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Pakeitimas 35
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(13) Būtina nustatyti tekstilės gaminių 
bandinių atrankos ir analizės metodus, 
siekiant išvengti bet kokių prieštaravimų 
dėl panaudotų metodų. Turėtų būti 
suvienodinti tiek bandinio paruošiamojo 
apdorojimo, tiek jo kiekybinės analizės 
metodai, taikomi valstybėse narėse vykdant 
oficialius bandymus tekstilės gaminių, 
sudarytų iš dviejų ir trijų komponentų 
pluoštų mišinių, pluošto sudėčiai nustatyti. 
Tuo tikslu šiame reglamente nustatyti 
metodai turėtų tapti darniaisiais
standartais. Todėl Komisija turėtų surengti 
perėjimą nuo dabartinės sistemos, kuri 
remiasi šiame reglamente išdėstytais 
metodais, prie darniaisiais standartais 
grindžiamos sistemos. Naudojant vienodus 
tekstilės gaminių, sudarytų iš dviejų ir trijų 
komponentų pluoštų mišinių, analizės 
metodus bus sudarytos palankesnės sąlygos 
laisvam šių gaminių judėjimui ir todėl 
geriau veiks vidaus rinka.

(13) Būtina nustatyti tekstilės gaminių 
bandinių atrankos ir analizės metodus, 
siekiant išvengti bet kokių prieštaravimų 
dėl panaudotų metodų. Turėtų būti 
suvienodinti tiek bandinio paruošiamojo 
apdorojimo, tiek jo kiekybinės analizės 
metodai, taikomi valstybėse narėse vykdant 
oficialius bandymus tekstilės gaminių, 
sudarytų iš dviejų ir trijų komponentų 
pluoštų mišinių, pluošto sudėčiai nustatyti. 
Siekiant supaprastinti šį reglamentą ir 
pritaikyti pagal jį numatytus vienodus 
metodus prie technikos pažangos, šie
metodai turėtų tapti Europos standartais. 
Todėl Komisija turėtų surengti perėjimą 
nuo dabartinės sistemos, kuri remiasi šiame 
reglamente išdėstytais metodais, prie 
Europos standartais grindžiamos sistemos. 
Naudojant vienodus tekstilės gaminių, 
sudarytų iš dviejų ir trijų komponentų 
pluoštų mišinių, analizės metodus bus 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam šių 
gaminių judėjimui ir todėl geriau veiks 
vidaus rinka.

Or. en

Pakeitimas 36
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Būtina, kad gamintojas arba bet kuris jo 
vardu veikiantis asmuo, norintis į šio 
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reglamento priedus įtraukti naują tekstilės 
pluošto pavadinimą, kartu su paraiška 
pateikiamuose techniniuose 
dokumentuose nurodytų visą turimą 
mokslinę informaciją apie galimas 
alergines reakcijas į pluošto apdorojimui 
naudojamas chemines medžiagas ar 
kitokio pobūdžio neigiamą naujo tekstilės 
pluošto poveikį žmonių sveikatai, įskaitant 
šiuo tikslu pagal atitinkamus Sąjungos 
teisės aktus atliktų testų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 37
Toine Manders

Tarybos pozicija
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(19b) Komisija turėtų atlikti tyrimą 
siekdama nustatyti, ar tekstilės produktų 
gamybos arba perdirbimo metu 
naudojamos medžiagos gali kelti pavojų 
žmogaus sveikatai. Šiame tyrime 
pirmiausia turėtų būti įvertinama, ar 
esama priežastinio ryšio tarp alerginių 
reakcijų ir tekstilės gaminiuose 
naudojamų sintetinių pluoštų, dažiklių, 
biocidų, konservantų ir nanodalelių. 
Šiame tyrime turėtų būti remiamasi 
moksliniais įrodymais ir atsižvelgiama į 
rinkos priežiūros veiklos rezultatus. 
Remdamasi šiuo tyrimu, Komisija 
pagrįstais atvejais turėtų parengti 
pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais būtų 
siekiama uždrausti arba apriboti 
potencialiai pavojingų medžiagų 
naudojimą tekstilės produktų gamyboje ir 
kurie derėtų su atitinkamais Sąjungos 
teisės aktais.

Or. en
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Pakeitimas 38
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
2 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Šis reglamentas netaikomas tekstilės 
gaminiams, kurie pagal sutartis
namudininkų arba nepriklausomų įmonių 
gaminami iš medžiagų, kurių savybės 
kartu pateikiamuose dokumentuose 
nenurodomos.

3. Šis reglamentas netaikomas tekstilės 
gaminiams, kurie gaminami savarankiškai 
dirbančių siuvėjų, dirbančių savo 
namuose arba turinčių nepriklausomas 
įmones.

Or. en

Pakeitimas 39
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tekstilės gaminių ženklinimas ir 
žymėjimas turi būti patvarus, lengvai 
įskaitomas, matomas ir prieinamas, o 
etiketės atveju, ji turi būti tvirtai 
pritvirtinama. 

Tekstilės gaminių ženklinimas ir 
žymėjimas turi būti patvarus, lengvai 
įskaitomas per visą gaminio įprasto arba 
pagrįstai numanomo naudojimo 
laikotarpį, matomas ir prieinamas, o 
etiketės atveju, ji turi būti tvirtai 
pritvirtinama.

Šiuo klausimu Komisija išnagrinės 
galimybę sukurti Europos standartą, 
kuriame būtų sukonkretintos antrosios 
pastraipos nuostatos, kuo ekonominiams 
veikėjams būtų užtikrinta galimybė 
nesuklysti laikantis šių nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 40
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
15 straipsnio 3 dalies antra a ir antra b pastraipos (naujos)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tam tikrais atvejais etiketėje arba 
žymenyje nurodyti tekstilės pluoštų 
pavadinimai gali būti pakeisti 
suprantamais ne kalba pagrįstais 
simboliniais ženklais ar kodais arba 
pateikiami kartu su jais. 

Šiuo klausimu Komisija atliks nuodugnų 
galimybių tyrimą kartu su bet kokio 
pasiūlymo poveikio vertinimu, įtraukiant 
visas suinteresuotas šalis bei pramonės 
organizacijas.

Or. en
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Pakeitimas 41
María Irigoyen Pérez

Tarybos pozicija
24 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

24a straipsnis

Peržiūra

1. Iki ...* Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
galimų naujų ženklinimo reikalavimų 
nustatymo Sąjungos lygiu siekiant pateikti 
vartotojams tikslią, susijusią, aiškią ir 
palyginamą informaciją apie tekstilės 
gaminių savybes. 
2. Ši ataskaita grindžiama plataus masto 
konsultacijomis su visais suinteresuotais 
subjektais, vartotojų nuomonės tyrimais ir 
išsamia ekonominės naudos analize, taip 
pat atsižvelgiama į galiojančius 
atitinkamus Europos ir tarptautinius 
standartus. 
3. Prireikus prie pranešimų pridedami 
atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų ir, 
inter alia, nagrinėjami šie klausimai:

gaminio priežiūros ženklinimo sistema;

aprangos ženklinimo vienodo dydžio 
etiketėmis sistema ES mastu,

avalynės ženklinimo vienodo dydžio 
etiketėmis sistema ES mastu; 
bet kokių potencialiai pavojingų arba 
alerginį poveikį turinčių komponentų, 
naudojamų tekstilės produktų gamybos ar 
perdirbimo procesuose, nurodymas; 
ekologinis ženklinimas, susijęs su tekstilės 
gaminių ekologinėmis savybėmis ir tvaria 
gamyba;
socialinis ženklinimas siekiant informuoti 
vartotojus apie socialines sąlygas, 
kurioms esant tekstilės gaminys buvo 
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pagamintas;
įspėjamasis ženklinimas, susijęs su 
tekstilės gaminių degumo savybėmis, ypač 
greitai užsiliepsnojančių drabužių atveju;
elektroninis ženklinimas, įskaitant radijo 
dažnių atpažinimą (RDA); 
identifikacijos numerio etiketėje 
nurodymas. Numeris paprašius 
naudojamas ieškant papildomos 
informacijos apie gaminį ir gamintoją, 
pvz., internete;
universalių nekalbinių simbolių ar kodų 
žymėjimas tekstilės gaminio sudėtyje 
esantiems pluoštams identifikuoti, kurie 
leidžia vartotojui nesunkiai suprasti jo 
sudėtį ir ypač tai, ar buvo naudotas 
natūralus ar sintetinis pluoštas.
___________
OL: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. es
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Pakeitimas 42
Emma McClarkin

Tarybos pozicija
24 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Article 24a

1. Iki ...* Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
galimų naujų ženklinimo reikalavimų 
nustatymo Sąjungos lygiu siekiant pateikti 
vartotojams tikslią, susijusią, aiškią ir 
palyginamą informaciją apie tekstilės 
gaminių savybes.

2. Ši ataskaita grindžiama plataus masto 
konsultacijomis su visais suinteresuotais 
subjektais, vartotojų nuomonės tyrimais ir 
išsamia ekonominės naudos analize, taip 
pat atsižvelgiama į galiojančius 
atitinkamus Europos ir tarptautinius 
standartus.

3. 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.
___________
OL: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en
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Pakeitimas 43
Toine Manders

Tarybos pozicija
24 b straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

24b straipsnis

Tyrimas dėl pavojingų medžiagų

1. Iki ...* Komisija turi atlikti tyrimą 
siekdama nustatyti, ar tekstilės produktų 
gamybos arba perdirbimo metu 
naudojamos medžiagos gali kelti pavojų 
žmonių sveikatai. Šiame tyrime visų pirma 
įvertinama, ar yra priežastinis ryšys tarp 
alerginių reakcijų ir tekstilės gaminiuose 
naudojamų sintetinių pluoštų, dažiklių, 
biocidų, konservantų ar nanodalelių. 
Tyrime remiamasi moksliniais įrodymais 
ir atsižvelgiama į rinkos priežiūros veiklos 
rezultatus. 

2. Remdamasi šiuo tyrimu, Komisija 
pagrįstais atvejais parengia pasiūlymus 
dėl teisės aktų, kuriais būtų siekiama 
uždrausti arba apriboti potencialiai 
pavojingų medžiagų naudojimą tekstilės 
produktų gamyboje ir kurie derėtų su 
atitinkamais Sąjungos teisės aktais.
___________
OL: 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en


