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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės 
gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos 
direktyva 73/44/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/73/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/121/EB
(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (13807/4/2010 –
C7-0017/2011),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto1 nuomonę,

– atsižvelgdamas į savo poziciją2 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0031) per pirmąjį svarstymą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto antrajam svarstymui 
pateiktas rekomendacijas (A7-0000/2011),

1. priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Tarybos pozicija
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(6a) Derėtų nustatyti taisykles dėl tam 
tikrų gaminių, kurių sudėtyje yra 
gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių. Šiame 
reglamente visų pirma turėtų būti 
numatyti reikalavimai ženklinant arba 
žymint tekstilės gaminius nurodyti 

                                               
1 OL C 255, 2010 9 22, p. 37.
2 Priimti tekstai 2010 5 18, P7_TA(2010)0168.



PE456.959v02-00 6/32 PR\858011LT.doc

LT

gyvūninės kilmės ne tekstilės dalis, kad 
vartotojai galėtų savo pasirinkimą pagrįsti 
turima informacija. Ženklinimas arba 
žymėjimas neturėtų būti klaidinantis ir 
turėtų būti pateiktas taip, kad vartotojas 
galėtų lengvai suprasti, kurią gaminio 
dalį apibūdina duomenys. 

Or. en

Pakeitimas 2

Tarybos pozicija
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12a) Siekiant apsaugoti vartotojus, reikia 
priimti skaidrias ir nuoseklias prekybos, 
įskaitant kilmės žymėjimo, taisykles. Šiuo 
žymėjimu turėtų būti siekiama, kad 
vartotojai būtų visapusiškai informuoti 
apie tikslią gaminio, kurį jie perka, kilmę, 
taip vartotojus apsaugant nuo melagingų, 
netikslių ar klaidinančių teiginių apie 
kilmę. Šiam tikslui reikėtų nustatyti 
suderintas taisykles, taikomas tekstilės 
gaminiams. Kalbant apie importuojamus 
gaminius, šios taisyklės turėtų atitikti 
privalomus ženklinimo reikalavimus. 
Kalbant apie gaminius, kurių kilmės 
Sąjungos lygmeniu nereikia privalomai 
ženklinti, reikėtų įrašyti nuostatą dėl 
taisyklių, kurios padėtų užtikrinti, kad 
galimi teiginiai apie kilmę nebūtų 
neteisingi ar klaidinantys.

Or. en
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Pakeitimas 3

Tarybos pozicija
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12b) Šiame reglamente numatytiems 
kilmės ženklinimo reikalavimams, 
susijusiems su tekstilės gaminiais, 
teikiama pirmenybė, palyginti su bendrai 
taikytina iš trečiųjų valstybių įvežtų 
gaminių kilmės žymėjimo tvarka, kurios 
nustatymas yra Sąjungos bendros 
prekybos politikos dalis.

Or. en

Pakeitimas 4

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 

(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, šiuos
metodus reikėtų pertvarkyti į darniuosius 
standartus. Šiuo tikslu 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 
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geriau veiks vidaus rinka. metodus bus sudarytos palankesnės sąlygos
laisvam šių gaminių judėjimui ir todėl 
geriau veiks vidaus rinka.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti priežastis (supaprastinimas, pritaikymas prie technikos pažangos), kuriomis 
grindžiamas perėjimas nuo dabartinės sistemos, kuri remiasi šiame reglamente išdėstytais 
metodais, prie darniaisiais standartais grindžiamos sistemos.

Pakeitimas 5

Tarybos pozicija
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17a) Būtina, kad gamintojas arba bet 
kuris jo vardu veikiantis asmuo, norintis į 
šio reglamento priedus įtraukti naują 
tekstilės pluošto pavadinimą, kartu su 
paraiška pateikiamuose techniniuose 
dokumentuose nurodytų visą turimą 
mokslinę informaciją apie galimas 
alergines reakcijas ar kitokio pobūdžio 
neigiamą naujo tekstilės pluošto poveikį 
žmonių sveikatai, įskaitant šiuo tikslu 
pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus 
atliktų testų rezultatus. 

Or. en

Pakeitimas 6

Tarybos pozicija
18 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, susijusius su techninių 
kriterijų ir procedūrinių taisyklių 
patvirtinimu, kad būtų leista taikyti 

(18) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus, susijusius su techninių 
kriterijų ir procedūrinių taisyklių 
patvirtinimu, kad būtų leista taikyti 
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didesnius nuokrypius, II, IV, V, VI, VII, 
VIII ir IX priedų daliniu pakeitimu siekiant 
juos pritaikyti prie techninės pažangos ir I 
priedo daliniu pakeitimu siekiant naujus 
tekstilės pluoštų pavadinimus įtraukti į 
tame priede pateiktą sąrašą. Labai svarbu, 
kad parengiamųjų darbų metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu.

didesnius nuokrypius, gyvūninės kilmės ne 
tekstilės dalių ženklinimą arba žymėjimą, 
universalių nekalbinių simbolių arba 
kodų formą ir naudojimą tekstilės 
pluoštams identifikuoti ir tekstilės 
gaminių kilmės nurodymą, taip pat 
susijusius su II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX 
priedų daliniu pakeitimu siekiant juos 
pritaikyti prie techninės pažangos ir I 
priedo daliniu pakeitimu siekiant naujus 
tekstilės pluoštų pavadinimus įtraukti į 
tame priede pateiktą sąrašą. Labai svarbu, 
kad parengiamųjų darbų metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu.

Or. en

Pakeitimas 7

Tarybos pozicija
19 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(19) Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 
priimti vienodas tekstilės pluoštų 
pavadinimų naudojimo ir susijusio 
tekstilės gaminių pluoštų sudėties 
ženklinimo ir žymėjimo taisykles,
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo masto to 
tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti.

(19) Kadangi šio reglamento tikslų
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų 
tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

Or. en
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Pakeitimas 8

Tarybos pozicija
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(19a) Siekiant pašalinti galimas tinkamo 
vidaus rinkos veikimo kliūtis, kurias lemia 
skirtingos valstybių narių nuostatos arba 
taikoma praktika, ir neatsilikti nuo 
elektroninės prekybos raidos bei 
susidoroti su būsimais iššūkiais tekstilės 
gaminių rinkoje, reikėtų apsvarstyti kitų 
tekstilės gaminių ženklinimo aspektų 
suderinimą arba standartizavimą.
Šiuo tikslu Komisija turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą 
dėl galimų naujų ženklinimo reikalavimų 
Sąjungos lygiu nustatymo, kad būtų 
sudarytos palankios sąlygos laisvam 
tekstilės gaminių judėjimui vidaus rinkoje 
ir užtikrinta aukšto lygio vartotojų 
apsauga visoje Sąjungoje. 

Ataskaitoje visų pirma turėtų būti ištirta 
vartotojų nuomonė dėl informacijos 
kiekio, kuris turėtų būti nurodomas ant 
tekstilės gaminių etiketės, ir išanalizuota, 
kokios papildomos priemonės, be 
ženklinimo etiketėmis, dar galėtų būti 
naudojamos siekiant suteikti vartotojams 
papildomos informacijos.
Ši ataskaita turėtų būti grindžiama 
plataus masto konsultacijomis su visais 
suinteresuotais subjektais, vartotojų 
nuomonės tyrimais ir išsamia ekonominės 
naudos analize, taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į galiojančius atitinkamus
Europos ir tarptautinius standartus. 
Ataskaitoje visų pirma turėtų būti ištirta 
papildoma galimų ženklinimo 
reikalavimų, susijusių su tekstilės 
gaminių priežiūros priemonėmis, dydžiu, 
pavojingomis medžiagomis, degumu ir 
ekologinėmis savybėmis, universalių 
nekalbinių simbolių arba kodų naudojimu 
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tekstilės pluoštų nustatymui, socialiniu ir 
elektroniniu ženklinimu bei identifikacijos 
numerio etiketėje nurodymu, kad 
paprašius būtų galima rasti reikalingos 
papildomos informacijos apie gaminį ir 
gamintoją, ypač internete, nauda 
vartotojui. Prireikus prie pranešimų 
turėtų būti pridėti siūlomi teisės aktų 
projektai. 

Or. en

Pakeitimas 9

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 10

Tarybos pozicija
1 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą ir 
teikti vartotojams tikslią informaciją, šiuo 
reglamentu nustatomos taisyklės, 
reglamentuojančios tekstilės pluoštų 
pavadinimų naudojimą, susijusį tekstilės 
gaminių pluošto sudėties ženklinimą ir 
žymėjimą bei tekstilės gaminių pluošto 
sudėties nustatymą atliekant dviejų ir trijų 
komponentų tekstilės pluoštų mišinių 
kiekybinę analizę.

Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą ir 
teikti vartotojams tikslią informaciją, šiuo 
reglamentu nustatomos taisyklės, 
reglamentuojančios tekstilės pluoštų 
pavadinimų naudojimą, susijusį tekstilės 
gaminių pluošto sudėties ženklinimą ir 
žymėjimą bei tekstilės gaminių pluošto 
sudėties nustatymą atliekant dviejų ir trijų 
komponentų tekstilės pluoštų mišinių 
kiekybinę analizę, taip pat taisyklės, 
susijusius su gyvūninės kilmės ne tekstilės 
dalių ženklinimu arba žymėjimu ir 
tekstilės gaminių kilmės šalies nurodymu. 

Or. en

Pakeitimas 11

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, kuriuos pagamina 
savarankiškai dirbantys siuvėjai.

Or. en
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Pakeitimas 12

Tarybos pozicija
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu šiame reglamente nenustatyta 
kitaip, nacionalinės ir Sąjungos 
pramoninės ir komercinės nuosavybės 
apsaugos, kilmės vietos pavadinimo, 
kilmės žymėjimo bei nesąžiningos 
konkurencijos prevencijos taisyklės toliau 
taikomos tekstilės gaminiams.

Or. en

Pakeitimas 13

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 ir 3 dalys

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Tekstilės gaminys, sudarytas iš dviejų 
arba daugiau pluoštų, kurių vienas 
sudaro ne mažiau kaip 85 % visos masės, 
ženklinamas arba žymimas 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, o iš 
karto prieš jį arba po jo – masės 
procentinę dalį;

b) nurodant pluošto, kurio yra ne mažiau 
kaip 85 % visos masės, pavadinimą, o iš 
karto prieš jį arba po jo – žodžius „ne 
mažiau kaip 85 %“;

c) nurodant visą gaminio sudėtį 
procentinėmis dalimis.

2. Tekstilės gaminys, sudarytas iš dviejų 
arba daugiau pluoštų, kurių nė vienas 
nesudaro 85 % visos masės, ženklinamas 

2. Nukrypstant nuo 1 dalies ir 
nepažeidžiant 7 straipsnio 2 dalies, 
pluoštai, kurių vienas sudaro iki 3 % visos 
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arba žymimas nurodant bent pluoštų, 
kurių masės procentinė dalis yra 
didžiausia arba antra pagal dydį, 
pavadinimą ir masės procentinę dalį, o iš 
karto po jų mažėjančia tvarka pagal 
masės procentinę dalį nurodomi kitų 
gaminį sudarančių pluoštų pavadinimai, 
nurodant jų masės procentinę dalį arba 
jos nenurodant. 

tekstilės gaminio masės, arba pluoštai, 
kurie bendrai sudaro iki 10 % visos 
masės, gali būti žymimi terminu „kiti 
pluoštai“, iš karto po to nurodant jų masę 
procentais, jeigu jų negalima lengvai 
nustatyti gamybos metu. 

3. Nedarant poveikio 2 daliai, pluoštus, 
kurių kiekvienas atskirai sudaro mažiau 
kaip 10 % visos gaminio masės, leidžiama 
bendrai pažymėti terminu „kiti pluoštai“, 
iš karto prieš jį arba po jo nurodant visą 
jų masės procentinę dalį.

Nurodant pluošto, sudarančio mažiau 
kaip 10 % visos gaminio masės, 
pavadinimą, pateikiama visa to gaminio 
sudėtis procentinėmis dalimis.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų turėti teisę gauti informaciją apie visą tekstilės gaminio sudėtį procentais. 
Tekstilės gaminius sudaro ribotas pluoštų skaičius ir gamintojas gali nesunkiai nurodyti 
tikslią jų masę procentais. Dėl visų gaminį sudarančių pluoštų nurodymo, kuris jau plačiai 
paplitęs praktikoje, nepadidės etiketė ir nebus sukurta papildomos naštos gamintojui, kuris 
prireikus gali pasinaudoti 9 straipsnio 2 ir 5 punktuose nurodytomis išimtimis. Taip pat 
taikomi leistini nuokrypiai, nustatyti 19 straipsnyje.

Pakeitimas 14

Tarybos pozicija
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Nukrypstant nuo 1 dalies, į I priede 
nenurodytas pluoštas gali būti žymimas 
terminu „kiti pluoštai“, šalia nurodant 
visą jo masę procentais, jei laikantis 
6 straipsnio buvo pateikta paraiška dėl 
tokio pluošto įtraukimo į I priede 
nurodytą sąrašą.
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Or. en

Pagrindimas

Pluoštai, kurie dar neįtraukti į I priede pateikiamą suderintą tekstilės pluoštų pavadinimų 
sąrašą, gali būti teikiami rinkai siekiant įvertinti vartotojų paklausą, jei laikantis 6 straipsnyje 
nurodytos procedūros buvo pateikta paraiška dėl įtraukimo.

Pakeitimas 15

Tarybos pozicija
11 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

11a straipsnis

Gyvūninės kilmės ne tekstilės dalys

1. Kai tekstilės gaminiai tiekiami rinkai, 
juos ženklinant arba žymint nurodomos 
gyvūninės kilmės ne tekstilės dalys. 
2. Ženklinimas ar žymėjimas neturi būti 
klaidinantis ir turi būti pateiktas taip, kad 
vartotojas galėtų lengvai suprasti, kurią 
gaminio dalį apibūdina duomenys. 
3. 19a, 19c ir 19d straipsniai mutatis 
mutandis taikomi 1 dalyje nurodytoms 
gyvūninės kilmės ne tekstilės dalims.  
4. Valstybės narės ne vėliau kaip ...* ir 
vėliau, kai tai yra būtina atsižvelgus į 
naujas aplinkybes, informuoja Komisiją 
apie analitinius metodus, kuriuos jos 
naudoja gyvūninės kilmės medžiagoms 
nustatyti.
5. Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 21 straipsnį 
bei laikydamasi 22 ir 23 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, patvirtina nuostatas, 
kuriomis patikslinama išsami 1 dalyje 
nurodytų tekstilės gaminių ženklinimo 
arba žymėjimo forma ir sąlygos bei 
analitiniai metodai, taikytini gyvūninės 
kilmės medžiagoms nustatyti.
___________
* OL: Prašome įrašyti šio reglamento taikymo 
pradžios datą.
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Or. en

Pakeitimas 16

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.

Or. en

Pakeitimas 17

Tarybos pozicija
13 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Etiketė ir jos tvirtinimo būdas turi būti 
tokie, kad būtų iki minimumo sumažintas 
diskomfortas, kurį vartotojas gali patirti 
dėvėdamas gaminį.

Or. en

Pakeitimas 18

Tarybos pozicija
13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Santrumpos nevartojamos, išskyrus 
mechanizuoto duomenų apdorojimo kodą, 
jei tas kodas paaiškintas tame pačiame 

Santrumpos nevartojamos, išskyrus 
mechanizuoto duomenų apdorojimo kodą, 
arba kai jos apibrėžtos tarptautiniu mastu 
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komerciniame dokumente. pripažįstamuose standartuose, jei 
santrumpos paaiškintos tame pačiame 
komerciniame dokumente.

Or. en

Pakeitimas 19

Tarybos pozicija
15 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Tekstilės gaminį tiekiant rinkai, 5, 7, 8 ir 
9 straipsniuose nurodyti tekstilės pluošto 
sudėties apibūdinimai pateikiami 
kataloguose ir komercinėje literatūroje, ant 
pakuotės, etiketėse ir žymenyse taip, kad 
jie būtų lengvai įskaitomi, matomi, aiškūs 
ir būtų pateikti vienodais spaudmenimis 
arba šriftu. Ši informacija turi būti aiškiai 
matoma pirkinį ketinančiam įsigyti 
vartotojui, taip pat ir tais atvejais, kai 
perkama naudojant elektronines priemones.

1. Tekstilės gaminį tiekiant rinkai, 5, 7, 8 ir 
9 straipsniuose nurodyti tekstilės pluošto 
sudėties apibūdinimai pateikiami 
kataloguose ir komercinėje literatūroje, ant 
pakuotės, etiketėse ir žymenyse taip, kad 
jie būtų lengvai įskaitomi, matomi ir
aiškūs. Pluoštų pavadinimai ir jų masė 
procentais nurodoma naudojant vienodo 
dydžio, stiliaus ir šrifto raides ar skaičius. 
Ši informacija turi būti aiškiai matoma 
pirkinį ketinančiam įsigyti vartotojui, taip 
pat ir tais atvejais, kai perkama naudojant 
elektronines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad visi pluoštai būtų vienodai nurodyti tekstilės gaminio 
etiketėje, neatsižvelgiant į jų masę procentais ir vartotojų jiems teikiamą prestižinę vertę.

Pakeitimas 20

Tarybos pozicija
15 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Ženklinama arba žymima valstybės 
narės, kurios teritorijoje tekstilės gaminiai 
teikiami vartotojui, valstybine kalba arba 
kalbomis, išskyrus atvejus, kai ta valstybė 
narė nustato kitaip.

4. Ženklinama arba žymima bet kuria 
oficialiąja Sąjungos kalba, kuri lengvai 
suprantama galutiniams vartotojams
valstybėje narėje, kurios teritorijoje 
tekstilės gaminiai tiekiami rinkai.
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Or. en

Pakeitimas 21

Tarybos pozicija
15 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

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.
Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 21 straipsnį 
bei laikydamasi 22 bei 23 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, patvirtina nuostatas dėl 
šių simbolių arba kodų formos ir 
naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 22

Tarybos pozicija
18 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Laboratorija, atsakinga už tekstilės 
mišinių, kuriems Sąjungos lygiu nėra 
nustatyto vienodo analizės metodo, 
bandymą, nustato tokių mišinių pluoštų 
sudėtį, analizės ataskaitoje nurodydama 
gautą rezultatą, taikytą metodą ir jo 
tikslumo laipsnį.

4. Bet kuri valstybės narės patvirtinta 
laboratorija, atsakinga už tekstilės mišinių, 
kuriems Sąjungos lygiu nėra nustatyto 
vienodo analizės metodo, bandymą, 
nustato tokių mišinių pluoštų sudėtį, 
analizės ataskaitoje nurodydama gautą 
rezultatą, taikytą metodą ir jo tikslumo 
laipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 23

Tarybos pozicija
3 a skyriaus pavadinimas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a skyrius
Tekstilės gaminių kilmės nuoroda

Or. en

Pakeitimas 24

Tarybos pozicija
19 a straipsnis (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

19a straipsnis
Iš trečiųjų valstybių importuojamų 
tekstilės gaminių kilmės nuoroda

1. Šiame straipsnyje terminai „kilmė“ 
arba „kilęs iš“ apibūdina nelengvatinę 
kilmę pagal 2008 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 450/2008, 
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą 
(Modernizuotas muitinės kodeksas)1, 35–
36 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 tiekimui 
rinkai taikomas kilmės ženklinimas.
3. Tokių gaminių etiketėje turi būti 
nurodyta tekstilės gaminių kilmės 
valstybė. Tais atvejais, kai gaminiai 
supakuoti, nuoroda pateikiama atskirai 
ant pakuotės. Kilmės šalies nuoroda 
nekeičiama atitinkama nuoroda 
pridėtuose komerciniuose dokumentuose.
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4. Tekstilės gaminių kilmė nurodoma 
vartojant žodį „pagaminta“ kartu su 
kilmės valstybės pavadinimu. Gali būti 
ženklinama bet kuria oficialiąja Sąjungos 
kalba, kuri yra lengvai suprantama 
galutiniams vartotojams toje valstybėje 
narėje, kurioje šie gaminiai bus tiekiami 
rinkai. 
5. Kilmė žymima aiškiai įskaitomais ir 
neištrinamais rašmenimis; ji turi būti 
matoma įprastai naudojant gaminį, 
aiškiai skirtis nuo kitos informacijos ir 
pateikiama tokiu būdu, kuris nei klaidina, 
nei gaminio kilmės požiūriu gali lemti 
klaidingą įspūdį.
6. Importo metu tekstilės gaminiai yra 
reikiamai paženklinti etiketėmis. Toks 
ženklinimas nepašalinamas ar 
nesugadinamas, kol gaminiai 
neparduodami galutiniam vartotojui ar 
naudotojui.
_______
1OL L 145, 2008 6 4, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 25

Tarybos pozicija
19 b straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

19b straipsnis

Kitų tekstilės gaminių kilmės nuoroda
1. Jei ant etiketės nurodyta kitų tekstilės 
gaminių, negu minima 19a straipsnyje, 
kilmė, tokiai nuorodai taikomos šiame 
straipsnyje nustatytos sąlygos.
2. Manoma, kad gaminys kilo iš tos 
valstybės, kurioje buvo vykdomi bent du 
toliau išvardyti gamybos etapai:
– verpimas;
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– audimas;
– apdaila;
– siuvimas.
3. Tekstilės gaminio etiketėje gali būti 
rašoma, kad visas gaminys yra kilęs iš tam 
tikros valstybės, tik jeigu šioje valstybėje 
buvo vykdyti visi 2 dalyje išvardyti 
gamybos etapai.
4. Gaminio kilmė nurodoma vartojant 
žodį „pagaminta“ kartu su kilmės 
valstybės pavadinimu. Gali būti 
ženklinama bet kuria oficialiąja Sąjungos 
kalba, kuri yra lengvai suprantama 
galutiniams vartotojams toje valstybėje 
narėje, kurioje šie gaminiai bus tiekiami 
rinkai.
5. Kilmė žymima aiškiai įskaitomais ir 
neištrinamais rašmenimis; ji turi būti 
matoma įprastai naudojant gaminį, 
aiškiai skirtis nuo kitos informacijos ir 
pateikiama tokiu būdu, kuris nei klaidina, 
nei gaminio kilmės požiūriu gali lemti 
klaidingą įspūdį.

Or. en

Pakeitimas 26

Tarybos pozicija
19 c straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

19c straipsnis

Deleguoti teisės aktai, susiję su tekstilės 
gaminių kilmės nuoroda

Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 21 straipsnį 
bei laikydamasi 22 ir 23 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, gali patvirtinti 
nuostatas, kuriomis būtų siekiama:
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– nustatyti išsamią kilmės ženklinimo 
etiketėmis formą ir sąlygas;
– nustatyti atvejus, kai vietoje pačių 
gaminių ženklinimo etiketėmis kilmės 
nuorodą leidžiama pateikti ant pakuotės; 
Tai visų pirma gali būti atvejai, kai 
gaminiai galutinį vartotoją dažniausiai 
pasiekia savo įprastinėje pakuotėje;
– 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 valstybę ir galėtų būti naudojamos 
šio reglamento tikslais;
– apibrėžti atvejus, kai dėl techninių ar 
ekonominių priežasčių gaminių 
neįmanoma arba nereikia ženklinti 
etiketėmis;
– apibrėžti taisykles, susijusias su 
deklaracijomis ir pagrindžiamaisiais 
dokumentais, kuriais galima remtis 
siekiant įrodyti atitiktį šiam reglamentui;
– apibrėžti kitas taisykles, kurių gali 
prireikti tuo atveju, jei gaminiai neatitiktų 
šio reglamento nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 27

Tarybos pozicija
19 d straipsnis (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

19d straipsnis

Bendrojo pobūdžio nuostatos
1. Pripažįstama, kad 19a straipsnyje 
nurodyti tekstilės gaminiai neatitinka šio 
reglamento nuostatų, jeigu:
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– jie neturi kilmės ženklinimo;
– jų kilmės ženklinimas nesutampa su 
gaminių kilme;
– jų kilmės ženklinimas pakeistas ar 
pašalintas arba kitaip sugadintas, išskyrus 
tuos atvejus, kai jį reikėjo pataisyti pagal 
šio straipsnio 5 dalį.
2. Pripažįstama, kad tekstilės gaminiai, 
išskyrus 19a straipsnyje nurodytus 
tekstilės gaminius, neatitinka šio 
reglamento nuostatų, jeigu:
– jų kilmės ženklinimas nesutampa su 
gaminių kilme;
– jų kilmės ženklinimas pakeistas ar 
pašalintas arba kitaip sugadintas, išskyrus 
tuos atvejus, kai jį reikėjo pataisyti pagal 
šio straipsnio 5 dalį.
3. Valstybės narės nustato sankcijų, 
taikomų pažeidus šio reglamento 
nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos 
būtų taikomos. Numatomos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau 
kaip …* praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja 
apie visus vėlesnius su jomis susijusius 
pakeitimus.
4. Jei gaminiai neatitinka šio reglamento 
nuostatų, valstybės narės taip pat priima 
būtinas priemones, kad gaminių 
savininkas arba kitas už juos atsakingas 
asmuo pagal šio reglamento nuostatas 
būtų įpareigotas savo lėšomis paženklinti 
etiketėmis tuos gaminius.
5. Jei tai yra 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, kurioms valstybės narės 
suteikė įgaliojimus pagal 2005 m. 
gegužės 11 d. Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos 
vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje1

11 straipsnį.
___________
* 9 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.
______
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 28

Tarybos pozicija
24 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip …* Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento taikymo ataskaitą, kurioje 
daugiausiai dėmesio skiriama prašymams 
dėl naujų tekstilės pluoštų pavadinimų ir jų 
patvirtinimui.

Ne vėliau kaip ...* Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento taikymo ataskaitą, kurioje 
daugiausiai dėmesio skiriama prašymams 
dėl naujų tekstilės pluoštų pavadinimų ir jų 
patvirtinimui, ir prireikus pateikia 
pasiūlymą dėl teisės akto.

___________
* 5 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

___________
* 3 metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 29

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 
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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 ir 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, kuriomis tekstilės gaminys buvo 
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 
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natūralus ar sintetinis pluoštas.
___________
* 18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 30

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.
___________
* 18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en
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Pakeitimas 31

Tarybos pozicija
25 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tekstilės gaminiai, kurie atitinka Direktyvą 
2008/121/EB ir kurie pateikiami į rinką 
anksčiau nei …*, gali būti toliau tiekiami 
rinkai iki …**.

Tekstilės gaminiai, kurie atitinka Direktyvą 
2008/121/EB ir kurie pateikiami į rinką 
anksčiau nei …*, gali būti toliau tiekiami 
rinkai iki …**.

___________
* 6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

___________
* 6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

___________
** 2 metai po šio reglamento taikymo pradžios
dienos.

___________
** 2 metai ir 6 mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Šia pereinamojo laikotarpio nuostata padės užtikrinti, kad produktai, pateikti į rinką pagal 
šiuo metu galiojančius teisės aktus, galės būti toliau parduodami dvejus su puse metų po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Įtraukus šią nuostatą, nauji ženklinimo reikalavimai pagal šį 
reglamentą neturėtų sukurti papildomos naštos, nes nereikės perženklinti pagal galiojančių 
teisės aktų reikalavimus paženklintų tekstilės gaminių.

Pakeitimas 32

Tarybos pozicija
II priedo 5 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(5a) turima mokslinė informacija apie 
galimas alergines reakcijas ar kitokio 
pobūdžio neigiamą naujo tekstilės pluošto 
poveikį žmonių sveikatai, įskaitant šiuo 
tikslu pagal atitinkamus Sąjungos teisės 
aktus atliktų testų rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Techniniuose dokumentuose, pridedamuose prie prašymo naują tekstilės pluošto pavadinimą 
įtraukti į I priede išdėstytą sąrašą, prireikus turėtų būti nurodoma informacija apie galimą 
naujo pluošto poveikį sveikatai.
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Pakeitimas 33

Tarybos pozicija
V priedo 13 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

13. Veltiniai Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34

Tarybos pozicija
V priedo 17 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

17. Fetrinės skrybėlės Išbraukta.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Komisijos pasiūlymas ir Parlamento pirmasis svarstymas

2009 m. sausio 30 d. Komisija patvirtino dabartinį pasiūlymą dėl reglamento dėl tekstilės 
pavadinimų ir atitinkamo tekstilės gaminių ženklinimo. Pasiūlymu siekiama supaprastinti ir 
pagerinti esamą tekstilės produktų ženklinimo reglamentavimo sistemą, kad būtų skatinamas 
naujų pluoštų kūrimas ir naudojimas. Šiuo pasiūlymu palengvinamas teisės aktų pritaikymas 
prie techninės pažangos, nes esamos trys direktyvos1 bus pakeistos vienu reglamentu ir dėl to 
nereikės grynai techninių atnaujinimų perkėlimo bei sutrumpės laikas nuo paraiškos 
pateikimo iki naujo pluošto pavadinimo patvirtinimo.

Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui atsižvelgdamas į tai, kad juo supaprastinama esama 
reguliavimo sistema ir skatinamos tekstilės ir drabužių sektoriaus inovacijos, sudarant pluoštų 
naudotojams bei vartotojams galimybes gauti daugiau naudos iš naujoviškų gaminių.

Savo pozicijoje per pirmąjį svarstymą, patvirtintoje 2010 m. gegužės 18 d., Europos 
Parlamentas priėmė didžiąją dalį pakeitimų, t. y. 63. Didžioji jų dauguma buvo techniniai 
pakeitimai, kuriais siekiama suderinti tekstą su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo ir su 
nauju prekybos prekėmis teisiniu pagrindu. Parlamentas taip pat priėmė daug esminių 
pakeitimų, įskaitant taisykles dėl kilmės žymėjimo, gyvūninės kilmės medžiagų nuorodą, nuo 
kalbos nepriklausomų simbolių naudojimą ir peržiūros sąlygą.

II. Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą

Savo pozicijoje Taryba iš esmės sutiko arba iš dalies sutiko su dauguma techninių pakeitimų 
(iš viso 40), kuriuos pateikė ir Parlamentas, tačiau atmetė visus Parlamento pasiūlytus 
esminius pakeitimus. Taryba manė, kad naujų reikalavimų taikymas nederėtų su pirminio 
pasiūlymo tikslu supaprastinti. 

III. Antrajam svarstymui pranešėjo pasiūlyti pakeitimai

Nagrinėdamas Tarybos poziciją pranešėjas nusprendė atkurti dauguma Parlamento pakeitimų, 
pateiktų per pirmąjį svarstymą, tačiau retais atvejais jis performulavo kai kuriuos pakeitimus, 
siekdamas aiškumo. Jis pridėjo ir kai kurias konstatuojamąsias dalis, atitinkančias nuostatas, 
kurias Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pagrindiniai pakeitimai, kurios pranešėjas vėl pateikė, susiję su šiais klausimais:

a) Kilmės žymėjimas 
                                               
1 Pagal Direktyvą 2008/121/EB dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija) reikalaujama žymėti tekstilės gaminių 
pluošto sudėti naudojant tik suderintus pavadinimus, išvardytus šios direktyvos I priede. Direktyvose 96/73/EB ir 
73/44/EEB nurodomi analizės metodai, kuriuos reikia naudoti tikrinant, ar tekstilės gaminių sudėtis atitinka 
informaciją, pateiktą etiketėje. 
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Pagal vieną pakeitimų grupę reikalaujama nurodyti tekstilės produktų, importuotų iš trečiųjų 
šalių, kilmės šalį, kaip reikalaujama pagal Komisijos pasiūlymą, pateiktą 2005 m.1, kuriame 
kalbama apie kelias prekių kategorijas, įskaitant tekstilės produktus. Nepaisant didelės 
Parlamento paramos šiam pasiūlymui, Taryboje nepasiekta reikšmingos pažangos. Pranešėjas 
tikisi, kad sektorius teisės aktai, kurie taikomi tik tekstilės produktams, kaip šiame reglamente 
dėl tekstilės žymėjimo siūlo Parlamentas, galėtų susilaukti didesnės sėkmės siekiant 
susitarimo tarp abiejų teisės aktų leidėjų.

Pranešėjas nori pabrėžti, kad dėl to, jog šiuo metu nėra suderintų kilmės žymėjimo taisyklių, 
ES atsiduria nepalankioje padėtyje pagrindinių prekybos partnerių, pavyzdžiui, Kanados, 
Kinijos, Japonijos ir JAV, atžvilgiu, nes šios šalys reikalauja žymėti importuojamų produktų 
kilmės šalį. Dėl šios padėties Europos gamintojai, gaminantys vartotojams, kuriems rūpi 
kilmės šalis, negali gauti naudos, susijusios su gamyba Sąjungoje, ir kartu vartotojai neturi 
galimybės gauti informacijos apie produktų kilmės šalį. Dėl kilmės šalies žymėjimo vartotojai 
galėtų lengviau pasirinkti ir šis žymėjimas prisidėtų prie sukčiavimo žymint kilmę, netikslaus 
ir klaidinančio kilmės žymėjimo mažinimo.

Be to, pranešėjas vėl pateikia Parlamento pakeitimus, susijusius su savanoriška kilmės šalies 
žymėjimo sistema, kuri turėtų būti taikoma ES pagamintiems tekstilės produktams. Manoma, 
kad gaminys kilo iš tos šalies, kurioje buvo atlikti bent du gamybos etapai: verpimas, 
audimas, apdaila ir siuvimas.

b) Gyvūninės kilmės ne tekstilės dalys 

Šiuo pakeitimu siūloma taikyti reikalavimą nurodyti, kad tekstilės produkte yra gyvūninės 
kilmės ne tekstilės dalis. Konkrečius įgyvendinimo būdus turėtų apibrėžti Komisija, 
priimdama deleguotuosius teisės aktus.

Reikėtų pažymėti, kad kailis dažnai naudojamas apdailai gaminant santykinai nebrangius 
drabužius, kurie dažnai importuojami iš Azijos. Dažnai vartotojams labai sunku atskirti tikrą 
ir geros kokybės dirbtinį kailį. Gamintojai taip pat dažnai dažo ir apkerpa tikrą kailį, todėl 
nekvalifikuotam asmeniui būna mažiau akivaizdu, kad šis kailis tikras.

Vartotojai taip pat iš anksto tikisi, kad tikras kailis savaime bus įrašytas drabužių etiketėse 
kaip viena iš drabužio sudėtinių dalių. Ši prielaida visai logiška, atsižvelgiant į tai, kad 
privalomai nurodoma tekstilės pluoštų pavadinimai ir jų procentai. Atitinkamai vartotojai 
rizikuoja netyčia nusipirkti tikro kailio gaminius, kai iš tiesų jie tokių gaminių nenorėtų pirkti. 

Jau galioja ES teisės aktai (Direktyva 94/11/EB), susiję su medžiagų, naudojamų kaip 
avalynės sudėtinės dalys, žymėjimu (odos). Šie teisės aktai taikomi siekiant padėti 
vartotojams rinktis kompetentingai, apsaugoti pramonę ir sustiprinti vidaus rinkos veikimą. 
Dabartinis pasiūlymas dėl gyvūninės kilmės medžiagų atitinka šio ES teisės akto logiką.

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų prekių 
kilmės šalies nuorodos (COM(2005)0661).
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Esamų savanoriško savęs reguliavimo priemonių, susijusių su kailio produktų žymėjimų, 
nepakanka. Tarptautinė kailių prekybos federacija, pavyzdžiui, šiuo metu naudoja žymėjimo 
sistemą „Kilmė užtikrinta“ (angl. Origin Assured) , kurios tikslas – suteikti vartotojams 
informaciją apie kailio, kurį jie perka, kilmės vietą. Vis dėlto šis savanoriškas žymėjimas 
taikomas tik labai mažai daliai pažangiosiomis technologijomis grįstos kailių mados 
pramonės rinkos, kur galima daryti prielaidą, kad vartotojas jau sąmoningai pasirinko pirkti 
kailio produktus, o ne jų vengti.

Pagaliau kailis gali kelti pavojų tų asmenų, kurie alergiški gyvūnų kailiui ir (arba) plaukams 
sveikatai. Taigi, privalomas kailio žymėjimas suteiktų vartotojams priemonių atpažinti 
produktus, kurie gali būti kenksmingi jų sveikatai.

c) Peržiūros nuostata 

Siekiant pašalinti galimas tinkamo vidaus rinkos veikimo kliūtis, kurias lemia skirtingos 
valstybių narių nuostatos arba praktika, ir neatsilikti nuo elektroninės prekybos raidos bei 
susidoroti su būsimais uždaviniais tekstilės gaminių rinkoje, būtina išnagrinėti kitų tekstilės 
gaminių ženklinimo aspektų suderinimą ir standartizaciją 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. Ataskaitoje visų pirma turėtų būti 
ištirta vartotojų nuomonė dėl informacijos kiekio, kuris turėtų būti nurodomas ant tekstilės 
gaminių etiketės, ir išanalizuota, kokios papildomos priemonės, be ženklinimo etiketėmis, dar 
galėtų būti naudojamos siekiant suteikti vartotojams papildomos informacijos. Ši ataskaita 
turėtų būti grindžiama plataus masto konsultacijomis su visomis suinteresuotosiomis šalimis 
ir išsamia ekonominės naudos analize, ir, jei reikia, kartu su šia ataskaita turėtų būti 
pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų.

Pranešėjas mano, kad reikėtų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto lygio vartotojų apsaugos ir 
tekstilės gaminių reguliavimo sistemos supaprastinimo. Šiuo atžvilgiu turėtų būti užtikrinama, 
kad privalomo ženklinimo išplėtimas neužkraus pernelyg didelės naštos įmonėms, 
neatnešdamas tikros pridėtinės vertės vartotojams, kurie net gali susipainioti dėl ant tekstilės 
gaminių etiketės pateiktos per gausios informacijos. Dėl to kitos nei privalomi ženklinimo 
reikalavimai priemonės galėtų būti išnagrinėtos naudojimo požiūriu tam, kad vartotojai atliktų 
informacija paremtą pasirinkimą. 

d) Pavojingų medžiagų tyrimas 

Pranešėjo manymu, trūksta pakankamų įrodymų dėl pavojingų medžiagų, naudojamų 
gaminant ar apdorojant tekstilės gaminius, poveikio. Todėl Komisija turėtų atlikti tyrimą ir 
įvertinti, ar šios medžiagos gali būti pavojingos žmonių sveikatai. Šiame tyrime pirmiausia 
įvertinama, ar esama priežastinio ryšio tarp alerginių reakcijų ir tekstilės gaminiuose 
naudojamų sintetinių pluoštų, dažiklių, biocidų, konservantų ir nanodalelių.
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e) Nuo kalbos nepriklausomi pluoštų simboliai arba kodai

Kai tinkama, tekstilės pluoštų pavadinimus reikėtų pakeisti suprantamais nuo kalbos 
nepriklausomais simboliais arba kodais, arba šiuos simbolius ir kodus vartoti kartu su 
pavadinimais, kad nereikėtų versti pluoštų pavadinimų į kelias ES kalbas. Šią siūlomą 
simbolių ir kodų sistemą Komisija turi parengti ir įgyvendinti, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus.

f) Reikalavimai dėl techninės bylos, kuri turi būti pateikiama su paraiška dėl leidimo 
naudoti naują tekstilės pluošto pavadinimą (II priedas)

Techninėje byloje, pateikiamoje kartu su prašymu papildyti I priedą nauju tekstilės pluošto 
pavadinimu turėtų būti pateikta esama mokslinė informacija, susijusi su galimomis 
alerginėmis reakcijomis arba kitu naujo pluošto neigiamu poveikiu žmonių sveikatai, įskaitant 
laikantis atitinkamų ES įstatymų šiuo tikslu atliktų testų rezultatus.

g) Daugiapluoščiai tekstilės gaminiai

Vartotojus būtina informuoti apie visą tekstilės produkto procentinę sudėtį. Tekstilės 
produktus sudaro ribotas skaičius pluoštų, kurių tikslia procentinę sudėtį gamintojai gali 
nustatyti pagal svorį. Dėl visų gaminį sudarančių tekstilės pluoštų nurodymo, ką tekstilės 
pramonė jau seniai daro, nepadidės etiketė arba nepadidės našta gamintojams, kurie, esant 
reikalui, galės pasinaudoti šiuo tikslu numatytomis išimtimis. Reikėtų pažymėti, kad taikomi 
ir leistini nuokrypiai, nustatyti pagal 19 straipsnį. 

h) Savarankiškai dirbantys siuvėjai

Savarankiškai dirbantiems siuvėjams numatyta taikyti išimtį privalomų ženklinimo 
reikalavimų klausimu.

i) Laboratorijos, tiriančios tekstilės mišinius

Valstybių narių valdžios institucijos turi patvirtinti laboratorijas, tiriančias tekstilės mišinius 
siekiant nustatyti pluošto sudėtį. 

j) Privalomas veltinių ir fetro skrybėlių pluošto sudėties nurodymas  

Šių gaminių etiketėse turėtų būti pateikta informacija apie pluošto, iš kurio jie pagaminti, 
sudėtį

IV. Išvada 

Pranešėjas siūlo komitetui tęsti darbą šiuo svarbiu klausimu remiantis pakeitimas, kuriuos 
Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą, ir tikisi konstruktyvaus Tarybos požiūrio.


