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12.5.2010 A7-0122/67 

Pakeitimas  67 

Francesco Enrico Speroni 

EFD frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstil÷s pavadinimai ir atitinkamas tekstil÷s gaminių ženklinimas 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

18 a konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 18a) Savo 2009 m. lapkričio 25 d. 
rezoliucijoje d÷l kilm÷s žym÷jimo1 
Europos Parlamentas pabr÷ž÷, kad 
siekiant apsaugoti vartotojus reikia 
priimti skaidrias ir nuoseklias prekybos, 
įskaitant kilm÷s žym÷jimo, taisykles. 
Pateikiant šį žym÷jimą tur÷tų būti 
siekiama, kad vartotojai būtų visapusiškai 
informuoti apie tikslią gaminio, kurį jie 
perka, kilmę, taip apsaugant vartotojus 
nuo melagingų, netikslių ar klaidinančių 
kilm÷s teiginių. Šiam tikslui reik÷tų 
nustatyti suderintas taisykles, taikomas 
tekstil÷s gaminiams. Šiose taisykl÷se būtų 
nurodoma, kokie rekvizitai pateikiami 
privalomoje produktų kilm÷s ženklinimo 
etiket÷je, kurie užtikrintų, kad galimi 
kilm÷s teiginiai nebūtų neteisingi ar 
klaidinantys. 

 ____________ 
1 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Pakeitimas  68 

Francesco Enrico Speroni 

EFD frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstil÷s pavadinimai ir atitinkamas tekstil÷s gaminių ženklinimas 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tekstil÷s gaminiai – bet kokie 
neapdoroti, pusiau apdoroti, apdoroti, 
pusiau pagaminti, pagaminti, pusiau 
pasiūti ar pasiūti gaminiai, sudaryti tik iš 
tekstil÷s pluoštų, neatsižvelgiant į taikytą 
jų sumaišymo ar sujungimo būdą; 

a) terminu „tekstil÷s gaminys“ 
apibūdinama kiekviena natūralaus, 
sintetinio ar dirbtinio tekstil÷s pluošto 
medžiaga ar trikotažas, kuris sudaro 
drabužiams arba drabužių aksesuarams 
skirto gatavo produkto arba pusgaminio 
dalį arba skirtas gaminti namų apyvokos 
reikmenims arba namų apdailai plačiąja 
prasme, taip pat kaip avalyn÷s produktas. 

Or. it 

Pagrindimas 

Produkto „tekstil÷“ apibr÷žties išpl÷timas pad÷tų ir kitiems sektoriams, glaudžiai ir tiesiogiai 

susijusiems su tekstile, kuriems dabar n÷ra taikoma jokios apsaugos. 
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12.5.2010 A7-0122/69 

Pakeitimas  69 

Francesco Enrico Speroni 

EFD frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstil÷s pavadinimai ir atitinkamas tekstil÷s gaminių ženklinimas 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šio reglamento taikymas neturi kliudyti 
taikyti nacionalinių ir Bendrijos 
pramonin÷s ir komercin÷s nuosavyb÷s 
apsaugos, kilm÷s vietos pavadinimo, 
kilm÷s žym÷jimo bei nesąžiningos 
konkurencijos prevencijos taisyklių. 

2. Šio reglamento taikymas neturi kliudyti 
taikyti nacionalinių ir Bendrijos 
pramonin÷s ir komercin÷s nuosavyb÷s 
apsaugos, kilm÷s vietos pavadinimo, 
kilm÷s žym÷jimo bei nesąžiningos 
konkurencijos prevencijos taisyklių, taip 
pat su tekstil÷s produktų, odos dirbinių ir 
avalyn÷s prekyba susijusių taisyklių. 

Or. it 

Pagrindimas 

Pri÷mus šią pataisą būtų tinkamai atsižvelgiama į specifines vietos sąlygas kiekvienos šalies 

tekstil÷s ir pagalbin÷se pramon÷s šakose. 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Pakeitimas  70 

Francesco Enrico Speroni 

EFD frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstil÷s pavadinimai ir atitinkamas tekstil÷s gaminių ženklinimas 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Etiket÷s ir ženklinimas Etiket÷s 

1. Tekstil÷s gaminiai turi būti paženklinti 
etiket÷mis arba pažym÷ti, kai jie teikiami 
rinkai. 

1. Tekstil÷s gaminiai turi būti paženklinti 
etiket÷mis, 
kai jie tiekiami rinkai.  

 Šiuo tikslu valstyb÷s nar÷s patvirtina 
ženklinimo etiket÷mis sistemą, pagal kurią 
privaloma ženklinti visus gatavus 
gaminius ir pusgaminius, kurie yra skirti 
parduoti tekstil÷s, odos gaminių ar 
avalyn÷s sektoriuje, nurodant produkto 
kilm÷s vietą kiekvienu gamybos proceso 
etapu ir užtikrinant paties produkto 
atsekamumą. 

 Etiket÷ yra lengvai randama, matoma ir 
saugiai pritvirtinta prie tekstil÷s gaminio. 
Ją galima perskaityti per visą gaminio 
įprasto naudojimo laikotarpį. Etiket÷ 
tvirtinama taip, kad būtų iki minimumo 
sumažintas diskomfortas, kurį vartotojas 
gali patirti d÷v÷damas gaminį. 

Tačiau toks ženklinimas arba žym÷jimas 
gali būti pakeistas arba papildytas 
pridedant komercinius dokumentus, kai 
gaminiai n÷ra tiesiogiai parduodami 
galutiniam vartotojui arba kai jie tiekiami 
vykdant užsakymą, pateiktą valstyb÷s ar 
kito juridinio asmens, kuris yra viešosios 
teis÷s subjektas. 

Tačiau toks ženklinimas gali būti pakeistas 
arba papildytas pridedant komercinius 
dokumentus, kai gaminiai tiekiami ūkin÷s 
veiklos vykdytojams tiekimo grandin÷je 
arba kai jie tiekiami vykdant užsakymą, 
pateiktą bet kokios perkančiosios 
organizacijos, apibr÷žtos 2004 m. kovo 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/18/EB d÷l viešojo darbų, 
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prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo1. 

 Šiuose komerciniuose dokumentuose 
aiškiai nurodomi 5, 7, 8 ir 9 straipsniuose 
pateikti pavadinimai ir aprašai. 
Santraukų naudoti negalima, išskyrus 
mechanizuoto duomenų apdorojimo kodą, 
arba kai jos apibr÷žtos tarptautiniu mastu 
pripažįstamose normose, jeigu santraukos 
paaiškintos tame pačiame komerciniame 
dokumente. 

 _____________ 
1 OL L 134, 2004 4 30, p. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Pakeitimas  71 

Francesco Enrico Speroni 

EFD frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0122/2010 

Toine Manders 

Tekstil÷s pavadinimai ir atitinkamas tekstil÷s gaminių ženklinimas 
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

18 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 18 a straipsnis (naujas) 

 Produktų kilm÷s ženklinimas 

 1. Siekiant sudaryti galimybę galutiniams 
vartotojams gauti tinkamą informaciją 
apie produkto gamybos procesą, valstyb÷s 
nar÷s patvirtina ženklinimo etiket÷mis 
sistemą, pagal kurią privaloma ženklinti 
visus gatavus gaminius ir pusgaminius, 
kurie yra skirti parduoti tekstil÷s, odos 
gaminių ar avalyn÷s sektoriuje, nurodant 
produkto kilm÷s vietą kiekvienu gamybos 
proceso etapu ir užtikrinant paties 
produkto atsekamumą. 

 2. Šiame straipsnyje terminu „tekstil÷s 
gaminys“ apibūdinama kiekviena 
natūralaus, sintetinio ar dirbtinio tekstil÷s 
pluošto medžiaga ar trikotažas, kuris 
sudaro drabužiams arba drabužių 
aksesuarams skirto gatavo produkto arba 
pusgaminio dalį arba skirtas gaminti 
namų apyvokos reikmenims arba apdailai 
plačiąja prasme, taip pat kaip avalyn÷s 
produktas. 

 3. 1 dalyje minimų gatavų gaminių ir 
pusgaminių etiket÷je įmon÷ gamintoja 
turi aiškiai ir glaustai pateikti informaciją 
apie tai, kaip gamybos procesas atitinka 
taikytinus teis÷s aktus, susijusius su 
priimtais darbo standartais, kad būtų 
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užtikrinama, jog laikomasi Tarptautin÷s 
darbo organizacijos konvencijų nuostatų 
visoje tiekimo grandin÷je, taip pat 
produktų higienos ir saugumo 
reikalavimų, kad gamybos įmon÷se 
nedirba mažamečiai, kad laikomasi 
Europos Sąjungos normatyvų ir 
tarptautinių susitarimų, susijusių su 
aplinkos apsauga. 

 4. LGaminio kilm÷ nurodoma žodžiu 
„pagaminta“ kartu su kilm÷s šalies 
pavadinimu. Privaloma etiket÷ gali būti 
pateikiama bet kuria oficialiąja Europos 
Sąjungos kalba, kuri lengvai suprantama 
galutiniams vartotojams valstyb÷je nar÷je, 
kurioje šis gaminys bus parduodamas. 

 5. Laikoma, kad gaminys kilo iš tos šalies, 
kurioje buvo atlikti bent du toliau 
nurodyti gamybos etapai: 

 a) tekstil÷s sektorius: 
– verpimas; 
– audimas; 
– apdaila; 
– siuvimas;  

 b) odos gaminių sektorius: 
– rauginimas;  
– pjaustymas; 
– paruošimas; 
– siuvimas; 
– apdaila; 

 c) avalyn÷s sektorius:  
– rauginimas; 
– batviršio gamyba;  
– bato siuvimas;  
– apdaila.  

   6. 5 dalyje nurodyti produktai etiket÷je 
gali būti pažym÷ti kaip visiškai kilę iš 
nurodytos šalies tik tuo atveju, jei šioje 
šalyje buvo vykdomi visi šiame straipsnyje 
min÷ti gamybos etapai. 

Or. it 
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