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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendras Direktyvos dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos tikslas – skatinti tausiai gaminti 
ir vartoti produktus, tausiai teikti paslaugas ir tausiai jomis naudotis. Savanoriška sistema –
ekologinis ženklas – sukurta siekiant padėti vartotojams nustatyti geriausius produktus ir 
paslaugas rinkoje. Šios nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui persvarstyti 
ekologinio ženklo sistemą ir pastangoms pašalinti dabartinės sistemos trūkumus.

Ekologinis ženklas – tai Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos 
veiksmų plano dalis. Pabrėždama bendrą veiksmų plano svarbą, nuomonės referentė visiškai 
pritaria pasiūlymo dėl ekologinio ženklo bendriesiems tikslams. Šiomis aplinkybėmis 
pastangos sustiprinti dabartinę sistemą, mažinant jos sąnaudas ir biurokratinių procedūrų 
skaičių, yra sveikintinos. Taip pat svarbu skatinti šios sistemos derinimą su kitomis 
ekologinio ženklo sistemomis siekiant užtikrinti nuoseklumą ir išvengti suskaidymo vidaus 
rinkoje.

Nuomonės referentė pritaria metinio mokesčio panaikinimui, kuris ypač svarbus mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Taip pat svarbu nustatyti kriterijų dokumentų šablonus, kad 
naudotojams būtų lengviau jais pasinaudoti , tačiau nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad 
nepakanka persvarstyti kriterijų „formos“ – reikia persvarstyti ir jų turinį.

Tačiau atrodo, kad ekologinio ženklo sistemos persvarstymas tėra daugiausia administracinio 
ir procedūrinio pobūdžio procesas, o principų, kuriais pagrįsti šiuo metu taikomi ekologinio 
ženklo kriterijai, trūkumai išlieka. Daugeliu atvejų dabartiniai kriterijai neaprėpia visų 
produkto gyvavimo ciklo etapų. Nuomonės referentės manymu, kriterijai turi būti taikomi ne 
tik galutiniams produktams, bet taip pat turi apimti ir tokius klausimus, kaip antai gamybos 
procesai, vartojimo ypatumai, vartotojų elgsena ir klimato kaita. Taigi būtina iš esmės 
persvarstyti dabartinius produktų kriterijus, kad būtų atsižvelgta į tausumą platesne prasme ir 
tikrąjį produktų gyvavimo ciklą. Taip pat svarbu, kad ekologinio ženklo sistema derėtų su 
esamais ES teisės aktais (REACH, Reglamentu dėl klasifikavimo ir ženklinimo), o ne stengtis 
laikytis skirtingų požiūrių. Be to, itin svarbu, kad kuriant kriterijus būtų remiamasi 
moksliniais įrodymais.

Atrodo, kad šiame pasiūlyme ne ES valstybėse narėse pagamintiems produktams teikiamas 
pranašumas, palyginti su ES produktais. Ne ES pagamintus produktus galima užregistruoti bet 
kurios valstybės narės, kurioje produktas bus arba buvo pateiktas į rinką, kompetentingoje 
institucijoje, o ES produktus reikia užregistruoti valstybėje narėje, kurioje jie pagaminti.

Nuomonės referentė apgailestauja, kad Komisija, siūlydama išplėsti ekologinio ženklo 
sistemą keliems maisto produktams ir gėrimams, nori apsvarstyti vos kelis apribotus jų 
gyvavimo ciklo etapus, būtent gamybą, vežimą ir pakavimą. Maisto produktai ir gėrimai 
didžiausią poveikį aplinkai daro žemės ūkio produktų gamybos etape ir vartojimo etape, todėl 
nesuprantama, kodėl Komisijos vertinime į šiuos du svarbius gyvavimo ciklo etapus 
neatsižvelgiama. Taip pat nesuprantama, kodėl perdirbti maisto produktai į ekologinio ženklo 
sistemą įtraukiami, o švieži maisto produktai – ne. Būtent dėl šios priežasties nuomonės 
referentė mano, kad Reglamento ir toliau nereikėtų taikyti visiems maisto produktams ir 
gėrimams.
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Šiuo metu valdžios institucijos labai skirtingi supranta ir aiškina ekologinio ženklo sistemos 
taikymą, todėl vidaus rinka yra susiskaidžiusi. Taigi svarbu užtikrinti, kad padedant 
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų suderintas paraiškų dėl ekologinio ženklo 
tvarkymo procesas ir laikas.

Taip pat svarbu sukurti mechanizmą, kurį taikant būtų atsižvelgta į nuolatinį produktų 
gerinimą. Šiuo metu produktų kriterijai nustatomi ilgiems laikotarpiams (pvz., 3 metams) ir 
nėra lankstūs. Taigi norint šiek tiek pakeisti preparatų sudėtį siekiant įtraukti, pvz., naujas ir 
tausesnes sudėtines dalis ir pritaikyti juos prie techninės pažangos, kad nereikėtų iš naujo 
vykdyti paraiškos dėl ekologinio ženklo teikimo procedūros, tai padaryti nėra lengva.

Be to, svarbu dėti daugiau pastangų siekiant didinti ekologinio ženklo populiarumą tarp 
vartotojų, būtent sukuriant oficialų Europos interneto puslapį, kuriame būtų pateikiama visa 
susijusi informacija ir praktiniai pavyzdžiai.

Nuomonës referentë yra tvirtai ásitikinusi, kad vartotojai turi átakos ir gali keisti vartojimo 
ypatumus bei reikalauti galimybës rinktis tausesnius produktus, todël itin svarbu padëti jiems 
pasinaudoti tokia átaka. Šis pasiûlymas yra svarbi priemonë siekiant ðiø tikslø, o siûlomi 
pakeitimai jà dar labiau sustiprintø.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 
sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema 
yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo 
ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti 
neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia 
sistema siekiama skatinti rinktis geriausių 
aplinkosauginio veiksmingumo savybių 
turinčius produktus, žymint juos ekologiniu 
ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos 
produktai turi atitikti, būtų grindžiami 
geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų 
produktų aplinkosauginio veiksmingumo 
rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti 
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lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų 
apsiriboti tik svarbiausiu produktų 
poveikiu aplinkai.

lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų 
apsiriboti tik svarbiausiu produktų 
poveikiu aplinkai per visą jų būvio ciklą, 
įskaitant gamybos ir naudojimo etapus.

Pagrindimas

 Nustatant ekologinio ženklinimo kriterijus reikia atsižvelgti į visą produktų gyvavimo ciklą. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kuriant ekologinio ženklo sistemą 
turėtų būti atsižvelgiama į galiojančius 
Bendrijos teisės aktus, siekiant išvengti 
skirtingo saugumo vertinimo 
interpretavimo.

Pagrindimas

Reglamentu dėl ekologinio ženklo neturėtų būti skatinama Europos bendrijoje taikyti 
skirtingus požiūrius į saugumo vertinimą, cheminių medžiagų valdymą ir naudojimą ir kitus 
klausimus, kurie šiuo metu reglamentuojami REACH reglamento ir Direktyvos dėl 
klasifikavimo ir ženklinimo. Turėtų dominuoti galiojantys teisės aktai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Ateityje persvarstant šį reglamentą ir 
siekiant intensyviau naudoti Bendrijos 
ekologinio ženklo sistemą, užuot taikius 
10 proc. geriausių produktų kriterijų 
reikės pereiti prie pakopų sistemos 
kiekvienoje produktų kategorijoje, 
siekiant padėti vartotojams pasirinkti 
tausius produktus ir sukurti gamintojams 
paskatų nuolat tobulinti savo pasiūlą.
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Pagrindimas

Siekiant, kad Bendrijoje iš tiesų būtų taikoma ekologinio ženklo sistema, vadinamasis 
10 proc. geriausiųjų kriterijus laikomas nepakankamai veiksmingu. Turėtų būti sudaryta 
galimybė, kad šio ženklo būtų galima siekti visų produktų grupių produktams žymėti ir jį 
naudoti remiantis pakopų sistema, t. y. A, B ar C raidės nurodytų produkto tausojamojo 
poveikio aplinkai lygį.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį 
ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie 
jį, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų 
pakankamai informacijos rinkdamiesi 
produktus.

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį 
ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie 
jį rengiant informavimo ir švietimo 
kampanijas, kad vartotojai žinotų jo 
reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos 
rinkdamiesi produktus.

Pagrindimas

Informavimo ir švietimo kampanijos yra svarbios informacijos pateikimo priemonės siekiant 
geriau supažindinti vartotojus su ekologiniu ženklu artimiausioje ateityje. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant valstybėse narėse ir 
Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu 
ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti 
vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo 
sistemą taip pat būtina geriau suderinti su 
nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių 
ekologinio ženklo sistemomis.

(10) Siekiant valstybėse narėse ir 
Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu 
ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti 
vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo 
sistemą taip pat būtina geriau suderinti su 
nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių 
ekologinio ženklo sistemomis, taip pat 
sukurti oficialią ES interneto svetainę, 
kurioje būtų skelbiama visa informacija 
vartotojams apie ES ekologinį ženklinimą 
ir vykdomą veiklą visomis oficialiomis 
Bendrijos kalbomis. Be to, nacionalinėse 
rinkose turėtų būti reklamuojamos 
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Bendrijos ar nacionalinį ekologinį ženklą 
turinčios prekės.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Turėtų būti pripažįstama, kad nors 
ir nacionaliniai ekologiniai ženklai turėjo 
įtakos formuojant vartotojų 
sąmoningumą, šio reglamento tikslas –
nustatyti Bendrijos ekologinį ženklą 
ilguoju laikotarpiu, kuris pakeis 
nacionalinius ir regioninius ekologinius 
ženklus.

Pagrindimas

Ekologinis ženklas – tai vienintelis oficialus projektas visai vidaus rinkai. Esami nacionaliniai 
ar regioniniai ekologinio ženklinimo projektai neapima visos vidaus rinkos. Naujuoju 
reglamentu siekiama išplėsti ekologinio ženklo naudojimą, kad būtų išvengta gausybės įvairių 
aplinką tausojančių produktų ženklinimo būdų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per 
visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma
klimato kaitai, gamtai ir biologinei 
įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, 
atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas 
aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir 
pavojingų medžiagų naudojimą bei 
išmetimą.

2. Produktų aplinkosauginis 
veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į 
geriausių aplinkosauginio veiksmingumo 
savybių turinčius Bendrijos rinkos 
produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per 
visą produktų būvio ciklą daromą 
svarbiausią, moksliškai pagrįstą poveikį 
aplinkai, įskaitant klimato kaitai, gamtai ir 
biologinei įvairovei, energijos ir išteklių 
vartojimą, atliekų susidarymą, teršalų 
išmetimą į visas aplinkos terpes, taršą dėl 
fizinio poveikio ir medžiagų naudojimą bei 
išmetimą. Iki ... * persvarstomi galiojantys 
ekologinio ženklinimo kriterijai 
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skirtingoms produktų grupėms, siekiant 
užtikrinti visišką jų atitiktį šiame 
straipsnyje apibrėžtam gyvavimo ciklo 
požiūriui.
___________

* Praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

 Daugeliu atvejų dabartiniai produktų grupėms taikomi ekologinio ženklinimo kriterijai 
neatspindi tikrojo būvio ciklo požiūrio, kaip aprašyta šiame straipsnyje.  Be to, 4 
konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad šie kriterijai turėtų būti taikomi tik svarbiausiems 
produktų aplinkos apsaugos aspektams.  Todėl Komisija turėtų kuo skubiau peržiūrėti 
dabartinius visoms produktų grupėms taikomus kriterijus, siekdama užtikrinti jų atitiktį šiam 
požiūriui ir principams. 

Galiojantys teisės aktai, pvz., REACH reglamentas, tinkamai reglamentuoja cheminių 
medžiagų rizikos valdymą ir, be kita ko, skirti mažinti šių medžiagų poveikiui aplinkai.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei reikia, nurodo tris pagrindines 
ekologines savybes, kurios bus užrašytos 
ant ekologinio ženklo; 

(b) jei reikia, nurodo tris pagrindines 
ekologines savybes, kurios gali būti
užrašytos ant ekologinio ženklo;

(c) nustato kriterijų ir vertinimo 
reikalavimų galiojimo laikotarpį.

(c) nustato kriterijų ir vertinimo 
reikalavimų galiojimo laikotarpį, ne ilgesnį 
kaip dveji metai;

(ca) nurodo, kiek produktas gali kisti 
galiojimo laikotarpiu.

Pagrindimas

 Labai svarbu numatyti tvarką, pagal kurią būtų stebimas nuolatinis produktų tobulinimas, 
taip pat ir ekologinio ženklinimo kriterijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo metu produktų kriterijai 
nustatomi ilgiems laikotarpiams (pvz., 3 metams) ir yra nelankstūs; sunku netgi šiek tiek 
pakeisti formuluotę ir įtraukti naujas, tausesnes sudedamąsias dalis bei prisitaikyti prie 
technikos pažangos, jei nenorima iš naujo pradėti viso proceso dėl prašymo suteikti ekologinį 
ženklą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, 
gamintojai, importuotojai, paslaugų 
teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai 
prekiautojai registruojasi vienoje iš 
4 straipsnyje nurodytų kompetentingų 
institucijų laikydamiesi šių taisyklių:

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, 
gamintojai, importuotojai, paslaugų 
teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai 
prekiautojai registruojasi vienoje iš 
4 straipsnyje nurodytų bet kurios valstybės 
narės, kurioje produktas bus ar yra 
pateiktas rinkai, kompetentingų institucijų.

(a) jei produkto kilmės šalis – viena 
valstybė narė, registruojamasi tos 
valstybės narės kompetentingoje 
institucijoje;
(b) jei tokio pat produkto kilmės šalys –
kelios valstybės narės, registruojamasi 
vienos iš tų valstybių narių 
kompetentingoje institucijoje;
(c) jei produkto kilmės šalis – ne 
Bendrijos valstybė narė, registruojamasi
bet kurios valstybės narės, kurioje 
produktas bus ar yra pateiktas rinkai, 
kompetentingoje institucijoje.

Pagrindimas

 Siūlant šį pakeitimą siekiama supaprastinti registracijos sistemą, nurodant, kad registraciją 
(neatsižvelgiant į produkto kilmės šalį) atlieka kompetentinga institucija bet kurioje valstybėje 
narėje, kurioje produktas bus ar yra pateiktas rinkai.  

Pagal Komisijos pasiūlymą produktams, kurių kilmės šalis nepriklauso ES, taikomos geresnės 
sąlygos nei ES produktams: pirmuosius gali registruoti kompetentinga institucija bet kurioje 
valstybėje narėje, kurioje produktas bus ar yra pateiktas rinkai, o pastaruosius būtina 
registruoti toje valstybėje narėje, kuri yra jų kilmės šalis. Padarius šį pakeitimą būtų 
ištaisytas minėtasis nukrypimas ir visiems produktams būtų taikomos vienodos sąlygos.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pateikti visi dokumentai, kompetentinga 
institucija kiekvienam produktui priskiria 
registracijos numerį.

Jei pateikti dokumentai patvirtinami, 
kompetentinga institucija kiekvienam 
produktui priskiria registracijos numerį. 
Kompetentinga institucija pabaigia
procedūrą per keturis mėnesius nuo 
prašymo pateikimo.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už registracijos dokumentų tvarkymą 
kompetentinga institucija, kuriai pateikta 
registracijos paraiška, gali imti ne didesnį 
kaip 200 EUR mokestį. Jei taikomas 
mokestis, ekologinis ženklas gali būti 
naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

Už registracijos dokumentų tvarkymą 
kompetentinga institucija, kuriai pateikta 
registracijos paraiška, gali imti ne didesnį 
kaip 1000 EUR mokestį, nustatomą pagal 
įmonės dydį. Šie mokesčiai nustatomi 
remiantis:
(a) išlaidomis, susijusiomis su 
kompetentingos institucijos informacijos 
ir pagalbos teikimu įmonėms;
(b) išlaidomis, susijusiomis su 
registracijos proceso administravimu.
Valstybės narės sistemos propagavimo 
sumetimais gali nuspręsti nerinkti 
rinkliavos. Jei taikomas mokestis, 
ekologinis ženklas gali būti naudojamas tik 
laiku sumokėjus mokestį.

Pagrindimas

Kol kas nustatytos tik 26 produktų grupės, o ekologiniu ženklu pažymėtus produktus gamina 
maždaug 500 įmonių ES. Ši ženklinimo sistema mažai žinoma ir menkai diegiama pramonėje. 
Siekiant paskatinti įmones, ir visų pirma MVĮ naudoti ženklinimą, registravimo mokestis 
neturėtų būti didesnis kaip 100 EUR. 
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti 
užregistruotus produktus ir naudoti jį su 
tais produktais susijusioje reklaminėje 
medžiagoje.

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti 
užregistruotus produktus ir naudoti jį su 
tais produktais susijusioje reklaminėje 
medžiagoje. Ekologinis ženklas 
nurodomas gerai matomoje vietoje ir 
pažymi atitinkamą produktą net ir tada, 
jei jis perkamas kartu su kitais produktais.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės 
narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos 
ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, 
gamintojams, viešiesiems pirkėjams, 
prekybos įmonėms, mažmeniniams 
prekiautojams ir visuomenei skirtas 
viešinimo bei informavimo kampanijas ir 
taip padėdamos plėtoti šią sistemą.

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės 
narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos 
ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, 
gamintojams, viešiesiems pirkėjams, 
prekybos įmonėms, mažmeniniams 
prekiautojams ir visuomenei skirtas 
viešinimo bei informavimo kampanijas ir 
taip padėdamos plėtoti šią sistemą ir, be to, 
skatina plačiau taikomas visuomenės 
informavimo apie aplinkos apsaugą 
priemones, kad padėtų išugdyti vartotojų 
ekologinį sąmoningumą, o Bendrijos 
ekologinis ženklas taptų labiau 
atpažįstamas ir dažniau naudojamas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali padidinti 9 straipsnio 3 Komisija gali padidinti 9 straipsnio 
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dalyje numatytą didžiausią mokestį ir iš 
dalies pakeisti priedus.

3 dalyje numatytą didžiausią mokestį ir iš 
dalies pakeisti priedus, tik jei šiuo 
padidinimu siekiama padengti 
registravimo išlaidas.

Pagrindimas

Neaišku, kokiu mastu ir kokiomis sąlygomis Komisija gali padidinti numatytą didžiausią 
mokestį. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų šioje srityje, didžiausias mokestis gali būti 
padidintas tik tam, kad būtų padengtos registravimo išlaidos.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustato 
ekologinio ženklo užrašą valstybine (-
ėmis) kalba (-omis) taip, kad tekstas 
visiškai atitiktų originalų užrašą anglų 
kalba.
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