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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на 
Европейския парламент и Съвета относно наименованията на текстилните 
влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по 
отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на 
Съвета, Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и 
Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (13807/4/2010 –
C7-0017/2011),

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 16 
Декември 2009 г.1,

– като взе предвид позицията си на първо четене2 относно предложението на
Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2009)0031),

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 66 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Позиция на Съвета
Съображение 6 a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(6a) Целесъобразно е да се определят 

                                               
1 ОВ С 255 от 22.9.2010 г., стр. 37.
2 Приети текстове от 18.5.2010 г., P7_TA(2010)0168.
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правила по отношение на някои 
продукти, които включват 
нетекстилни части от животински 
произход. Настоящият регламент 
следва по-конкретно да определи 
изисквания по отношение на 
обозначаването на нетекстилните 
части от животински произход в 
етикетирането или маркирането на 
текстилни продукти с цел да се даде 
на потребителите възможност за 
информиран избор. Етикетирането 
или маркирането следва да не бъде 
подвеждащо и да се осъществява по 
такъв начин, че потребителят да 
може лесно да разбере за коя част на 
продукта се отнася информацията 
върху етикета. 

Or. en

Изменение 2

Позиция на Съвета
Съображение 12 a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(12a) Защитата на потребителите 
изисква прозрачни и последователни 
правила за търговия, включващи 
обозначенията за произход. Тези 
обозначения следва да имат за цел да 
се даде възможност на 
потребителите да бъдат изцяло 
осведомени относно точния произход 
на закупените от тях продукти, така 
че те да бъдат защитени от 
измамни, неточни или подвеждащи 
обозначения за произход. За тази цел 
следва да бъдат въведени 
хармонизирани правила по отношение 
на текстилните продукти. По 
отношение на внесени продукти, тези 
правила не следва да приемат 
формата на задължителни 
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изисквания относно етикетирането.  
За продукти, които не подлежат на 
задължително етикетиране за 
произход на равнище Съюз, следва да 
се предвидят разпоредби, които 
гарантират, че възможният посочен 
произход не е неправилен или 
подвеждащ.

Or. en

Изменение 3

Позиция на Съвета
Съображение 12 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(12б) Изискванията за етикетиране 
на произхода, предвидени в 
настоящия регламент по отношение 
на текстилните продукти, имат 
предимство пред всеки общо 
приложим режим за обозначаване на 
произхода за продукти, внесени от 
трети държави, който режим следва 
да бъде установен като част от 
общата търговска политика на 
Съюза.

Or. en

Изменение 4

Позиция на Съвета
Съображение 13

Позиция на Съвета Изменение

(13) Необходимо e установяването на 
методи за вземане на проби и анализ на 
текстилните продукти, с цел да се 
изключи всякаква възможност за 
възражения срещу използваните методи.

(13) Необходимо e установяването на 
методи за вземане на проби и анализ на 
текстилните продукти, с цел да се 
изключи всякаква възможност за 
възражения срещу използваните методи.
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Използваните методи за официални 
изпитвания, извършвани в държавите-
членки за определяне на влакнестия 
състав на текстилните продукти, 
произведени от двукомпонентни и 
трикомпонентни смеси от влакна, 
следва да бъдат еднакви както по 
отношение на предварителната 
обработка на пробата, така и по 
отношение на нейния количествен 
анализ. Целесъобразно е методите, 
които се определят в настоящия 
регламент за тази цел, да се превърнат 
в хармонизирани стандарти.
Следователно Комисията следва да 
управлява прехода от настоящата 
система, която е основана на методи, 
установени в настоящия регламент, към 
хармонизирана, основана на стандарти 
система. Използването на единни 
методи за анализ на текстилни 
продукти, съставени от двукомпонентни 
и трикомпонентни смеси от текстилни 
влакна, ще улесни свободното движение 
на тези продукти, като подобри по този 
начин функционирането на вътрешния 
пазар.

Използваните методи за официални 
изпитвания, извършвани в държавите-
членки за определяне на влакнестия 
състав на текстилните продукти, 
произведени от двукомпонентни и 
трикомпонентни смеси от влакна, 
следва да бъдат еднакви както по 
отношение на предварителната 
обработка на пробата, така и по 
отношение на нейния количествен 
анализ. С оглед на опростяването на 
този регламент и на адаптирането 
на единните методи, предвидени в 
него, към техническия напредък, е
целесъобразно тези методи да се 
превърнат в хармонизирани стандарти.
За тази цел Комисията следва да 
управлява прехода от настоящата 
система, която е основана на методи, 
установени в настоящия регламент, към 
хармонизирана, основана на стандарти 
система. Използването на единни 
методи за анализ на текстилни 
продукти, съставени от двукомпонентни 
и трикомпонентни смеси от текстилни 
влакна, ще улесни свободното движение 
на тези продукти, като подобри по този 
начин функционирането на вътрешния 
пазар.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се посочват причините (опростяване, приспособяване към 
техническия прогрес), оправдаващи прехода от настоящата система, която е 
основана на методите, установени в настоящия регламент, към хармонизирана, 
основана на стандарти система.

Изменение 5

Позиция на Съвета
Съображение 17 a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(17a) Всеки производител или 
действащо от негово име лице, ако 
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желае да добави наименование на ново 
текстилно влакно към 
приложенията към настоящия 
регламент, е необходимо да включи в 
представяното заедно със 
заявлението техническо досие цялата 
налична научна информация относно 
възможните алергични реакции или 
други неблагоприятни последици от 
новото текстилно влакно за 
човешкото здраве, включително 
резултати от изпитвания, проведени 
за тази цел в съответствие с 
приложимото законодателство на 
Съюза. 

Or. en

Изменение 6

Позиция на Съвета
Съображение 18 

Позиция на Съвета Изменение

(18) На Комисията следва да се 
предостави правомощие да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
относно приемането на технически 
критерии и процедурни правила за 
разрешаването на по-висок толеранс, за 
изменение на приложения II, IV, V, VI, 
VII, VIII и IX за да ги адаптира към 
техническият напредък и измененията 
на приложение I, с оглед включване на 
нови наименования на текстилни влакна 
в списъка, съдържащ се в същото 
приложение. От особено значение е 
Комисията да провежда съответните 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.

(18) На Комисията следва да се 
предостави правомощие да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
относно приемането на технически 
критерии и процедурни правила за 
разрешаването на по-висок толеранс, за 
етикетирането или маркирането на 
нетекстилни части от животински 
произход, за формата и използването 
на неезикови символи или кодове за 
наименования на текстилни влакна, 
за обозначаването на произхода на 
текстилните продукти, за изменение 
на приложения II, IV, V, VI, VII, VIII и 
IX за да ги адаптира към техническия
напредък и измененията на 
приложение I, с оглед включване на 
нови наименования на текстилни влакна 
в списъка, съдържащ се в същото 
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приложение. От особено значение е 
Комисията да провежда съответните 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище.

Or. en

Изменение 7

Позиция на Съвета
Съображение 19

Позиция на Съвета Изменение

(19) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно приемането на 
единни правила за употребата на 
наименованията на текстилните 
влакна и свързаното с това 
етикетиране и маркиране на 
текстилните продукти по 
отношение на техния влакнест 
състав, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите-членки 
и следователно поради нейния мащаб
може да бъде по-добре постигната на
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

(19) Доколкото целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки и следователно 
поради своя мащаб могат да бъдат 
постигнати по-добре на равнище 
Съюз, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. en
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Изменение 8

Позиция на Съвета
Съображение 19 a (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(19a) С цел отстраняване на 
пречките, които могат да възникнат 
пред правилното функциониране на 
вътрешния пазар вследствие на 
разлики между разпоредбите или 
практиките в държавите-членки, 
както и с цел следване на темпото на 
развитие на електронната търговия 
и бъдещите предизвикателства на 
пазара на текстилни продукти, е 
необходимо да се направи преглед на 
хармонизацията или 
стандартизацията на други аспекти
на етикетирането на текстилни 
продукти. 
За тази цел Комисията следва да 
представи доклад пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
възможни изисквания за 
етикетиране, които да се въведат на 
равнище ЕС с оглед улесняване на 
свободното движение на текстилни 
продукти на вътрешния пазар и 
постигане на по-високо равнище на 
защита на потребителите в Съюза. 

Докладът следва да прави преглед в 
частност на възгледите на 
потребителите по отношение на 
минималното количество 
информация, която трябва да се 
предостави на етикета на текстилен 
продукт, както и да проучва начини, 
различни от етикетирането, които 
могат да се използват за 
предоставяне на допълнителна 
информация на потребителите.
Докладът следва да се основава на 
обширни консултации със 
заинтересованите страни, 
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проучвания сред потребителите и 
задълбочен анализ на разходите и 
ползите, и да отчита съществуващи 
съответни европейски и 
международни стандарти. 
В частност докладът следва да 
изследва добавената стойност за 
потребителите от евентуалните 
изисквания за етикетиране по 
отношение на грижите за 
текстилните продукти, размера, 
опасните вещества, запалителните 
свойства и екологичните 
характеристики на текстилните 
продукти, използването на неезикови 
символи или кодове за обозначаване на 
влакната, използвани при 
производството на текстилни 
продукти, социалното и електронно 
етикетиране, както и включването в 
етикета на идентификационен номер 
за получаване на допълнителна 
информация, по-специално по 
интернет, за продукта и 
производителя. Когато е необходимо, 
докладът се придружава от 
законодателни предложения. 

Or. en

Изменение 9

Позиция на Съвета
Съображение 19 б (ново)

Позиция на Съвета Изменение

(19б) Комисията следва да извърши 
проучване дали веществата, 
използвани при производството и 
обработката на текстилни 
продукти, могат да представляват 
риск за здравето на човека. Това 
проучване следва да определя по-
специално дали има причинно-
следствена връзка между алергичните 
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реакции и изкуствените влакна, 
боите, биоцидите, консервантите 
или наночастиците, използвани в 
текстилните продукти. Проучването 
следва да се основава на научни 
доказателства и да взема предвид 
резултатите от дейностите по 
надзор на пазара. Въз основа на това 
проучване, където е оправдано, следва 
Комисията да представя 
законодателни предложения с оглед 
да се забрани или ограничи 
употребата на потенциално опасни 
вещества, използвани в текстилните 
продукти, в съответствие със 
законодателството на Съюза в тази 
област.

Or. en

Изменение 10

Позиция на Съвета
Член 1

Позиция на Съвета Изменение

С настоящия регламент се определят 
правила за употреба на наименованията 
на текстилните влакна и свързаното с 
това етикетиране и маркиране на 
текстилните продукти по отношение на 
техния влакнест състав, както и 
правилата за определянето на 
влакнестия състав на текстилните 
продукти чрез количествен анализ на 
двукомпонентни и трикомпонентни 
смеси от текстилни влакна, с цел да се 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се предостави 
точна информация на потребителите.

С настоящия регламент се определят 
правила за употреба на наименованията 
на текстилните влакна и свързаното с 
това етикетиране и маркиране на 
текстилните продукти по отношение на 
техния влакнест състав, както и 
правилата за определянето на 
влакнестия състав на текстилните 
продукти чрез количествен анализ на 
двукомпонентни и трикомпонентни 
смеси от текстилни влакна, както и 
правила относно етикетирането или 
маркирането на нетекстилни части 
от животински произход и 
обозначаването на произхода на 
текстилните продукти, с цел да се 
подобри функционирането на 
вътрешния пазар и да се предостави 
точна информация на потребителите. 
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Or. en

Изменение 11

Позиция на Съвета
Член 2 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Настоящият регламент не се прилагат
за текстилни продукти, които се 
изработват по договор от лица, 
работещи надомно, или от 
самостоятелни предприятия, които 
работят, с доставени материали, за 
които не е имало прехвърляне на 
собствеността срещу заплащане.

3. Настоящият регламент не се прилага
за текстилни продукти, които се 
изработват от самостоятелно заети 
шивачи.

Or. en

Изменение 12

Позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Освен ако в настоящия регламент е 
предвидено друго, националните 
правила и правилата на Съюза 
относно защитата на 
индустриалната и търговската 
собственост, относно означенията за 
произход, наименованията за 
произход и предотвратяването на 
нелоялната конкуренция се прилагат 
за текстилни продукти.

Or. en
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Изменение 13

Позиция на Съвета
Член 9 – параграфи 1—3

Позиция на Съвета Изменение

1. Текстилен продукт, съставен от две 
или повече влакна, едно от които 
съставлява поне 85 % от общата 
маса, се етикетира или маркира по 
един от следните начини:

1. Текстилен продукт се етикетира с 
наименованието и тегловното 
съдържание в проценти на всички 
съставни влакна в низходящ ред. 

а) наименованието на влакното, 
което съставлява най-малко 85 % от 
общата маса, непосредствено 
предхождано или следвано от 
тегловното съдържание в проценти;

б) наименованието на влакното, 
което съставлява най-малко 85 % от 
общата маса, непосредствено 
предхождано или следвано от думите 
„минимум 85 %“;

в) пълното процентно съдържание на 
влакната в състава на продукта.

2. Текстилен продукт, съставен от две
или повече влакна, никое от които не 
съставлява 85 % от общата маса, се 
етикетира или маркира най-малко с
наименованието и процентното 
съдържание от масата на влакната с 
най-голямо и следващо по големина 
процентно съдържание в продукта,
непосредствено последвани от 
наименованията на другите съставни 
влакна в низходящ ред по маса, със или 
без указване на тяхното процентно 
съдържание спрямо масата.

2. Чрез дерогация от параграф 1 и без 
да се засяга член 7, параграф 2, влакно, 
което съставлява до 3 % от общата 
маса на текстилния продукт или 
които събирателно съставляват до 10 
% от общата маса, могат да бъдат 
обозначени с термина „други влакна“, 
непосредствено последван от общото 
им тегловно съдържание в проценти,
при условие че те не могат да бъдат 
лесно установени по време на
производството.

3. Без да се засяга параграф 2, влакна, 
които поотделно съставляват по-
малко от 10 % от общата маса на 
продукта, могат да бъдат обозначени 
общо с термина „други влакна“, 
непосредствено предхождан или 
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последван от цялото процентно 
съдържание спрямо масата;

Когато наименованието на влакно, 
което съставлява по-малко от 10 % 
от общата маса на продукта, е точно 
определено, се обозначава пълното 
процентно съдържание на състава на 
този продукт.

Or. en

Обосновка

Потребителите имат право да бъдат осведомени за пълното съдържание в проценти 
на даден текстилен продукт. Текстилните продукти се състоят от ограничен брой 
влакна, които могат лесно да бъдат установени от производителя, и е технически 
възможно по теглото да се определи точното им процентно съдържание. 
Обозначаването на всички съставляващи влакна, което вече е добре установена 
практика, няма да увеличи размера на етикета, нито да представлява бреме за 
производителите, които ще могат при необходимост да използват дерогациите, 
предвидени в член 9, параграфи 2 и 5. Толерансите, определени в член 19, също са 
приложими.

Изменение 14

Позиция на Съвета
Член 9 - параграф 5 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

5a. Чрез дерогация от параграф 1 
влакна, които не са изброени в 
приложение І, могат да бъдат 
обозначени посредством термина 
„други влакна“, последван от общото 
им тегловно съдържание в проценти, 
при условие че заявлението за 
добавяне на тези влакна в списъка в 
приложение І е било представено в 
съответствие с член 6.

Or. en

Обосновка

Влакна, които все още не са включени в хармонизирания списък на наименованията на 
текстилните влакна, посочен в приложение І, могат да се пускат на пазара с цел да се 
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оцени потребителското търсене, при условие че е представено заявление в 
съответствие с процедурата по член 6.

Изменение 15

Позиция на Съвета
Член 11 а (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 11а

Нетекстилни части от животински 
произход

1. Наличието на нетекстилни части 
от животински произход се 
обозначава при етикетирането или 
маркирането на текстилните 
продукти, когато те се пускат на 
пазара. 
2. Етикетирането или маркирането 
не е подвеждащо и се осъществява по 
такъв начин, че потребителят да 
може лесно да разбере за коя част на 
продукта се отнася информацията 
върху етикета. 
3. Членове 19а, 19в и 19г се прилагат 
mutatis mutandis за нетекстилните 
части от животински произход, 
посочени в параграф 1. 
Държавите-членки информират 
Комисията относно методите за 
анализ, които използват за 
определяне на материали, добити от 
животни, до …*  и впоследствие 
винаги, когато се изисква с оглед на 
новите развития.
5. Комисията приема чрез делегирани 
актове в съответствие с член 21 и 
при условията на членове 22 и 23 
подробни разпоредби по отношение на 
формата и условията за етикетиране 
или маркиране на текстилните 
продукти, посочени в параграф 1, и по 
отношение на аналитичните 
методи, които да бъдат използвани за 
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идентифициране на материали, 
добити от животни.
___________
* OВ: Моля, въведете датата на прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 16

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Етикетирането и маркирането на 
текстилни продукти трябва да е трайно, 
лесно четливо, видимо и достъпно, а 
етикетите - добре прикрепени.

Етикетирането и маркирането на 
текстилни продукти трябва да е трайно, 
лесно четливо, през целия обичаен или 
разумно предвидим период на 
използване на продукта, видимо и 
достъпно, а етикетите - добре 
прикрепени.

Or. en

Изменение 17

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

Етикетът и начинът на неговото 
прикрепване се изпълняват така, че 
да се свежда до минимум 
неудобството за потребителя при 
носенето на продукта.

Or. en
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Изменение 18

Позиция на Съвета
Член 13 – параграф 3 – алинея 2

Позиция на Съвета Изменение

Не се използват съкращения с 
изключение на код за механизирана 
обработка, при условие че този код е
пояснен в същия търговски документ.

Не се използват съкращения с 
изключение на код за механизирана 
обработка или освен когато те са 
дефинирани в международно 
признати стандарти, при условие че 
съкращенията са пояснени в същия 
търговски документ.

Or. en

Изменение 19

Позиция на Съвета
Член 15 - параграф 1

Позиция на Съвета Изменение

1. При предоставянето на текстилен 
продукт на пазара описанията на 
влакнестия състав, посочени в 
членове 5, 7, 8 и 9, се указват в 
каталозите и търговската литература, 
върху опаковките, етикетите и 
маркировките по начин, така че те да са 
лесно четливи, видими, ясни и с еднакъв 
шрифт или размер на буквите. Тази 
информация трябва да е ясно видима за 
потребителя преди покупката, 
включително в случаите, когато 
покупката се извършва по електронен 
път.

1. При предоставянето на текстилен 
продукт на пазара описанията на 
влакнестия състав, посочени в 
членове 5, 7, 8 и 9, се указват в 
каталозите и търговската литература, 
върху опаковките, етикетите и 
маркировките по начин, така че те да са 
лесно четливи, видими и ясни. 
Наименованията на текстилните 
влакна и общото им тегловно 
съдържание в проценти се посочват с 
еднакъв размер на буквите/цифрите, 
стил и шрифт. Тази информация 
трябва да е ясно видима за потребителя 
преди покупката, включително в 
случаите, когато покупката се извършва 
по електронен път.

Or. en
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Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се гарантира, че всички текстилни влакна са 
посочени на етикета на даден текстилен продукт по еднакъв начин независимо от 
тегловното им съдържание в проценти и престижа, с който се ползват сред 
потребителите.

Изменение 20

Позиция на Съвета
Член 15 - параграф 3

Позиция на Съвета Изменение

3. Етикетът или маркировката се 
представят на официалния език или 
езици на държавата-членка, на чиято 
територия текстилните продукти се 
предоставят на потребителите освен 
ако съответната държава-членка не 
предвиди друго.

4. Етикетът или маркировката се 
представят на всеки официален език на
Съюза, който е лесноразбираем за 
крайния потребител в държавата-
членка, на чиято територия текстилните 
продукти се предоставят .

Or. en

Изменение 21

Позиция на Съвета
Член 15 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Позиция на Съвета Изменение

По целесъобразност, наименованията 
на текстилните влакна, посочени на 
етикета или маркировката, може да 
се заместят от или да се комбинират 
с понятни неезикови символи или 
кодове.
Когато е целесъобразно, Комисията 
приема посредством делегирани 
актове в съответствие с член 21, и 
съобразна условията, посочени в 
членове 22 и 23, правила относно 
формата и употребата на такива 
символи или кодове. 

Or. en
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Изменение 22

Позиция на Съвета
Член 18 - параграф 4

Позиция на Съвета Изменение

4. Всяка лаборатория, отговорна за 
извършването на изпитвания върху 
текстилни смеси, за които няма 
унифициран метод за анализ на 
равнището на Съюза, определя 
влакнестия състав на такива смеси, като 
в аналитичния протокол посочва 
получения резултат, използвания метод 
и неговата степен на точност .

4. Всяка лаборатория, одобрена от 
държава-членка да извършва
изпитвания върху текстилни смеси, за 
които няма унифициран метод за анализ 
на равнището на Съюза, определя 
влакнестия състав на такива смеси, като 
в аналитичния протокол посочва 
получения резултат, използвания метод 
и неговата степен на точност .

Or. en

Изменение 23

Позиция на Съвета
Глава 3 a – заглавие (ново)

Позиция на Съвета Изменение

Глава 3а 
Обозначение на произхода за 

текстилни продукти

Or. en

Изменение 24

Позиция на Съвета
Член 19 a (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

Член 19а
Обозначение на произхода за 

текстилни продукти, внесени от 
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трети държави
1. За целите на настоящия член 
термините „произход“ и 
„произхождащ от“ се отнасят за 
непреференциален произход в 
съответствие с членове 35 – 36 от 
Регламент (ЕО) № 450/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2008 година за създаване 
на Митнически кодекс на Общността 
(Модернизиран митнически кодекс)1.
2. Внасянето или пускането на пазара 
на текстилни продукти от трети 
държави, освен тези с произход от 
Турция или страни по 
споразумението за ЕИП, се 
етикетират за произход съгласно 
посочените в настоящия член 
условия. 
3. Страната на произход на 
текстилните продукти се посочва на 
етикета на тези продукти. В случаи, 
когато продуктите са опаковани, 
посочването се прави отделно върху 
опаковката. Указанието на страната 
на произход не се заменя със 
съответстващо обозначение в 
придружаващите търговски 
документи.
4. Думите „произведено в“ заедно с 
името на страната на произход 
посочват произхода на текстилните 
продукти. Етикетът може да е на 
всеки официален език на Съюз, който 
е лесно разбираем за крайния 
потребител в държавата-членка, в 
която продуктите се предоставят на 
пазара. 
5. Етикетът за произход се изписва с 
четливи и неизтриваеми знаци и е 
видим при обичайна употреба, ясно 
разграничим от други данни и е 
представен по начин, който не е нито 
подвеждащ, нито може да създаде 
погрешно впечатление по отношение 
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на произхода на продукта.
6. Текстилните продукти носят 
изискваните етикети към момента 
на вноса. Тези етикети не се 
отстраняват или подправят, докато 
продуктите не бъдат продадени на 
крайния потребител или ползвателя.
_______
1 ОВ L 145 от 4.6.2008 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 25

Позиция на Съвета
Член 19 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 19б

Обозначение на произхода за други 
текстилни продукти

1. Когато произходът на 
текстилните продукти, различни от 
посочените в член 19а, е обозначен на 
етикета, тези данни са предмет на 
условията, посочени в настоящия 
член.
2. Счита се, че един продукт 
произхожда от държавата, в която е 
преминал през поне два от следните 
производствени етапи:
- предене;
- тъкане;
- довършителни дейности;
- комплектоване.
3. На етикета не може да бъде 
посочено, че текстилният продукт 
произхожда напълно от една 
държава, освен ако не е преминал в 
тази държава всички етапи на 
производството, посочени в параграф 
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2.
4. Думите „произведено в“ заедно с 
името на страната на произход 
посочват произхода на продукта. 
Етикетът може да е на всеки 
официален език на Съюза, който е 
лесно разбираем за крайния 
потребител в държавата-членка, в 
която продуктът се предоставя на 
пазара.
5. Етикетът за произход се изписва с 
четливи и неизтриваеми знаци и е 
видим при обичайна употреба, ясно 
разграничим от други данни и е 
представен по начин, който не е нито 
подвеждащ, нито може да създаде 
погрешно впечатление по отношение 
на произхода на продукта.

Or. en

Изменение 26

Позиция на Съвета
Член 19 в (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 19в

Делегирани актове във връзка с 
посочването на произхода на 

текстилните продукти

Комисията може да приеме чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 21 и при условията, предвидени в 
членове 22 и 23, правила, за да:
- определи подробно формата и 
условията за етикетиране за 
произход;
- определи случаите, в които 
указването на произхода върху 
опаковката се приема вместо 
етикетиране на самите продукти. 



PR\858011BG.doc 25/37 PE456.959v02-00

BG

Това, по-специално, се приема в 
случаите, когато продуктите 
достигат крайния потребител или 
ползвател в обичайната си опаковка;
- установи списък с термини на 
всички официални езици на Съюза, 
които ясно показват, че продуктите 
произхождат от страната, посочена 
на етикета;
- определи случаите, в които често 
използвани съкращения безпогрешно 
посочват страната на произход и 
могат да се използват за целите на 
настоящия регламент;
- определи случаите, в които 
продуктите не могат или не е 
необходимо да бъдат етикетирани по 
технически или икономически 
причини;
- определи правилата по отношение 
на декларации и придружаващи 
документи, които могат да се 
приведат като пример за спазване на 
настоящия регламент;
- определи други правила, които може 
да са необходими, когато се установи, 
че продуктите не са в съответствие в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 27

Позиция на Съвета
Член 19 г (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

Член 19г

Общи разпоредби
1. Счита се, че текстилните 
продукти, посочени в член 19а, не са в 
съответствие с настоящия 
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регламент, ако:
– не носят етикет за произход;
– етикетът за произход не отговаря 
на произхода на продукта;
– етикетът за произход е бил 
променен или отстранен, или по друг 
начин преправен, освен когато е била 
необходима поправка съгласно 
параграф 5 на настоящия член.
2. Счита се, че текстилни продукти, 
различни от посочените в член 19а, не 
са в съответствие с настоящия 
регламент, ако:
– етикетът за произход не отговаря 
на произхода на продукта;
– етикетът за произход е бил 
променен или отстранен, или по друг 
начин преправен , освен когато е била 
необходима поправка съгласно 
параграф 5 на настоящия член.
3. Държавите-членки определят 
правилата за санкциите, които се 
налагат при нарушаване на 
разпоредбите на настоящия 
регламент и вземат всички мерки, 
необходими, за да гарантират 
прилагането им. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите-
членки уведомяват за тези разпоредби 
Комисията най-късно до ...* и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, които ги 
засягат.
4. Когато продуктите не 
съответстват на настоящия 
регламент, държавите-членки 
допълнително приемат мерки, 
необходими, за да се изиска от 
собственика на продуктите или друго 
отговорно за тях лице да 
етикетират продуктите в 
съответствие с настоящия 
регламент и за тяхна сметка.
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5. Когато е необходимо за 
ефективното прилагане на 
настоящия регламент, 
компетентните органи могат да 
обменят данни, получени при 
контролиране спазването на 
настоящия регламент, включително 
с органи и други лица или организации, 
които държавите-членки са 
упълномощили съгласно член 11 от 
Директива 2005/29/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 11 май 2005 г. 
относно нелоялни търговски 
практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар1.
___________
* 9 месеца след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент
______
1 ОВ L 149, 11.06.2005 г., стр. 22.

Or. en

Изменение 28

Позиция на Съвета
Член 24

Позиция на Съвета Изменение

До … * Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент, в който се 
набляга на заявленията за нови 
наименования на текстилни влакна и 
приемането им.

В срок до … * Комисията представя 
доклад на Европейския парламент и на 
Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент, в който се 
набляга на исканията за приемане на 
нови наименования на текстилни влакна 
и, по целесъобразност, представя 
законодателно предложение.

___________
* Пет години след влизане в сила на настоящия 
регламент.

___________
* 3 години след влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 29

Позиция на Съвета
Член 24 a (нов) 

Позиция на Съвета Изменение

Член 24а
Преразглеждане

1. В срок от ...* Комисията представя 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета относно възможни нови 
изисквания за етикетиране, които да 
се въведат на равнището на Съюза с 
оглед предоставяне на 
потребителите на точна, 
релевантна, понятна и сравнима 
информация относно 
характеристиките на текстилните 
продукти. 
2. Докладът следва да се основава на 
обширни консултации със 
заинтересованите страни, 
проучвания сред потребителите и 
задълбочен анализ на разходите и 
ползите и следва да вземе предвид 
съществуващите относими 
европейски и международни 
стандарти. 
3. Докладът следва да се придружава, 
по целесъобразност, от 
законодателни предложения и да 
проучва, наред с другото, следните 
въпроси:
- хармонизирана система за 
етикетиране за грижи,
- единна система за етикетиране за 
размера на дрехи и обувки в рамките 
на ЕС,
- посочване на възможни алергени или 
опасни вещества, използвани при 
производството или обработката на 
текстилните продукти, 
- екологично етикетиране относно 
екологичните характеристики и 
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устойчивото производство на 
текстилни продукти,
- социално етикетиране с цел 
осведомяване на потребителите 
относно социалните условия, при 
които е бил произведен даден 
текстилен продукт,
- предупредителни етикети относно 
запалителните характеристики на 
текстилните продукти, по-специално 
при лесно възпламенимо облекло,
- електронно етикетиране, 
включително радиочестотно 
идентифициране (RFID), 
- включване в етикета на 
идентификационен номер за 
получаване на допълнителна 
информация, при поискване, например 
по интернет, относно продукта и 
производителя,
- употребата на неезикови символи 
или кодове за обозначаване на 
влакната, използвани при 
производството на текстилни 
продукти, които позволяват на 
потребителя лесно да разбере състава 
и, по-специално, използването на 
естествени или изкуствени влакна;
___________
* 18 месеца след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 30

Позиция на Съвета
Член 24 б (нов)

Позиция на Съвета Изменение

Член 24б
Проучване на опасни вещества
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1. В срок от ...* Комисията провежда 
проучване, за да оцени дали 
веществата, използвани при 
производството или обработката на 
текстилни продукти, могат да 
представляват риск за човешкото 
здраве. Проучването определя по-
специално дали има причинно-
следствена връзка между алергичните 
реакции и изкуствените влакна, 
боите, биоцидите, консервантите 
или наночастиците, използвани в 
текстилните продукти. Проучването 
се основава на научни доказателства 
и взема предвид резултатите от 
дейностите по надзор на пазара. 
2. Въз основа на проучването, когато е 
обосновано, Комисията представя 
законодателни предложения с оглед 
да се забрани или ограничи 
употребата на потенциално опасни 
вещества, използвани в текстилните 
продукти в съответствие с 
релевантното законодателство на 
Съюза.
___________
* 18 месеца след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 31

Позиция на Съвета
Член 25

Позиция на Съвета Изменение

Текстилни продукти, които отговарят 
на разпоредбите на Директива 
2008/121/ЕО. и които са пуснати на 
пазара преди …*, могат да продължат 
да се предоставят на пазара до ...**.

Текстилни продукти, които са в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 2008/121/ЕО. и които са 
пуснати на пазара преди …*, могат да 
продължат да се предоставят на пазара 
до ...**.

___________ ___________
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* 6 месеца след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

* 6 месеца след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

___________
** 2 години след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

___________
** 2 години и 6 месеца след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Тази преходна разпоредба ще гарантира, че текстилните продукти, които се 
предлагат на пазара в съответствие с настоящото законодателство могат да 
продължат да се предлагат на пазара за период от две години и половина след 
влизането в сила на регламента.  С тази разпоредба, новите изисквания за 
етикетиране, посочени в настоящия регламент, няма да доведат до затрудняващо 
преетикетиране на текстилните продукти, които отговарят на изискванията на 
действащото законодателство.

Изменение 32

Позиция на Съвета
Приложение II – точка 5 a (нова)

Позиция на Съвета Изменение

5а) Наличната научна информация 
относно възможни алергични реакции 
или други неблагоприятни за 
човешкото здраве последици от нови 
текстилни влакна, включително 
резултати от тестове, проведени с 
тази цел в съответствие с 
относимото законодателство на 
Съюза;

Or. en

Обосновка

Техническото досие, което следва да бъде приложено към заявлението за включване 
на ново наименование на текстилно влакно в списъка по приложение I, следва да 
съдържа, когато е целесъобразно, информация относно отраженията върху 
здравето, които може да има новият тип влакно.
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Изменение 33

Позиция на Съвета
Приложение V - точка 13

Позиция на Съвета Изменение

13. Филцови тъкани заличава се

Or. en

Изменение 34

Позиция на Съвета
Приложение V - точка 17

Позиция на Съвета Изменение

17. Филцови шапки заличава се

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Предложението на Комисията и първото четене в Парламента

На 30 януари 2009 г. Комисията прие настоящото предложение за регламент относно 
наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикиране на текстилните 
продукти. С предложението се цели да се опрости и усъвършенства съществуващата 
регулаторна рамка за етикетирането на текстилните продукти, за да се насърчи 
разработването и въвеждането на нови текстилни влакна. Предложението улеснява 
процеса на адаптиране на законодателството към техническия прогрес, като се заменят 
трите съществуващи директиви1 с един регламент, с който ще се избегне 
транспонирането на актуализирани разпоредби от изцяло техническо естество и ще се 
съкрати времето между представянето на заявление и приемането на наименование на 
ново текстилно влакно.

Парламентът приветства предложението на Комисията, тъй като то опростява 
съществуващата регулаторна рамка и потенциално би могло да насърчи иновациите в 
текстилния и шивашкия сектор, като същевременно предоставя възможността 
ползвателите на влакна и потребителите да се възползват в по-кратки срокове от 
иновационните продукти.

В своята позиция на първо четене, приета на 18 май 2010 г., Европейският парламент 
одобри с много голямо мнозинство 63 изменения. Повечето от тях бяха изменения от 
техническо естество с оглед на привеждането на текста в съответствие с Договора за 
функционирането на Европейския съюз и с новата законодателна рамка за 
предлагането на стоки на пазара. Парламентът прие също известен брой изменения по 
същество, включително правила за маркирането на нетекстилни части от животински 
произход, използването на неезикови символи и клауза за преразглеждане.

II. Позицията на Съвета на първо четене

В своята позиция Съветът прие изцяло или отчасти голям брой технически изменения 
(общо 40), внесени също и от Парламента, но отхвърли всички изменения по същество, 
предложени от Парламента. Съветът счита, че въвеждането на нови изисквания не е 
съвместимо с целта за опростяване, съдържаща се в първоначалното предложение. 

III. Изменения, предлагани от докладчика за второто четене

При разглеждането на позицията на Съвета докладчикът реши да възстанови голяма 
                                               
1 Директива 2008/121/ЕО относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) 
изисква при етикетиране на състава на влакната в текстилните продукти да се използват само 
хармонизираните наименования, изброени в приложение I към директивата. В Директиви 96/73/ЕО и 
73/44/ЕИО се определят методите за анализ, които следва да се използват за проверка на това, дали 
съставът на текстилните продукти съответства на информацията върху етикета.
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част от измененията на Парламента от първото четене, като в ограничен брой случаи 
той преформулира измененията с цел внасяне на по-голяма яснота. Добавят се също 
някои съображения, съответстващи на разпоредбите, приети от Парламента на първо 
четене.

Главните изменения, внесени повторно от докладчика, обхващат следните въпроси:

а) Обозначаване на произхода 

Набор от изменения въвеждат изискване за обозначаване на страната на произход на 
текстилни продукти, внасяни от трети страни, в съответствие с предложение, прието от 
Комисията през 2005 г.1 , приложимо към няколко категории внасяни стоки, 
включително текстилните продукти. Въпреки широката подкрепа на Парламента за 
това предложение, Съветът не е осъществил значителен напредък. Докладчикът се 
надява, че секторното законодателство, обхващащо само текстилните продукти, както 
се предлага от Парламента в настоящия регламент за етикетирането на текстилните 
продукти, може да се окаже по-успешно за постигането на споразумение между 
двамата съзаконодатели.

Докладчикът би искал да подчертае, че настоящото отсъствие на хармонизирани 
правила относно маркирането на произхода поставя ЕС в неизгодна позиция спрямо 
главните търговски партньори като Канада, Китай, Япония и САЩ, които изискват 
маркиране на произхода на внасяните стоки. То също така лишава европейските 
производители на чувствителни по отношение на произхода стоки от ползите, свързани 
с производството на територията на Съюза, а потребителите пропускат възможността 
за достъп до информация относно произхода на продуктите. Маркирането на произхода 
би улеснило избора на потребителите и би допринесло за намаляване на измамните, 
неточни или подвеждащи обозначения на произход.

Докладчикът внася повторно и изменението на Парламента относно схемата за 
доброволно маркиране на произхода, която да се прилага за произведени в ЕС 
текстилни продукти. Счита се, че един продукт произхожда от държавата, в която е 
преминал през поне два от производствените етапи: предене, тъкане, апертура, 
комплектоване.

б) Нетекстилни части от животински произход 

Това изменение въвежда изискване за обозначаване на наличието на нетекстилни части 
от животински произход в текстилните продукти. Точните условия на прилагането 
следва да се определят от Комисията под формата на делегирани актове.

Следва да се подчертае, че кожата често се използва за украса при относително евтини 
облекла, внасяни често от Азия. Често за потребителите е много трудно да направят 
разлика между истинска и много качествена изкуствена кожа. Производителите също 

                                               
1 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обозначаването на 
държавата на произход за определени продукти, внос от трети страни (COM(2005)0661)
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така често боядисват и гарнират истинската кожа, като в резултат за 
непрофесионалното око не е толкова очевидно, че става дума за истинска кожа. 

Потребителите също така изхождат от позицията, че истинската кожа ще бъде вписана 
на етикетите на облеклото като една от съставките.  Това тяхно предположение далеч 
не е лишено от основание като се има предвид, че наименованията и процентното 
съдържание на текстилните влакна задължително се указват.  В резултат потребителите 
рискуват поради недоглеждане да купят продукти от истинска кожа, при положение, че 
биха предпочели да не го правят.

Вече има действащо законодателство на ЕС (Директива 94/11/ЕО) относно 
етикетирането на материали (кожа), използвани като съставни части за обувки. Това 
законодателство беше въведено, за да помага на потребителите да правят информиран 
избор, да защитава промишлеността и да разшири функционирането на вътрешния 
пазар.  Настоящото изменение относно материалите от животински произход следва 
логиката на същото законодателство на ЕС. 

Съществуващите доброволни саморегулаторни мерки за етикетиране на кожените 
продукти се оказаха недостатъчни. Международната федерация по търговия с кожа 
например понастоящем използва система за етикетиране „гарантиран произход“, която 
претендира да информира потребителите за произхода на кожата, която купуват.  
Такова доброволно етикетиране обаче обхваща само малка част от пазара на луксозни 
модни кожени продукти, за които може да се предположи, че потребителите вече са 
взели съзнателно решение да закупят кожени продукти, а не да ги избягват. 

И накрая, кожата може да бъде потенциално опасна за здравето на тези, които страдат 
от алергии към животинска кожа или козина. Задължителното етикетиране на кожените 
продукти съответно би било средство за потребителите да идентифицират продукти, 
които могат да са вредни за здравето им.

в) Клауза за преглед 

С цел отстраняване на потенциални пречки пред правилното функциониране на 
вътрешния пазар, причинени от разлики между разпоредбите или практиките в 
държавите-членки, както и с цел следване на темпото на развитие на електронната 
търговия и бъдещите предизвикателства на пазара на текстилни продукти, е 
необходимо да се направи преглед на хармонизацията и стандартизацията на други 
аспекти на етикетирането на текстилни продукти, с оглед улесняване на свободното 
движение на текстилни продукти на вътрешния пазар и постигане на единно и високо 
равнище на защита на потребителите в ЕС. 

За тази цел Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и Съвета 
относно евентуални нови изисквания за етикетиране, които следва да се въведат на 
равнището на Съюза. Докладът следва да проучи изрично възгледите на потребителите 
по отношение на количеството информация, което трябва да се предоставя на етикета 
на текстилен продукт, както и да провери какви начини, различни от етикетирането, 
могат да се използват за предоставяне на допълнителна информация на потребителите. 
Докладът следва да се основава на обширни консултации със заинтересованите страни, 
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проучвания сред потребителите и задълбочен анализ на разходите и ползите и, следва, 
когато е уместно, да се придружава от законодателни предложения.

Докладчикът застъпва становището, че следва да се постигне необходимото равновесие 
между високо равнище на защита на потребителите и опростяване на регулаторната 
рамка за текстилните продукти. Във връзка с това, следва да се гарантира, че 
разширяването на обхвата на задължителното етикетиране няма да наложи 
непропорционална тежест за предприятията, без реална добавена стойност за 
потребителите, които може дори да бъдат объркани от излишъка от информация върху 
етикета на текстилните продукти. За тази цел, могат да се проучат алтернативни 
средства, различни от изискванията за задължително етикетиране, с помощта на които 
потребителите да правят информиран избор. 

г) Проучване на опасни вещества 

Докладчикът счита, че липсват достатъчно доказателства за възможните последици от 
опасните вещества, използвани при производството и обработката на текстилни 
продукти. Комисията съответно следа да извърши проучване, с което да направи 
оценка доколко тези вещества могат да представляват опасност за човешкото здраве.  
Проучването следва да направи по-специално оценка доколко има причинно-
следствена връзка между алергичните реакции и изкуствените влакна, боите, 
биоцидите, консервантите или наночастиците, използвани в текстилните продукти.

д) Неезикови символи и кодове

По целесъобразност наименованията на текстилните влакна следва да се заменят с или 
да се комбинират с разбираеми неезикови символи или кодове, за да се избегне 
преводът на текстилните наименования на няколко езика на ЕС. Предлаганата система 
от символи или кодове следва да се разработи от Комисията чрез делегирани актове.

е) Изисквания към техническото досие, което следва да бъде приложено към 
заявлението за разрешение за ново наименование на текстилно влакно 
(Приложение ІІ)

Техническото досие, приложено към заявлението за добавяне на ново наименование на 
текстилно влакно в Приложение І следва да съдържа наличната научна информация 
относно възможни алергични реакции или други неблагоприятни за човешкото здраве 
последствия от новия тип влакно, включително резултати от проведени за тази цел 
тестове, които са в съответствие с относимото законодателство на ЕС.  

ж) Поливлакнести текстилни продукти

Потребителите следва да са осведомени за пълния състав в проценти на даден 
текстилен продукт. Текстилните продукти се състоят от ограничен брой влакна, които 
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могат лесно да бъдат установени от производителя, и е технически възможно по 
теглото да се определи точното им процентно съдържание. Обозначаването на всички 
съставляващи влакна, което вече е добре установена практика в текстилната 
промишленост, няма да увеличи размера на етикета, нито да затрудни производителите, 
които ще могат при необходимост да използват дерогациите, предвидени за тази цел. 
Следва да се отбележи, че ще се прилага и толерансът, предвиден в член 19. 

з) Самостоятелно заети шивачи

Самостоятелно заетите шивачи са изключени от задължителните изисквания за 
етикетиране.

и) Лаборатории за провеждане на изпитвания върху текстилни смеси

Лабораториите, извършващи тестове на текстилни смеси, за да определят техния 
състав, следва да се одобряват от органите на държавите-членки. 

й) Задължително указване на влакнестия състав при филца и филцовите шапки 

Етикетите на тези стоки следва да предоставят информация относно влакнестия им 
състав.

IV. Заключение 

Докладчикът предлага на комисията да продължи работата си по това важно досие въз 
основа на измененията, приети на първо четене от Парламента, и очаква конструктивен 
подход от страна на Съвета.


