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Pakeitimas 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tekstilės gaminiai, kuriems taikomi tik 
ženklinimo bendrąja etikete reikalavimai ir 
kurie parduodami metrais arba atraižomis, 
turėtų būti taip pateikiami prekybai, kad 
pirkėjas galėtų gauti išsamią visos pakuotės 
ar rietimo informaciją.

(9) Tekstilės gaminiai, kuriems taikomi tik 
ženklinimo bendrąja etikete reikalavimai ir 
kurie parduodami metrais arba atraižomis, 
turėtų būti taip pateikiami prekybai, kad 
pirkėjas galėtų gauti išsamią informaciją 
apie šių gaminių kilmės šalį kaip 
apibrėžta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančiame Bendrijos muitinės kilmės 
kodeksą (Bendrijos muitinės kodeksą)1, ir 
visos pakuotės ar rietimo informaciją.

________
 1 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

Or. it

Pakeitimas 57
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina nustatyti tekstilės gaminių 
pavyzdžių atrankos ir analizės metodus, 
kurie leistų išvengti bet kokių 
prieštaravimų dėl panaudotų metodų. 
Turėtų būti suvienodinti tiek bandinio 

(12) Būtina nustatyti tekstilės gaminių 
pavyzdžių atrankos ir analizės metodus, 
kurie leistų išvengti bet kokių 
prieštaravimų dėl panaudotų metodų. 
Turėtų būti suvienodinti tiek bandinio 
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paruošiamojo apdorojimo, tiek kiekybinės 
analizės metodai, taikomi valstybėse narėse 
vykdant oficialius bandymus tekstilės 
gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų mišinių, pluošto sudėčiai 
nustatyti; todėl šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatyti vienodi analizės metodai, taikomi 
daugumai rinkoje esančių tekstilės 
gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų mišinių.

paruošiamojo apdorojimo, tiek kiekybinės 
analizės metodai, taikomi valstybėse narėse 
vykdant oficialius bandymus tekstilės 
gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų mišinių, pluošto sudėčiai 
nustatyti; todėl šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatyti vienodi analizės metodai, taikomi 
daugumai rinkoje esančių tekstilės 
gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų mišinių. Tačiau siekiant 
supaprastinti šį reglamentą ir šiuos 
vienodus metodus pritaikyti prie technikos 
pažangos, šiame reglamente nustatytus 
metodus reikėtų pertvarkyti į Europos 
standartus. Taigi Komisija turėtų surengti 
perėjimą nuo dabartinės sistemos, kurios 
metodai aprašomi šiame reglamente, prie 
Europos standartais grindžiamos 
sistemos.

Or. en

Pakeitimas 58
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina nustatyti tekstilės gaminių 
pavyzdžių atrankos ir analizės metodus, 
kurie leistų išvengti bet kokių 
prieštaravimų dėl panaudotų metodų. 
Turėtų būti suvienodinti tiek bandinio 
paruošiamojo apdorojimo, tiek kiekybinės 
analizės metodai, taikomi valstybėse narėse 
vykdant oficialius bandymus tekstilės 
gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų mišinių, pluošto sudėčiai 
nustatyti; todėl šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatyti vienodi analizės metodai, taikomi 
daugumai rinkoje esančių tekstilės 
gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų mišinių. 

(12) Būtina nustatyti tekstilės gaminių 
pavyzdžių atrankos ir analizės metodus, 
kurie leistų išvengti bet kokių 
prieštaravimų dėl panaudotų metodų. 
Turėtų būti suvienodinti tiek bandinio 
paruošiamojo apdorojimo, tiek kiekybinės 
analizės metodai, taikomi valstybėse narėse 
vykdant oficialius bandymus tekstilės 
gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų mišinių, pluošto sudėčiai 
nustatyti; todėl šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatyti vienodi analizės metodai, taikomi 
daugumai rinkoje esančių tekstilės 
gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų mišinių. Siekiant palengvinti 
šio reglamento įgyvendinimą VIII priedas 
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turėtų būti pakeistas suderintais 
standartais, kaip nurodoma Europos 
standartais grindžiamoje sistemoje. 

Or. en

Pagrindimas

Aiškumo ir supaprastinimo sumetimais Komisija, pasitelkdama pramonės atstovų pagalbą ir 
bendradarbiaudama su Europos standartizacijos komitetu (CEN), turėtų surengti perėjimą 
nuo dabartinės sistemos, kuri aprašyta VIII priede, prie Europos standartais grindžiamos 
sistemos. 

Pakeitimas 59
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Reikėtų nustatyti tvarką, kurios turi 
laikytis visi gamintojai arba jų atstovai, 
norintys į techninį priedą įtraukti naują 
pluošto pavadinimą. Todėl šiame 
reglamente nustatyti reikalavimai, kurie 
taikytini, jei naujas pluošto pavadinimas 
turi būti įtrauktas į techninius priedus.

(16) Reikėtų nustatyti tvarką, taip pat 
specialiuosius reikalavimus, kurių turi 
laikytis visi gamintojai arba visi jų vardu 
veikiantys asmenys, norintys į I priede 
nurodytą suderintą pluoštų pavadinimų 
sąrašą įtraukti naują pluošto pavadinimą.

Or. en

Pakeitimas 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisijai visų pirma turėtų būti 
suteikti įgaliojimai suderinti su technikos 
pažanga pluoštų pavadinimų ir susijusių 
apibūdinimų sąrašą, minimalius 
reikalavimus, keliamus techniniams 
dokumentams, kurie turi būti pridedami 

(18) Komisijai visų pirma turėtų būti 
suteikti įgaliojimai suderinti su technikos 
pažanga pluoštų pavadinimų ir susijusių 
apibūdinimų sąrašą, minimalius 
reikalavimus, keliamus techniniams 
dokumentams, kurie turi būti pridedami 
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prie gamintojo paraiškos įtraukti naujo 
pluošto pavadinimą į leidžiamų pluoštų 
pavadinimų sąrašą, specialiąsias nuostatas 
dėl korsetinių gaminių ir tam tikrų rūšių 
tekstilės gaminių, kurių neprivaloma 
ženklinti ar žymėti, sąrašą, gaminių, 
kuriuos privaloma ženklinti ar žymėti tik 
bendrąja etikete, sąrašą, pozicijų, į kurias 
nereikia atsižvelgti nustatant pluošto
procentines dalis, sąrašą, sutartinius 
dydžius, naudotus apskaičiuojant tekstilės 
gaminio sudėtyje esančio pluošto masę, ir 
suderinti esamus arba patvirtinti naujus 
dviejų ir trijų komponentų mišinių 
kiekybinės analizės metodus. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies pakeisti, Intel Ale, jį 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

prie gamintojo paraiškos įtraukti naujo 
pluošto pavadinimą į leidžiamų pluoštų 
pavadinimų sąrašą, specialiąsias nuostatas 
dėl korsetinių gaminių ir tam tikrų rūšių 
tekstilės gaminių, sąrašą, pozicijų, į kurias 
nereikia atsižvelgti nustatant pluošto 
procentines dalis, sąrašą, sutartinius 
dydžius, naudotus apskaičiuojant tekstilės 
gaminio sudėtyje esančio pluošto masę, ir 
suderinti esamus arba patvirtinti naujus 
dviejų ir trijų komponentų mišinių 
kiekybinės analizės metodus. Kadangi šios 
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra 
skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms iš dalies pakeisti, Intel Ale, jį 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos 
taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. it

Pakeitimas 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Siekiant apsaugoti vartotojus nuo 
melagingų, netikslių ar klaidinančių 
nurodymų, reikėtų nustatyti suderintas 
tekstilės gaminių kilmės žymėjimo 
taisykles. Importuojamiems gaminiams 
šios taisyklės turėtų atitikti privalomus 
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ženklinimo reikalavimus. Gaminiams, 
kurių kilmės Bendrijos lygmeniu nereikia 
privalomai ženklinti, reikėtų įrašyti 
nuostatą dėl taisyklių, kurios padėtų 
užtikrinti, kad galimi kilmės teiginiai 
nebūtų neteisingi ar klaidinantys. 

Or. en

Pakeitimas 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Savo 2009 m. lapkričio 25 d. 
rezoliucijoje dėl kilmės žymėjimo1

Europos Parlamentas pakartojo, kad 
siekiant apsaugoti vartotojus, reikia 
priimti skaidrias ir nuoseklias prekybos, 
įskaitant kilmės žymėjimo, taisykles ir 
ragino Komisiją ir Tarybą imtis visų 
priemonių, būtinų siekiant užtikrinti 
vienodas prekybos sąlygas prekybos 
partnerių, kurie yra patvirtinę kilmės 
žymėjimo reikalavimus, atžvilgiu.
________
1 Priimti tekstai P7_TA(2009)0093.

Or. it

Pakeitimas 63
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Kad vartotojai galėtų rinktis 
remdamiesi informacija, pirkdami 
tekstilės gaminį jie turėtų žinoti, ar šio 
gaminio sudėtyje esama gyvūninės kilmės 
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ne tekstilės dalių. Taigi etiketėje labai 
svarbu nurodyti, kad esama gyvūninės 
kilmės medžiagų.

Or. en

Pakeitimas 64
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) Pagal šį reglamentą nustatomos tik 
tekstilės pluoštų pavadinimų suderinimo 
ir tekstilės gaminių pluošto sudėties 
ženklinimo taisyklės. Tačiau siekiant 
parengti išsamią tekstilės gaminių 
ženklinimo vidaus rinkoje padėties 
apžvalgą, neatsilikti nuo elektroninės 
prekybos raidos bei susidoroti su būsimais 
uždaviniais tekstilės gaminių rinkoje, 
Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl galimų naujų 
ženklinimo reikalavimų nustatymo, kad 
būtų sudarytos geresnės sąlygos laisvam 
tekstilės gaminių judėjimui vidaus rinkoje 
ir užtikrinta aukšto lygio vartotojų 
apsauga visoje ES. Ši ataskaita turėtų būti 
grindžiama plataus masto konsultacijomis 
su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir 
išsamiu poveikio vertinimu ir, jei reikia, 
kartu su šia ataskaita galėtų būti 
pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant susidoroti su būsimais uždaviniais tekstilės gaminių rinkoje, reikėtų ištirti kitas 
tekstilės gaminių ženklinimo sritis, jei jos padeda sudaryti geresnes laisvo tekstilės gaminių 
judėjimo vidaus rinkoje sąlygas ir teikia pridėtinės vertės vartotojams. Ši ataskaita turėtų būti 
grindžiama plataus masto konsultacijomis su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir tikra 
pridėtine verte vartotojams bei faktiniais vartotojų poreikiais. 
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Pakeitimas 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) Šiuo reglamentu nustatomos tik 
tekstilės pluoštų pavadinimų suderinimo 
ir tekstilės gaminių pluošto sudėties 
ženklinimo taisyklės. Tačiau siekiant 
pašalinti galimas tinkamo vidaus rinkos 
veikimo kliūtis, kurias lemia skirtingos 
valstybių narių nuostatos arba praktika, ir 
siekiant neatsilikti nuo elektroninės 
prekybos raidos ir susidoroti su būsimais 
uždaviniais tekstilės gaminių rinkoje, 
reikėtų apsvarstyti kitų tekstilės gaminių 
ženklinimo aspektų suderinimą arba 
norminimą siekiant sudaryti geresnes 
sąlygas laisvam tekstilės gaminių 
judėjimui vidaus rinkoje ir užtikrinti 
vienodo ir aukšto lygio vartotojų apsaugą 
visoje ES. Taigi Komisija turėtų pateikti 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
dėl galimų naujų ženklinimo reikalavimų 
nustatymo Sąjungos lygmeniu.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal šią konstatuojamąją dalį siekiama užtikrinti, kad Europos Komisija turėtų galimybes 
parengti ataskaitą be išankstinių išvadų, kad visi nauji numatyti reikalavimai atitiktų realius 
vartotojų ir įmonių poreikius.

Pakeitimas 66
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) Komisija turėtų pateikti ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
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galimų naujų ženklinimo reikalavimų 
nustatymo Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) Kilmės žymėjimo tvarkos tikslas –
teikti vartotojams informaciją apie 
gaminių, kuriuos jie perka, kilmės šalį, 
kad jie galėtų įvertinti šiuos produktus 
atsižvelgdami į socialinius, aplinkosaugos 
ir saugos standartus, kurie paprastai 
siejami su atitinkama šalimi.    

Or. it

Pakeitimas 68
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos tekstilės 
pavadinimų naudojimo ir atitinkamo
tekstilės gaminių ženklinimo bei dviejų ir 
trijų komponentų tekstilės pluoštų mišinių 
kiekybinės analizės taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos tekstilės 
pluoštų pavadinimų naudojimo, tekstilės 
gaminių ženklinimo ir tekstilės gaminių 
pluošto sudėties nustatymo naudojant 
standartinius kiekybinės analizės metodus 
taisyklės siekiant pagerinti laisvą apyvartą 
vidaus rinkoje ir suteikti tikslią 
informaciją vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad standartiniai metodai gali padėti pagerinti laisvą tekstilės gaminių 
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apyvartą vidaus rinkoje. 

Pakeitimas 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio reglamento nuostatos netaikomos 
tekstilės gaminiams, kurie:

2. Šio reglamento nuostatos, išskyrus tas, 
kurios susijusios su kilmės šalies 
nurodymu, netaikomos tekstilės 
gaminiams, kurie:

Or. it

Pakeitimas 70
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) ženklinimas – reikiamos informacijos 
pridėjimas prie tekstilės gaminio 
pritvirtinant etiketę;

Or. en
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Pakeitimas 71
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) žymėjimas – reikiamos informacijos 
nurodymas ant tekstilės gaminio 
prisiuvant, išsiuvinėjant, atspausdinant, 
įspaudžiant arba naudojant kitą 
pritvirtinimo technologiją;

Or. en

Pakeitimas 72
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tekstilės gaminius leidžiama tiekti 
Bendrijos rinkai prieš jų pramoninį 
perdirbimą, jo metu arba bet kuriuo 
platinimo etapu tik jei tokie gaminiai 
paženklinti pagal šio reglamento nuostatas.

1. Tekstilės gaminiai tiekiami rinkai tik 
tuo atveju, jei jie paženklinti arba prie jų 
pridedami komerciniai dokumentai, 
atitinkantys šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su naująja teisės aktų sistema.

Pakeitimas 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio reglamento taikymas neturi kliudyti 2. Jei šiame reglamente nenurodyta 



AM\809153LT.doc 13/32 PE439.807v01-00

LT

taikyti nacionalinių ir Bendrijos
pramoninės ir komercinės nuosavybės 
apsaugos, kilmės vietos pavadinimo, 
kilmės žymėjimo bei nesąžiningos 
konkurencijos prevencijos taisyklių.

kitaip, nacionalinių ir Sąjungos
pramoninės ir komercinės nuosavybės 
apsaugos, kilmės vietos pavadinimo, 
kilmės žymėjimo bei nesąžiningos 
konkurencijos prevencijos taisyklės toliau 
taikomos tekstilės gaminiams.

Or. en

Pakeitimas 74
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kol nauji pluoštai neįtraukti į I priedą, jie 
žymimi pagal žaliavas, iš kurių jie 
sudaryti.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi gali praeiti keli mėnesiai kol pagal komitologijos procedūrą pluoštai bus įrašyti į I 
priedą, taigi dėl finansinių priežasčių būtina turėti galimybę naudoti šiuos pluoštus suteikiant 
jiems laikiną pavadinimą, t. y. žaliavos pavadinimą. Taigi ši pereinamojo laikotarpio 
nuostata yra būtina.

Pakeitimas 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaminiams, nurodytiems šio reglamento 3 
straipsnio 1 dalies a pastraipoje, ir 
nepažeidžiant 1992 m. spalio 12 d. 
Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 2913/1992, nustatančio 
Bendrijos muitinės kilmės kodeksą 
(Bendrijos muitinės kodeksą)1, nuostatų, 
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vykdant privalomų kilmės ženklinimo 
etiketėmis nuostatų reformą ir 
vadovaujantis šio reglamento 11 
straipsnio 1 dalimi, manoma, kad tekstilės 
gaminiai kilo iš tos šalies, kurioje vyko 
bent du pagrindiniai jų apdorojimo ir 
(arba) gamybos etapai.  
___________
1 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

Or. it

Pakeitimas 76
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytiems produktams, 
įskaitant iškarštą vilną, pluoštinės 
priemaišos turi neviršyti 0,3 % ir turi būti 
pagrįstos techninėmis su gamyba 
susijusiomis priežastimis.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytiems produktams, 
įskaitant iškarštą vilną, pašaliniai pluoštai
turi neviršyti 0,3 % gaminio masės ir turi 
būti pagrįsti kaip techniniu požiūriu 
neišvengiami pagal geros gamybos 
praktiką.

Or. en

Pakeitimas 77
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tekstilės gaminys, sudarytas iš dviejų 
arba daugiau pluoštų, kurių vienas 
sudaro ne mažiau kaip 85 % visos masės, 
ženklinamas vienu iš šių būdų:

1. Tekstilės gaminys ženklinamas 
mažėjančia seka nurodant visų gaminį 
sudarančių pluoštų pavadinimus ir masę 
procentais.

a) nurodant pluošto, kurio yra ne mažiau 
kaip 85 % visos masės, pavadinimą ir jo 
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masės procentą;
b) nurodant pluošto, kurio yra ne mažiau 
kaip 85 % visos masės, pavadinimą ir 
žodžius „ne mažiau kaip 85 %“;
c) nurodant viso produkto sudėtį 
procentais.
2. Tekstilės gaminys, sudarytas iš dviejų 
arba daugiau pluoštų, kurių nė vienas 
nesudaro 85 % visos masės, turi būti 
ženklinamas nurodant mažiausiai dviejų 
pluoštų, kurių dalis sudaro didžiąją 
procentinę masės dalį, pavadinimus ir jų 
masę procentais, po kurių mažėjančių 
masės procentų seka išvardijami kiti 
gaminį sudarantys pluoštai, nurodant jų 
masę procentais arba jos nenurodant. 

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, pluoštai, 
neįrašyti į I priedą, žymimi terminu „kiti 
pluoštai“, šalia nurodant visą jų masę 
procentais.

Tačiau taip pat taikomos šios taisyklės:

a) pluoštus, kurių kiekvienas atskirai 
sudaro mažiau kaip 10 % visos gaminio 
masės, leidžiama bendrai pažymėti 
terminu „kiti pluoštai“, šalia nurodant 
visą jų masę procentais;
b) nurodant pluošto, sudarančio mažiau 
kaip 10 % visos gaminio masės, 
pavadinimą, turi būti procentais 
pateikiama visa šio gaminio sudėtis.
3. Gaminius, kurie turi grynos medvilnės 
metmenis ir gryno lino ataudus ir kuriuose 
linas sudaro ne mažiau kaip 40 % visos 
nešlichtuotos medžiagos masės, leidžiama 
vadinti „medvilnė ir linas“, ir kartu privalo 
būti pateikta sudėties charakteristika, 
kurioje būtų pažymėta: „grynos medvilnės 
metmenys – gryno lino ataudai“.

3. Gaminius, kurie turi grynos medvilnės 
metmenis ir gryno lino ataudus ir kuriuose 
linas sudaro ne mažiau kaip 40 % visos 
nešlichtuotos medžiagos masės, leidžiama 
vadinti „medvilnė ir linas“, ir kartu privalo 
būti pateikta sudėties charakteristika, 
kurioje būtų pažymėta: „grynos medvilnės 
metmenys – gryno lino ataudai“.

4. Tekstilės gaminių, kurių sudėties 
gamybos metu negalima lengvai nustatyti, 
etiketėje galima vartoti terminą „maišyti 
pluoštai“ arba „nenurodyta tekstilės 
sudėtis“.

4. Nepažeidžiant 5 straipsnio 1 dalies, 
tekstilės gaminių, kurių sudėties gamybos 
metu negalima lengvai nustatyti, etiketėje 
galima vartoti terminą „maišyti pluoštai“ 
arba „nenurodyta tekstilės sudėtis“.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie visą gaminio sudėtį procentais. Tekstilės gaminius 
sudaro ribotas pluoštų skaičius ir techniškai įmanoma nurodyti tikslų jų kiekį procentais. 
Toliau bus taikomi leistini nuokrypiai, nustatyti 18 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse. Išimtys taip pat 
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taikomos pluoštams, kurie dar neįtraukti į I priedą, bet kurie teikiami rinkai siekiant įvertinti 
vartotojų paklausą (2 dalis), ir tekstilės gaminiams, sudarytiems ir perdirbtų pluoštų (4 dalis), 
kuriuos gamina MVĮ pasitelkdamos tradicinius gamybos metodus.

Pakeitimas 78
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) nenurodyti pluoštai sudaro ne 
daugiau kaip 30 % visos gaminio masės;

Or. de

Pagrindimas

Mažesnis skaičius būtų didelė našta ir dėl to nepagrįstai padidėtų etiketė. Nebūtų 
pusiausvyros užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį ir supaprastinant tekstilės gaminiams 
taikomas taisykles.

Pakeitimas 79
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Gyvūninės kilmės medžiagos

1. Jei tekstilės gaminio sudėtyje yra 
gyvūninės kilmės tekstilės dalių, etiketėje 
nurodoma, kad tokios dalys pagamintos iš 
gyvūninės kilmės medžiagų. Ženklinimas 
etiketėmis neturi būti klaidinantis ir turi 
būti pateiktas taip, kad vartotojas galėtų 
lengvai suprasti, kurią gaminio dalį 
apibūdina duomenys etiketėje.
2. Valstybės narės iki [taikymo pradžios 
data] ir vėliau, kai būtina atsižvelgiant į 
naujas aplinkybes, informuoja Komisiją 
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apie analitinius metodus, kuriuos jos 
naudoja gyvūninės kilmės medžiagoms 
nustatyti.
3. Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 
19c straipsniais, priima deleguotuosius 
teisės aktus ir nurodo išsamią 1 dalyje 
išvardytų tekstilės gaminių ženklinimo 
etiketėmis formą ir sąlygas bei parengia 
analitinius metodus, taikytinus gyvūninės 
kilmės medžiagoms nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Kad vartotojai galėtų rinktis remdamiesi informacija, pirkdami tekstilės gaminį jie turėtų 
žinoti, ar šio gaminio sudėtyje esama gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių (kailio, odos ir kt.). 
Taigi etiketėje labai svarbu nurodyti, kad esama gyvūninės kilmės medžiagų.

Pakeitimas 80
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tekstilės gaminiai turi būti paženklinti 
etiketėmis arba pažymėti, kai jie teikiami
rinkai.

1. Tekstilės gaminiai turi būti paženklinti 
etiketėmis, kai jie tiekiami rinkai.

Etiketė pritvirtinama prie tekstilės 
gaminio taip, kad ji būtų lengvai randama 
ir matoma vartotojui. Per pagrįstą 
gaminio naudojimo laiką etiketė išlieka 
įskaitoma. Etiketė ir tai, kaip ji 
pritvirtinta, nekelia pernelyg didelių 
nepatogumų tekstilės gaminį dėvinčiam 
vartotojui.

Tačiau toks ženklinimas arba žymėjimas
gali būti pakeistas arba papildytas 
pridedant komercinius dokumentus, kai 
gaminiai nėra tiesiogiai parduodami 
galutiniam vartotojui arba kai jie tiekiami 
vykdant užsakymą, pateiktą valstybės ar 
kito juridinio asmens, kuris yra viešosios 
teisės subjektas.

Tačiau toks ženklinimas gali būti pakeistas 
arba papildytas pridedant komercinius 
dokumentus, kai gaminiai tiekiami ūkinės 
veiklos vykdytojams tiekimo grandinėje 
arba kai jie tiekiami vykdant užsakymą, 
pateiktą bet kokios perkančiosios 
organizacijos, apibrėžtos 2004 m. kovo 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
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prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo1.
Šiuose pridedamuose komerciniuose 
dokumentuose aiškiai nurodomi šio
reglamento 5, 7, 8 ir 9 straipsniuose 
pateikti pavadinimai ir aprašai. 
Santrumpos gali būti naudojamos, jei jos 
apibrėžtos tarptautiniame standarte² ir 
paaiškintos tame pačiame komerciniame 
dokumente.
_______
1 OL L 134, 2004 4 30, p. 114.
² ISO 2076 dėl tekstilės gaminių santrumpų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti galutinio vartotojo patogumą, bet nenustatyti jokių nelanksčių ir nepagrįstai 
griežtų taisyklių gamintojui. Reikėtų įrašyti nuorodą į ISO 2076 standartą. Pagal šį standartą 
apibrėžiamos tarptautinės svarbiausių tekstilės pluoštų ir tekstilės gaminių gamyboje 
naudojamų žaliavų santrumpos.

Pakeitimas 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tekstilės gaminiai turi būti paženklinti 
etiketėmis arba pažymėti, kai jie teikiami 
rinkai.

1. Ant tekstilės gaminių visada turi būti 
nurodyta kilmės šalis, kaip numatyta 
Bendrijos kilmės kodekse, ir jie turi būti 
paženklinti etiketėmis arba pažymėti, kai 
jie teikiami rinkai.    

Tačiau toks ženklinimas arba žymėjimas 
gali būti pakeistas arba papildytas 
pridedant komercinius dokumentus, kai 
gaminiai nėra tiesiogiai parduodami 
galutiniam vartotojui arba kai jie tiekiami 
vykdant užsakymą, pateiktą valstybės ar 
kito juridinio asmens, kuris yra viešosios 
teisės subjektas.

Tačiau toks ženklinimas arba žymėjimas 
gali būti pakeistas arba papildytas 
pridedant komercinius dokumentus, kai 
gaminiai nėra tiesiogiai parduodami 
galutiniam vartotojui arba kai jie tiekiami 
vykdant užsakymą, pateiktą valstybės ar 
kito juridinio asmens, kuris yra viešosios 
teisės subjektas. Ši nuostata netaikoma 
tekstilėms gaminiams iš trečiųjų šalių.

Or. it
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Pakeitimas 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis

1. Šiame straipsnyje terminai „kilmė“ ir 
„kilęs iš“ apibūdina nelengvatinę kilmę 
pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą1, 
22 ir 26 straipsnius.
2. Vadovaujantis šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis, iš trečiųjų šalių 
importuotų tekstilės gaminių, išskyrus 
tuos, kurie kilę iš Turkijos ir iš Europos 
ekonominės erdvės susitarimą 
pasirašiusių šalių, importui arba teikimui 
rinkai taikomas kilmės ženklinimas. 
3. Šių gaminių etiketėje turi būti nurodyta 
tekstilės gaminių kilmės šalis. Tais 
atvejais, kai gaminiai supakuoti, nuoroda 
pateikiama atskirai ant pakuotės.

4. Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 
19c straipsniais, priima deleguotuosius 
teisės aktus, pagal kuriuos nustatomi 
atvejai, kai vietoje pačių gaminių 
ženklinimo etiketėmis kilmės nuorodą 
leidžiama pateikti ant pakuotės. Tai ypač 
gali būti atvejai, kai gaminiai dažniausiai 
pasiekia galutinį vartotoją savo įprastinėje 
pakuotėje.
5. Tekstilės gaminių kilmė nurodoma 
žodžiu „pagaminta“ kartu su kilmės šalies 
pavadinimu. Gali būti ženklinama bet 
kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba, 
kuri lengvai suprantama galutiniams 
vartotojams valstybėje narėje, kurioje šie 
gaminiai bus parduodami. 
6. Kilmė žymima aiškiai įskaitomais ir 
neištrinamais rašmenimis, ji matoma 
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įprastai naudojant gaminį, aiškiai skiriasi 
nuo kitos informacijos ir pateikiama tokiu 
būdu, kuris nei klaidina, nei gali lemti 
klaidingą įspūdį gaminio kilmės požiūriu.
7. Importo metu tekstilės gaminiai yra 
reikiamai paženklinti etiketėmis. Šis 
ženklinimas negali būti pašalintas ar 
sugadintas, kol gaminiai neparduoti 
galutiniam vartotojui ar naudotojui.
_______
1 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b straipsnis

1. Jei ant etiketės nurodyta kita tekstilės 
gaminių kilmė, negu minima 11a 
straipsnyje, tokiai nuorodai taikomos 
šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.
2. Manoma, kad gaminys kilo iš tos šalies, 
kurioje buvo atlikti bent du toliau 
nurodyti gamybos etapai:
– verpimas;
– audimas;
– apdaila;
– siuvimas.
3. Tekstilės gaminio etiketėje gali būti 
rašoma, kad jis visas kilęs iš tam tikros 
šalies tik tada, jei šioje šalyje atlikti visi 2 
dalyje nurodyti gamybos etapai.
4. Gaminio kilmė nurodoma žodžiu 
„pagaminta“ kartu su kilmės šalies 
pavadinimu. Gali būti ženklinama bet 
kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba, 
kuri lengvai suprantama galutiniams 
vartotojams valstybėje narėje, kurioje šis 
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gaminys bus parduodamas.
5. Kilmė žymima aiškiai įskaitomais ir 
neištrinamais rašmenimis, ji matoma 
įprastai naudojant gaminį, aiškiai skiriasi 
nuo kitos informacijos ir pateikiama tokiu 
būdu, kuris nei klaidina, nei gali lemti 
klaidingą įspūdį gaminio kilmės požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11c straipsnis

Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 19c 
straipsniais, gali priimti deleguotuosius 
teisės aktus siekiant:
– nustatyti išsamią kilmės ženklinimo 
etiketėmis formą ir sąlygas;
– visomis oficialiosiomis Sąjungos 
kalbomis nustatyti terminų, kurie aiškiai 
apibrėžtų, kad gaminiai kilę iš etiketėje 
nurodytos šalies, sąrašą;
– apibrėžti atvejus, kai dažniausiai 
vartojamos santrumpos aiškiai apibūdintų 
kilmės šalį ir galėtų būti naudojamos šio 
reglamento tikslais;
– apibrėžti atvejus, kai dėl techninių ar 
ekonominių priežasčių gaminių 
neįmanoma arba nereikia ženklinti 
etiketėmis;
– apibrėžti kitas taisykles, kurių gali 
prireikti tuo atveju, jei gaminiai neatitiktų 
šio reglamento nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
11 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11d straipsnis

1. Manoma, kad 11a straipsnyje nurodyti 
tekstilės gaminiai neatitinka šio 
reglamento nuostatų, jei:
– jie neturi kilmės ženklinimo;
– jų kilmės ženklinimas nesutampa su 
gaminių kilme;
– jų kilmės ženklinimas pakeistas ar 
pašalintas ar kitaip sugadintas, išskyrus 
tuos atvejus, kai jį reikėjo pataisyti pagal 
šio straipsnio 5 dalį;
2. Manoma, kad tekstilės gaminiai, 
išskyrus 11a straipsnyje nurodytus 
tekstilės gaminius, neatitinka šio 
reglamento nuostatų, jei:
– jų kilmės ženklinimas nesutampa su 
gaminių kilme;
– jų kilmės ženklinimas pakeistas ar 
pašalintas ar kitaip sugadintas, išskyrus 
tuos atvejus, kai jį reikėjo pataisyti pagal 
šio straipsnio 5 dalį.
3. Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 
19c straipsniais, priima deleguotuosius 
teisės aktus dėl deklaracijų ir 
pagrindžiamųjų dokumentų, kuriais 
galima remtis siekiant įrodyti atitiktį šiam 
reglamentui.
4. Valstybės narės nustato taisykles, 
reglamentuojančias nuobaudas, taikytinas 
pažeidus šio reglamento nuostatas, ir 
imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Numatytosios 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos 
praneša Komisijai apie tokias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius 
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pakeitimus.
5. Jei gaminiai neatitinka šio reglamento 
nuostatų, valstybės narės taip pat priima 
priemones, kurios būtinos, kad gaminių 
savininkas arba kitas už juos atsakingas 
asmuo pagal šio reglamento nuostatas 
savo sąnaudomis paženklintų etiketėmis 
tuos gaminius.
6. Jei būtina veiksmingam šio reglamento 
taikymui, kompetentingos institucijos gali 
keistis duomenimis, gautais atitikties šiam 
reglamentui kontrolės metu, taip pat ir su 
valdžios institucijomis ir kitais asmenimis 
arba organizacijomis, kurias valstybės 
narės įgaliojo pagal 2005 m. gegužės 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos 
įmonių komercinės veiklos vartotojų 
atžvilgiu vidaus rinkoje1 11 straipsnį.
______
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 86
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pavadinimai ir apibūdinimai, nurodyti
5, 7, 8 ir 9 straipsniuose, nurodomi 
aiškiais, įskaitomais ir vienodais 
rašmenimis kataloguose, komercinėje 
literatūroje, ant pakuotės, etiketėse ir 
žymenyse tiekiant tekstilės gaminius 
prekybai.

2. Tekstilės gaminį pateikiant į rinką, 5, 7, 
8 ir 9 straipsniuose nurodyti pavadinimai 
ir pluoštų sudėtis pateikiami kataloguose, 
komercinėje literatūroje, ant pakuotės ir 
etiketėse taip, kad jie būtų lengvai 
randami, matomi ir įskaitomi, taip pat 
vienodais rašmenimis. Ši informacija 
lengvai randama pirkinį ketinančio įsigyti 
vartotojo, taip pat ir tais atvejais, kai 
perkama elektroniniu būdu.

Or. en



PE439.807v01-00 24/32 AM\809153LT.doc

LT

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad gaminys skirtas galutiniam vartotojui. Etiketėje pateikiama informacija 
turėtų būti prieinama vartotojui tada, kai jos reikia, tačiau gamintojui neturėtų būti 
nustatomos nepagrįstai griežtos taisyklės. Tam, kad gerai veiktų vidaus rinka, reikėtų išlaikyti 
verslo ir vartotojų pusiausvyrą.

Pakeitimas 87
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ženklinama ir žymima tos valstybės 
narės, kurios teritorijoje tekstilės gaminys 
tiekiamas prekybai arba parduodamas 
galutiniam vartotojui, kalba arba 
kalbomis, jei to reikalaujama tos valstybės 
narės teisės aktais.

4. Ženklinama bet kuria oficialiąja 
Sąjungos kalba, kuri lengvai suprantama 
galutiniams vartotojams valstybėje narėje, 
kurioje tekstilės gaminiai tiekiami rinkai.

Or. en

Pakeitimas 88
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siuvimui, adymui ar siuvinėjimui skirti 
siūlai teikiami ritėmis, sruogomis, 
kamuoliais ar kitokiais nedideliais kiekiais, 
taikoma pirmoji šio punkto pastraipa 
ženklinant bendrąja etikete, kaip nurodyta 
15 straipsnio 3 dalyje. Kai kurių gaminių 
etiketės gali būti rašomos bet kuria 
Bendrijos kalba.

Kai siuvimui, adymui ar siuvinėjimui skirti 
siūlai teikiami ritėmis, sruogomis, 
kamuoliais ar kitokiais nedideliais kiekiais, 
taikoma pirmoji šio punkto pastraipa 
ženklinant bendrąja etikete, kaip nurodyta 
15 straipsnio 3 dalyje. Kai tokie gaminiai 
atskirai parduodami galutiniam 
vartotojui, jie gali būti ženklinami bet 
kuria oficialiąja Sąjungos kalba, su 
sąlyga, kad jie paženklinti ir bendrąja 
etikete. 

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojas lengvai rastų ženklinimą.

Pakeitimas 89
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai siuvimui, adymui ar siuvinėjimui skirti 
siūlai teikiami ritėmis, sruogomis, 
kamuoliais ar kitokiais nedideliais kiekiais, 
taikoma pirmoji šio punkto pastraipa 
ženklinant bendrąja etikete, kaip nurodyta 
15 straipsnio 3 dalyje. Kai kurių gaminių 
etiketės gali būti rašomos bet kuria 
Bendrijos kalba.

Kai siuvimui, adymui ar siuvinėjimui skirti 
siūlai teikiami ritėmis, sruogomis, 
kamuoliais ar kitokiais nedideliais kiekiais, 
taikoma pirmoji šio punkto pastraipa 
ženklinant bendrąja etikete, kaip nurodyta 
15 straipsnio 3 dalyje. Kai tokie gaminiai 
atskirai parduodami galutiniam 
vartotojui, jie gali būti ženklinami bet 
kuria oficialiąja Sąjungos kalba, su 
sąlyga, kad jie paženklinti ir bendrąja 
etikete.

Or. en

Pakeitimas 90
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Komisija, vadovaudamasi 19a, 19b ir 
19c straipsniais, priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose nustato išsamias 
šioje dalyje nurodytų simbolių naudojimo 
sąlygas.

Or. en
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Pakeitimas 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tekstilės gaminių, išvardytų V priede, 
etiketėse ar žymenyse pluoštų pavadinimų 
arba sudėties nurodyti nereikalaujama. 

2. Tekstilės gaminių, išvardytų V priede, 
etiketėse ar žymenyse pluoštų pavadinimų, 
išskyrus kilmę, arba sudėties nurodyti 
nereikalaujama.

Or. it

Pakeitimas 92
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuri laboratorija, atsakinga už
tekstilės mišinių bandymus, kuriems nėra 
visoje Bendrijoje taikomo vienodo analizės 
metodo, tokių mišinių sudėtį turi nustatyti 
naudodama bet kurį turimą savo žinioje 
teisėtą metodą, analizės ataskaitoje 
nurodydama gautą rezultatą ir, kiek yra 
žinoma, taikyto metodo tikslumo laipsnį.

3. Bet kuri laboratorija, akredituota ir 
patvirtinta valstybės narės valdžios 
institucijų atlikti tekstilės mišinių 
bandymus, kuriems nėra visoje Bendrijoje 
taikomo vienodo analizės metodo, tokių 
mišinių pluošto sudėtį turi nustatyti 
analizės ataskaitoje nurodydama gautą 
rezultatą, taikytą metodą ir šio metodo 
tikslumo laipsnį.
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Or. el

Pagrindimas

Terminas „atsakinga“ negarantuoja laboratorijos bandymų ir jos rezultato patikimumo.
Valstybės narės valdžios institucijų akredituotos ir patvirtintos laboratorijos atitinka bent 
minimalius kokybės ir patikimumo kriterijus.   

Pakeitimas 93
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Persvarstymas

1. Iki ...* Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
galimų ženklinimo reikalavimų Sąjungos 
lygmeniu nustatymo, kad būtų sudarytos 
geresnės sąlygos laisvam tekstilės gaminių 
judėjimui vidaus rinkoje ir užtikrinta 
aukšto lygio vartotojų apsauga visoje ES. 
Ši ataskaita grindžiama plataus masto 
konsultacijomis su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir išsamiu 
poveikio vertinimu, ir, jei reikia, kartu su 
šia ataskaita gali būti pateikiami 
pasiūlymai dėl teisės aktų. 
2. Ataskaitoje visų pirma ištiriama 
vartotojų nuomonė dėl minimalaus 
informacijos kiekio, kuris turėtų būti 
nurodomas ant tekstilės gaminių etiketės. 
Ataskaitoje aptariami tokie klausimai, 
kaip tekstilės gaminių degumo savybės ir 
bet kokių potencialiai pavojingų arba 
alerginį poveikį turinčių komponentų, 
naudojamų tekstilės produktų gamybos ir 
perdirbimo procesuose, nurodymas. 
Ataskaitoje taip pat gali būti ištirtos kitos 
tekstilės gaminių ženklinimo sritys, jei jos 
padeda palengvinti suderinimo procesą ir 
teikia pridėtinės vertės vartotojams.
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3. Iki ...* Komisija atlieka tyrimą 
siekdama nustatyti, ar tekstilės produktų 
gamybos arba perdirbimo metu 
naudojamos medžiagos gali kelti pavojų 
žmonių sveikatai. Šiame tyrime 
pirmiausia įvertinama, ar esama 
priežastinio ryšio tarp alerginių reakcijų 
ir tekstilės gaminiuose naudojamų 
sintetinių pluoštų, dažiklių, biocidų, 
konservantų ir nanodalelių. Šiame tyrime 
remiamasi moksliniais įrodymais ir 
atsižvelgiama į rinkos priežiūros veiklos 
rezultatus. Remdamasi šiuo tyrimu, 
Komisija pagrįstais atvejais gali parengti 
pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais būtų 
siekiama uždrausti arba apriboti 
potencialiai pavojingų medžiagų 
naudojimą tekstilės produktų gamyboje ir 
kurie derėtų su atitinkamais ES teisės 
aktais.
___________
* Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant susidoroti su būsimais uždaviniais tekstilės gaminių rinkoje, reikėtų ištirti kitas 
tekstilės gaminių ženklinimo sritis, jei jos padeda sudaryti geresnes laisvo tekstilės gaminių 
judėjimo vidaus rinkoje sąlygas ir teikia pridėtinės vertės vartotojams. Šiuo tikslu Komisija 
kviečiama pateikti ataskaitą. Ši ataskaita turėtų būti grindžiama plataus masto 
konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis. Tačiau reikėtų atsižvelgti į pavojų, kad šis 
sektorius gali būti pernelyg griežtai reglamentuojamas ženklinimo etiketėmis srityje ir dėl to 
galėtų padidėti įtampa tarptautiniu mastu ir tai turėtų įtakos ES pramonės konkurencingumui.

Pakeitimas 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Persvarstymas
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Bent iki ...* Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
galimų naujų ženklinimo reikalavimų 
Sąjungos lygmeniu nustatymo.
___________
* Dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siekiama užtikrinti, kad Europos Komisija turėtų galimybes parengti 
ataskaitą be išankstinių išvadų, kad visi nauji numatyti reikalavimai atitiktų realius vartotojų 
ir įmonių poreikius. 

Pakeitimas 95
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [DATA – 5 metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, kurioje 
daugiausiai dėmesio skiriama naujų 
pluoštų pavadinimų prašymams ir jų 
patvirtinimui.

Ne vėliau kaip [DATA – 5 metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, kurioje 
daugiausiai dėmesio skiriama naujų 
pluoštų pavadinimų prašymams ir jų 
patvirtinimui ir, prireikus, pateikia 
pasiūlymą dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Iš tiesų 5 metai yra pagrįstas laikotarpis išsamiai tekstilės gaminių ženklinimo etiketėmis 
sektoriaus atstovų apklausai ir nuodugniam šio reglamento taikymo poveikio vertinimui 
atlikti. 
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Pakeitimas 96
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostata

Tekstilės gaminiai, atitinkantys 2009 m. 
sausio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/121/EB dėl 
tekstilės pavadinimų (nauja redakcija)1

nuostatas ir pateikti rinkai iki [6 mėnesiai 
nuo įsigaliojimo datos], gali toliau būti 
parduodami iki …*
___________
1 OL L 19, 2009 1 23, p. 29.
* Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Trejų metų laikotarpis atrodo pagrįstas siekiant atitikti šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Veltiniai Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Fetrinės skrybėlės Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 39 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39. Saugos reikmėms skirti tekstilės 
gaminiai: saugos diržai, parašiutai, 
gelbėjimo liemenės, avariniai nuleidikliai, 
ugniagesių reikmenys, kulkoms atsparios 
liemenės ir specialūs saugos drabužiai 
(pvz., apsisaugoti nuo ugnies, chemikalų 
ar kitokių pavojingų poveikių) 

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 100
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 43 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43a. Tekstilės gaminiai, tiekiami 
galutiniams vartotojams kaip vieninteliai 
pagal užsakymą atlikti gaminiai.

Or. de
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Pagrindimas

Tokio pobūdžio dirbinius gamina mažos įmonės (įskaitant daugelį vieno asmens įmonių). 
Jeigu pagal galutinio naudotojo užsakymą atliktiems gaminiams nebus taikomos išimtys, tai 
bus itin didelė našta šiai pramonės sektoriaus daliai, kuri itin prisideda prie sektoriaus 
augimo.


