savienības 
tirgū tiek darīti pieejami tikai atbilstīgi produkti. 

Uz kažokādām kā patēriņa precēm, tostarp kažokādām, kas neietilpst Tekstilizstrādājumu 
regulas piemērošanas jomā (piemēram, izstrādājumi, kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % 
kažokādu), attiecas vispārējie ES patērētāju tiesību akti, ko piemēro uzņēmumu darījumiem ar 
patērētājiem. Direktīvā 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi4 ir noteikts, ka tirgotājiem 
jāsniedz patērētājiem informācija par precēm vai pakalpojumiem, kas vidusmēra patērētājam ir 
vajadzīga, lai varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu par darījuma veikšanu. 
Kompetentās valsts izpildiestādes var aizliegt tirgotāja maldinošu rīcību vai noklusēšanu, katrā 
atsevišķā gadījumā izvērtējot komercprakses ietekmi uz vidusmēra patērētāju. Turklāt 
Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām5 paredz, ka tirgotājiem pirms līguma noslēgšanas 
ir skaidri un saprotami jāsniedz patērētājiem informācija par preču vai pakalpojumu galvenajām 
īpašībām. Attiecībā uz līgumiem, kas nav distances līgumi vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgti 
līgumi, dalībvalstis var pieņemt prasības par papildu informācijas sniegšanu pirms līguma 
noslēgšanas.

Attiecībā uz dzīvnieku turēšanu ES ir ieviesusi ļoti stingrus dzīvnieku labturības tiesību aktus, 
kuri pamatojas uz pārliecinošu zinātnisku informāciju un kuru mērķis ir uzlabot dzīvnieku 
dzīves kvalitāti saskaņā ar iedzīvotāju cerībām un tirgus prasībām. 

2 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek piemērota Regula (ES) Nr. 1007/2011 par 
tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, 
COM(2014)0633 final. 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1020 (2019. gada 20. jūnijs) par tirgus uzraudzību un 
produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011, 
OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp. 
4Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu 
komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 2006/2004, OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko 
groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 
Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK, OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.
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Muitas importa deklarācijā saskaņā ar ES tiesību aktiem muitas jomā vienmēr jānorāda 
izcelsmes valsts. Komisija priekšlikumā regulai par patēriņa preču drošumu6 2013. gadā 
ierosināja marķējumā obligāti iekļaut izcelsmes valsts norādi, kas papildinātu spēkā esošās 
izsekojamības prasības. Diemžēl Eiropas Parlaments un Padome nav panākuši konsensu par šo 
Komisijas priekšlikumu. 

Secinājumi

Ievērojot labāka regulējuma principus7, Komisija ir apņēmusies iesniegt tiesību aktu 
priekšlikumus tikai būtisku tirgus un/vai regulējuma nepilnību gadījumā, kā arī nodrošināt, ka 
katrs priekšlikums atbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. 

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, nav iespējams secināt, ka pastāv regulējuma 
nepilnības, kuru dēļ būtu vajadzīgi īpaši tiesību akti par kažokādu izstrādājumiem. Komisija 
uzskata, ka pastāvošie noteikumi paredz tādu informācijas līmeni par apģērbu sastāvu, kas labi 
līdzsvaro ES patērētāju un ekonomikas dalībnieku intereses. 

Turklāt šķiet, ka trūkumi tiesību aktu piemērošanā un izpildes panākšanā nav pietiekams pamats 
jaunu tiesību aktu pieņemšanai. Komisija turpinās sadarboties ar valstu iestādēm un 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu Tekstilizstrādājumu regulas 12. panta pienācīgu piemērošanu un 
izpildi, jo īpaši ar Regulu (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību.

6 COM(2013)0075 final.
7 https://ec.europa.eu/commission/news/better-regulation-principles-2019-apr-15_en
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