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Vadovas buvo parengtas pagal “ŽALIOJI TEKSTILĖ TVARIAI EUROPOS EKONOMIKAI” akciją ir  
finansuojamas “Eurochambers” pagal EU4B jungiamųjų įmonių projektą ENI/2019/411-865, kurį 
kartu įgyvendino Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės asociacija (LATIA) ir Armėnijos gamintojų ir 
verslininkų sąjunga (UMBA).

Vadovas yra skirtas ne tik padėti Rytų partnerystės valstybių aprangos ir tekstilės sektoriaus MVĮ, 
norinčioms tiekti prekes ES rinkai, bet ir būti naudingu bet kuriai įmonei, siekiančiai patekti į ES 
tekstilės rinką. Vadovas yra parengtas taip, kad būtų lengva rasti reikiamą informaciją. Jame aptariami 
pagrindiniai žingsniai nuo sprendimo eksportuoti priėmimo iki faktinio prekių išsiuntimo ir ilgalaikių 
santykių su ES partneriais palaikymo.



Lietuvos verslo 
misija Armėnijoje



Armėnų verslo 
misija Lietuvoje
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Pastarųjų metų pasauliniai iššūkiai padarė didžiulę įtaką verslui, priversdami 
permąstyti ir pertvarkyti strategijas bei veiklos procesus. Dėl pasaulinio 
masto ir intensyvaus išteklių vartojimo tekstilės sektorius yra vienas iš 
labiausiai pažeidžiamų šių grėsmių atžvilgiu. Nors dauguma rinkos dalyvių 
didėjantį neapibrėžtumą dažniausiai vertina kaip iššūkį, jis taip pat suteikia 
galimybių. Nepaisant geopolitinio nestabilumo, Rytų partnerystės šalys turi 
didžiulį neišnaudotą regioninės prekybos su ES potencialą ir yra laikomos 
naujomis galimomis pirmaujančių ES mados prekių ženklų tiekimo vietomis. 
Tačiau norėdamos tapti pelningos ES tekstilės rinkos tiekėjomis, jos turi 
priimti naują “žaliąją”, “tvaraus, konkurencingo ir modernaus sektoriaus, 
atsparesnio pasauliniams sukrėtimams” ES viziją. Šio “žaliojo” perėjimo 
mechanizmai aptariami 2022 m. kovo 30 d. paskelbtoje ES tvarios ir žiedinės 
tekstilės strategijoje EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles. 

     ŽALIOSIOS TEKSTILĖS KOMANDA   

PADĖKA 

“Žaliosios tekstilės” komanda dėkoja Poniai Nairei Yeritsyan už vertingą 
indėlį rengiant šį vadovą. 

https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_en
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T&C - Tekstilė ir drabužiai
MVĮ - mažosios ir vidutinės įmonės
ES - Europos Sąjunga 
EEE - Europos ekonominė erdvė
ĮSA - įmonių socialinė atsakomybė
USP - unikalus pardavimo taškas
EURATEX - Europos tekstilės ir drabužių konfederacija
LATIA - Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės asociacija
UAB - uždaroji akcinė bendrovė 
IT - informacinės technologijos 
CBI - importo iš besivystančių šalių skatinimo centras
HS - suderinta sistema
B2B - verslas verslui
B2C - verslas klientui
GOTS - pasaulinis ekologiškos tekstilės standartas
GPSD - bendroji gaminių saugos direktyva 
REACH - cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizacija ir apribojimai
ZDHC - nulinis pavojingų cheminių medžiagų išmetimas
IP - intelektinė nuosavybė
RSL - ribojamų medžiagų sąrašas 
PPE - asmeninės apsaugos priemonės 
BPR - biocidinių produktų reglamentas
UNDP - Jungtinių Tautų vystymo programa
UNIDO - Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija
DANIDA - Danijos tarptautinės plėtros agentūra 
ITC - tarptautinis prekybos centras
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
SIPPO - Šveicarijos importo skatinimo programa 
LC - akredityvas 
TT - telegrafinis pervedimas
TEU - dvidešimties pėdų ekvivalentinis vienetas
CCT - bendrasis muitų tarifas 
AQL - priimtina kokybės riba
BLS - bendroji lengvatų sistema 
EBA - viskas, išskyrus ginklus

SUTRUMPINIMŲ SĄRAŠAS



7

TURINYS
KODĖL EUROPA? PAGRINDINIAI FAKTAI IR SKAIČIAI

PRODUKTO/RINKOS ATITIKIMAS

AR JŪSŲ PRODUKTAS ATITINKA ES TEKSTILĖS RINKOS REIKALAVIMAMS?

KAIP NUSTATYTI IR KREIPTIS Į PIRKĖJĄ 

SANDORIO DERYBOS

PREKIŲ PRISTATYMAS

8

11

17

26

32

35



KODĖL EUROPA?
Pagrindiniai skaičiai ir faktai 
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Europoje yra didelis ir gerai veikiantis aprangos sektorius. Pasaulio prekybos statistinėje apžvalgoje 
2021 m. Pasaulio prekybos organizacija apibūdina ES kaip didžiausią pasaulio aprangos ir tekstilės 
importuotoją. 2020 m. tai sudarė 24,3 proc. pasaulio aprangos ir tekstilės importo vertės. ES taip pat 
yra stambi aprangos reeksportuotoja. Didelę aprangos importo iš ES šalių dalį sudaro besivystančiose 
šalyse pagamintų aprangos reeksportas. EURATEX skaičiavimais, tekstilės ir aprangos pramonės 
apyvarta ES-27 regionuose 2021 m. sudarė 147 mlrd. eurų, o importas- 106 mlrd. Šiame sektoriuje 
veikia apie 143 000 įmonių, daugiausia dominuoja MVĮ (99,8 proc.), tačiau čia taip pat veikia kelios 
didžiausios ir žinomiausios pasaulyje aprangos bendrovės. Didžiausios Europos rinkos yra Vokietija, 
Prancūzija, Ispanija, Nyderlandai, Italija ir Lenkija. Kartu šios šalys sudaro beveik 73 % viso ES aprangos 
importo pasaulyje ir 67 % viso ES aprangos vidaus importo. Europiečiai išleidžia aprangai vidutiniškai 
490 eurų per metus. Pramonės ekspertai tikisi, kad ES aptangos rinka augs per ateinančius 3-5 metus.

Kalbant apie praktinius tarptautinės prekybos klausimus, pavyzdžiui, teisinius importo  reikalavimus ir 
pasienio kontrolę, 27 Europos Sąjungos valstybės narės veikia kaip viena bendra rinka. Tai reiškia, kai 
produktai patenka į bendrąją rinką, jie pasiekia visas šalis be papildomų muitinės procedūrų. Be to, 
keturios Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys (Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas) 
ir Europos Sąjungos valstybės narės kartu sudaro Europos ekonominę erdvę (EEE), o tai reiškia, kad 
šios 31 šalis veikia kaip bendra rinka. Šveicarija yra sudariusi dvišalius susitarimus su ES dėl dalyvavimo 
bendrojoje rinkoje. Praktiškai žmonės, prekės, paslaugos ir pinigai gali judėti tarp bendrosios rinkos 
šalių (dar vadinama vidaus rinka) taip pat laisvai, kaip ir vienos šalies ribose. Kad prekės patektų į 
Europos bendrąją rinką ir laisvai judėti joje, jos turi atitikti reikalavimus, kurie buvo suderinti tarp 
Europos Sąjungos narių ir patvirtinti bendrais Europos teisės aktais.

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf
https://euratex.eu/
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Nepaisant to, kad ES rinka yra patraukli apimties ir augimo perspektyvos atžvilgiu, ji yra gana 
konkurencinga, nes daug tiekėjų iš įvairių geografinių vietovių siekia į ją patekti.

Stengiantis organizuoti bet kokį eksportą, o ypač į ES rinką, reikalauja įsipareigojimų, investicinių 
išteklių ir laiko, logistikos, komunikavimo, technologijų atnaujinimo organizavimui. Gali prireikti 
investicijų kokybės kontrolės sistemai, atitinkančiai Europos standartus, įdiegti, darbuotojų 
mokymui ir įdarbinimui.

Atsižvelgiant į naują kultūrą ir naujas realijas, gali prireikti rinkodaros strategijos koregavimo bei 
produkto prie naujos rinkos poreikių pritaikymo.

Klientų lūkesčiai yra gana dideli, o įvairios sertifikavimo sistemos užtikrina aplinkos tvarumą ir 
socialinį teisingumą visoje vertės grandinėje.

Tai yra stipriai reguliuojama rinka su griežtomis taisyklėmis ir nuostatomis, kurių privaloma 
laikytis.

Iki pelno gavimo paprastai yra toli: dažnai prireikia ne vienerių mokymosi metų, kol galima būtų 
juo pasinaudoti.

Dalykai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti

Naudingi šaltiniai
Eurostat
CBI
Eastern Partnership Trade Helpdesk

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/scoreboards/BSP/
https://www.cbi.eu/market-information/apparel/doing-business
https://eap.tradehelpdesk.org/en


PRODUKTO/RINKOS 
ATITIKIMAS
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Prekių ar paslaugų rinkoje sėkmę lemia idealaus paklausos ir pasiūlos santykio užtikrinimas. Tam 
privalu atlikti tikslinės rinkos analizę (dydį, importo apimtį, augimą, tendencijas, segmentus) iš vienos 
pusės ir atidžiai išnagrinėti prekių /paslaugų  naujai rinkai atitikimą iš kitos, kad būtų aišku, ar reikės 
tam tikrų pakeitimų, kad būtų galima prisitaikyti prie rinkos.

Internetiniai šaltiniai (rinkos tyrimai, prekybos duomenys, statistikos duomenų bazės ir kt.) gali suteikti 
naudingos informacijos apie rinką. Tai gali būti specializuotos svetainės ir ataskaitos, skirtos tekstilės 
ir aprangos sektoriams, arba svetainės, kuriose pateikiami bendri duomenys. Analizuojant rinkos 
duomenis, gaunami atsakymus į klausimus: 

Kiek potencialios tikslinės rinkos importuoja?

Kurios rinkos auga?

Ar potencialios tikslinės šalys jau importuoja iš jūsų šalies? 

Kokia yra konkurencija: kurios šalys yra didžiausios tiekėjos į dominančią rinką? 

Informaciją apie importą ir eksportą taip pat galima gauti iš muitinės, naudojant drabužių HS kodus 
(HS kodai: VIII skirsnis Žaliavinės odos, kailiai, oda, kailiai ir jų dirbiniai: 41-43 skyriai; XI skirsnis Tekstilė 
ir tekstilės dirbiniai: XII skirsnis: 50-63 skirsniai; XII skirsnis: 64 skirsnis (avalynė); 65 skirsnis (galvos 
apdangalai). Atkreipkite dėmesį, kad tai netaikoma paslaugoms, nes paslaugos fiziškai nekerta sienų. 
Sektoriaus asociacijos paprastai yra gera vieta paslaugų rinkos aprašymams (EURATEX, Tarptautinė 
Aprangos federacija ir kt.).  

Nors tekstilės pramonė dažnai laikoma tradiciniu sektoriumi, pastaraisiais dešimtmečiais ji padarė 
svarią pažangą ne tik produktų inovacijų, bet ir pažangių technologijų bei tvaresnių produktų gamybos 
procesų srityse (žr. 1 langelį). Apie tendencijas galima paskaityti internete arba užsiprenumeruoti 
naujienlaiškius, pvz. sektoriaus asociacijų, prekybos spaudos ir prekybos mugių naujienlaiškius. 
Prekybos mugės yra geras šaltinis, iš kurio galima sužinoti naujas tekstilės sektoriaus tendencijas (pvz. 
Maison Objet, Heimtextil namų tekstilė). Prekybos organizacijos, pvz. CBI, taip pat siūlo tendencijų 
tyrimus. 

https://www.maison-objet.com/en/paris
https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
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1 langelis 

Tekstilės sektoriaus tendencijos

Europa yra įdomi tvarios aprangos rinka. Šiandieninė tekstilės pramonė palieka 

didelį aplinkos pėdsaką. Taip pat yra žmogaus teisių pažeidimų rizika  visoje 

vertės grandinėje. Dėl šios priežasties tvarumas tampa labai svarbus su šiuo 

sektoriumi sąveikaujantiems vyriausybėms, vartotojams ir gamintojams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. Europos Komisija pristatė tvarios ir žiedinės tekstilės strategiją, kuri 

siekia, kad ES rinkai būtų tiekiami ilgaamžiai, patvarūs, be pavojingų medžiagų, 

perdirbami tekstilės prekės, gaminami visuomenei ir aplinkai tvariu būdu. Tai 

galėtų buti lengvu įėjimo į rinką atskaitos tašku atsakingiems tiekėjams iš Rytų 

partnerystės šalių arba tiems, kurie gali pakoreguoti savo tiekimo praktiką ar 

verslo modelius, kad taptų tvaresni. 

Keletas galimų metodų: 

Klimato neutralumo siekis. Perėjimas prie žaliosios energijos gali būti 

pagrįsta investicija bendrovėms, turinčioms prieigą prie atsinaujinančių 

energijos išteklių. Mažinant veiklos išlaidas, jos taps atsakingomis tiekėjomis, 

patraukliomis Europos pirkėjams. Pavyzdžiui, “Artik PHK LLC”, taip pat, kaip 



14

daugybė kitų įmonių gamybos procesams energijai gaminti naudoja stogo 

saulės fotovoltines plokštes. 

Tvarių žaliavų naudojimas. Audinių iš pluošto, pagamintų: mažesnį neigiamą 

poveikį aplinkai turinčiu būdu: ekologiška medvilnė, linas, kanapės, gyvūninės 

kilmės pluoštai; tvariu būdu (pvz. taikus šilkas, avies vilna, merinosų vilna); 

perdirbtų pluoštų (tiek natūralių ir sintetinių) ir t. t. naudojimo galimybių 

svarstymas. Lietuva yra viena iš lino ir kanapių pluošto gamybos, perdirbimo 

ir naudojimo lyderių Europoje (UAB “Natūralus pluoštas”, UAB “Baltijos 

linas”, UAB “Linas AB, UAB “Omniteksas”). Pakartotinis audinių panaudojimas 

ir perdirbimas yra svarbus žingsnis siekiant žiedinės ekonomikos, kuri taip 

pat yra įtraukta į ES tekstilės darbotvarkę, Artik PHK LLC perdirba tekstilės 

kirpimo ir siuvimo atliekas verpalų ir audinių gamybai. UAB “Textale” pritaikė 

pirminių ir antrinių tekstilės atliekų perdirbimo į naujus gaminius modelį.  

Tvaresni gamybos būdai. Įmonės yra skatinamos pertvarkyti veiklos 

procesą, kad gamybos procese sumažėtų vandens ir energijos vartojimas 

bei būtų apribotas kenksmingų cheminių medžiagų naudojimas. Pavyzdžiui, 

dažymo be vandens technologijos ir skaitmeninis bei lazerinis audinių 

marginimas. Šitie gamtai draugiškesni sprendimai ne tik sutrumpina gamybos 

laiką, bet ir leidžia individualizuoti. Pavyzdžiui, “Woolway LLC”, kurios šūkis 

“Viskas natūralu”, gamindama siūlus naudoja natūralius dažus ir tradicines 

technologijas.

Plastiko naudojimo mažinimas. Naujausiais duomenimis, iki 35 proc. viso 

mikroplastiko patenkančio į aplinką, šaltinis yra tekstilės gaminiai. Viena 

iš galimybių spręsti šią problemą - naudoti biologiškai skaidžias medžiagas 

pakavimui arba siūlyti daugkartinio naudojimo pakuotes. 

Socialinis sąžiningumas yra didelė tendencija aprangos pramonėje ir 

kartu su skaidrumu, tampa pagrindiniu Europos pirkėjų tiekimo kriterijumi. 

Saugesnių darbo sąlygų užtikrinimas, tinkamas darbuotojų apmokymas, 

sąžiningas darbo užmokestis, ĮSA strategijos kūrimas, tiekėjų, užtikrinančių 
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tinkamas darbo sąlygas, sąrašo sudarymas gali pagerinti jūsų, kaip socialiai 

atsakingo tiekėjo, reitingą. Socialinio sąžiningumo tendencija sukuria 

galimybių etiškiems tiekėjams, kurių gamyba organizuojama taip, kad būtų 

naudinga vietos bendruomenėms.                                                                       

 

Technologijų naudojimas T&C srityje

Aprangos pramonę vis labiau valdo technologijos. Nuo “išmaniųjų” medžiagų 

iki platformų aprūpinimo, nuo gaminių prototipų kūrimo iki e. prekybos: 

technologijos veržiasi beveik į visus gamybos etapus ir keičia įmonių veiklos būdus. 

Skaitmeninių transformacijų, automatizacijos, dirbtinio intelekto, duomenų 

analizavimo ir IT platformų plėtra, leidžia greičiau ir veiksmingiau kurti, gaminti 

ir parduoti gaminius bei padeda bendrovėms sutrumpinti projektavimo laiką, 

padidinti patekimo į rinką greitį ir sumažinti sąnaudas.

 

Vyresnio amžiaus vartotojų poreikių atpažinimas

Dėl to, kad dauguma bendrovių daugiau dėmesio skiria jaunesniems vartotojams, 

vyresnio amžiaus pirkėjai šiuo metu lieka nepakankamai aptarnauti. Tuo tarpu 

senėjant Europos gyventojams, ši rinkos niša vis dažniau pripažįstama kaip 

patrauklus segmentas, į kurį reikia orientuotis. Šiuo metu, augančios  vyresnio 

amžiaus vartotojų rinkos yra adaptyvi apranga (apranga, skirta žmonėms su 

negalia ir pagyvenusiems žmonėms, kuriems gali būti sunku apsirengti patiems) ir 

aktyvios aprangos linijos brandaus amžiaus pirkėjams.
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Naudingi šaltiniai 
Fibre2Fashion
EURATEX 
World Trade statistical Review 2021
Eurostat
McKinsey
European Customs Portal 

Remdamiesi turima rinkos informacija ir produkto specifika galima pasirinkti, į kurį segmentą 
orientuotis ir ištyrus segmento poreikius ir reikalavimus, pritaikyti asortimentą. Nustatant rinkos 
segmentą, kainų diapazonas ir kokybės reikalavimai yra du svarbiausi veiksniai. Papildomi veiksniai, 
kuriuos reikia paisyti rinkos segmentavime, yra rinkos tipas (B2B, B2C), kliento profilis (amžius, kilmė 
ir pan.).

https://www.fibre2fashion.com/market-intelligence
https://euratex.eu/
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.mckinsey.com/
https://www.tariffnumber.com/


AR JŪSŲ PRODUKTAS 
atitinka ES rinkos reikalavimus?
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Įmonės, norinčios parduoti aprangą ES rinkai, turi atitikti keletą reikalavimų. Yra ne tik įteisintų bei 
neįteisintų privalomų reikalavimų, bet ir savanoriškų reikalavimų. Be to, nišinėse rinkose gali būti 
nustatyti specialūs reikalavimai, kurių reikia laikytis. Įmonės, norinčios rasti informacijos apie taisykles 
ir reglamentus, taikomus gaminių eksportui į ES, gali kreiptis į EU Access2Markets internetinę pagalbos 
tarnybą. Toliau pateikiamos pagrindinės taisyklės, kurios gali būti taikomi tekstilės gaminiams, 
drabužiams ir avalynei 

ES Bendrosios gaminių saugos direktyva (BGSD, 2001/95/EB) yra pagrindinis teisės aktas, 
kurio pagrindu yra nustatomi prekių vartojimo sektoriai. Ji užtikrina, kad produktas yra saugus 
vartotojui naudoti;

ES REACH reglamentas apima tam tikrų cheminių medžiagų naudojimo aprangoje draudimus 
ir apribojimus, įskaitant tam tikrus azodažiklius, antipirenus, vandeniui ir dėmėms atsparias 
chemines medžiagas ir kt. Privalu susipažinti su išplėstomis ZDHC atitikties gairėmis, jei pirkėjas 
naudoja ribojamų cheminių medžiagų sąrašą (RSL);

ES reglamente 1007/2011 pateikiami konkrečių pluoštų pavadinimai, su jais susijęs ženklinimas 
ir pluošto sudėties ženklinimas;

Nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių naudojimas gaminyje yra ribojamas ES laukinės gamtos 
reguliavimo aktu EB 338/97; 

Jei naudojate savo dizainą, įsitikinkite, kad nekopijuojate bei nesidalijate juo su kitais pirkėjais ir 
nepažeidžiate intelektinės nuosavybės teisių (INT);

Vaikiškai aprangai yra taikomi specialūs reikalavimai, ypač tikrinant, ar jie atitinka EN 14682:2007 
standarto dėl vaikiškų drabužių virvučių ir raištelių;

Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) turi atitikti specialius ES saugos, projektavimo, gamybos, 
medžiagų naudojimo, bandymų ir AAP naudojimo instrukcijų standartus ; 

Jei biocidiniai produktai yra įtraukiami į tekstilės gaminius, drabužius ar avalynę, siekiant suteikti 
jiems specifinių savybių (pvz., atbaidyti vabzdžius arba apsaugoti nuo alergenų), yra būtina 
laikytis biocidinių produktų reguliavimo nuostatų (BPR);

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0095
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R1007-20180215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31997R0338
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/design-definition
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Kilmės šalies ženklinimas “Made in” arba priežiūros instrukcijų ženklinimas dar nėra teisiškai 
privalomi tačiau labai rekomenduojami, nes gamintojas gali būti patrauktas atsakomybėn 
pagal ES produktų atsakomybės direktyvą, jei kyla problemų. ISO 3758: 2012 yra pageidautinas 
priežiūros ženklinimo standartas. ES aprangos sektoriai laikomi viena iš pramonės šakų, turinčių 
didžiausią potencialą tobulinti savo veiklos rezultatus, atsižvelgiant į perėjimą prie žaliosios 
ekonomikos. Šiuo metu vykdoma daug teisinių reformų ir jų tikimasi sulaukti artimiausiu metu 
(žr. 2 langelį).  

Kartu su bendraisiais ES reikalavimais tiekėjai turi būti paisyti konkrečius reikalavimus, kuriuos gali kelti 
tikslinės ES valstybės narės.
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2 langelis 
Tvariųjų tekstilės gaminių teisinė sistema: apžvalga

 
2020 m. žiedinės ekonomikos veiksmų planas ir 2021 m. atnaujinta ES 
pramonės strategija tekstilę įvardijama kaip pagrindinę produktų vertės 
grandinę, turinčią ne tik skubų poreikį, bet ir didelį potencialą pereimui 
prie tvarios ir žiedinės gamybos ir vartojimo verslo modelių. 2022 m. kovo 
30 d. paskelbta Tvarių ir žiedinių tekstilės gaminių strategija siekia sukurti 
nuoseklią perėjimo sistemą ir viziją. 

Komisijos sukurtos savanoriškos sistemos, tokios kaip ES ekologinio ženklo 
kriterijai tekstilės gaminiams ir ES GPP kriterijai tekstilės gaminiams ir 
paslaugoms, įtraukė reikalavimus, susijusius su tekstilės aplinkosauginiais 
aspektais, įskaitant ne tik geros kokybės ir patvarių produktų kriterijus, 
pavojingų cheminių medžiagų apribojimus, bet ir reikalavimus dėl 
ekologiškai tvarių tekstilės pluoštų šaltinių. 

Remiantis šiomis žiniomis, pagal Tvarių gaminių ekologinio projektavimo 
reglamentą (kuris bus paleistas iki 2022 m. pabaigos), Komisija parengs 
privalomus konkrečių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimus 
siekiant padidinti tekstilės gaminių eksploatacines savybes, susijusias su 
ilgaamžiškumu, pakartotiniu naudojimu, pataisomumu, galimybe perdirbti 
pluoštą ir privalomu perdirbto pluošto kiekiu. Skaitmeninis tekstilės gaminio 
pasas užtikrins privalomų informacijos reikalavimus dėl žiediškumo ir kitų 
pagrindinių aplinkosaugos aspektų vykdymą. Pagal tą patį reglamentą 
Komisija siūlo skaidrumo prievolę, pagal kurią didelės bendrovės turėtų 
viešai atskleisti, išmetamų ir sunaikinamų gaminių, įskaitant tekstilės 
gaminius, skaičių ir tolesnį jų tvarkymą, paruošimą pakartotiniam 
naudojimui, perdirbimui, deginimui ar išmetimui į sąvartyną. Komisija 
taip pat nustatys draudimus neparduotų gaminių naikinimui, įskaitant 
neparduotus ar grąžintus tekstilės gaminius. 

Tekstilės gaminiuose naudojamos pavojingos medžiagos, kurių apie 60 
laikoma kancerogeninėmis, mutageninėmis arba toksiškomis gamyboje, yra 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021DC0350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021DC0350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0141
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2014%2F350%2FEU&lang=en&type=quick&qid=1670662236925
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2014%2F350%2FEU&lang=en&type=quick&qid=1670662236925
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles_2017.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142


21

įtrauktos į REACH reglamentą. Kaip paskelbta cheminių medžiagų tvarumo 
strategijoje, saugių ir tvarių cheminių medžiagų kriterijuose, Komisija 
rems pramonę, kuri sieks kuo labiau pakeisti ir sumažintų susirūpinimą 
keliančių medžiagų kiekį tekstilės gaminiuose. Kaip apibrėžta 2021-2027 
m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginėje programoje, tai atitinka 
veiksmus, kuriais siekiama padidinti darbuotojų, susiduriančių su pavojingų 
medžiagų poveikiu, apsaugą. 

Siekiant nulinės taršos užmojo, numatyto gaminant tekstilės produkciją, 
taip pat lemia Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos persvarstymą 
ir atliekama geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) informacinio 
dokumento (BREF) peržiūra. Būsima iniciatyva, kuri bus pristatyta antroje 
2022 m. pusėje, spręs netyčinio mikroplastiko patekimo į aplinką klausimus.

Siekiant užtikrinti atitikimą naujiesiems teisės aktams, bus peržvelgtas 
Tekstilės gaminių ženklinimo reglamentas, pagal kurį bus reikalaujama, 
kad ES rinkoje parduodami tekstilės gaminiai būtų paženklinti etikete, 
aiškiai nurodant pluošto sudėtį ir bet kokias gyvūninės kilmės netekstilinės 
dalys. Taip pat bus privaloma atskleisti tvarumo ir žiediškumo parametrus, 
gaminių dydį ir gamybos šalį  (“made in”) bei bus apsvarstyta galimybė įvesti 
skaitmeninę etiketę. 

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos ir Vartotojų teisių direktyvos 
pakeitimai 2011/83/ES 35 užtikrins, kad vartotojams būtų teikiama ne tik 
informacija apie komercinę ilgaamžiškumo garantiją, bet ir su remontu 
susijusi informacija, įskaitant taisytinumo balą. Bendrojo pobūdžio 
aplinkosauginiai teiginiai, tokie kaip “žalias”, “ekologiškas”, “naudingas 
aplinkai”, bus leidžiami tik tuo atveju, jei bus pagrįstas jų tinkamas 
aplinkosaugos našumas, ypač remiantis ES ekologiniu ženklu, I tipo 
ekologiniais ženklais arba konkrečiais ES teisės aktais. 

Siekiant, kad gamintojai būtų atsakingi už gamybos atliekas, išplėstinės 
gamintojo atsakomybės taisyklės bus pritaikytos tekstilės gaminiams, 
taikant ekologinį mokesčių moduliavimą, remiantis būsimos Atliekų 
pagrindų direktyvos 2023 m. peržiūros dalimi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021DC0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021DC0323
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/evaluation.htm
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/textiles-industry
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/textiles-industry
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Pagal neseniai priimtą ES socialinės ekonomikos veiksmų planą Komisija 
priims gaires, kaip remti žiedinės ekonomikos įsisavinimą ir partnerystę tarp 
socialinių įmonių ir kitų subjektų, įskaitant pagrindines įmones, kurios visų 
pirma padės tirti pakartotinio naudojimo ir tekstilės taisymo galimybes. Ji 
taip pat skatins valstybes nares priimti palankias apmokestinimo priemones 
pakartotinio naudojimo ir taisymo sektoriams.

Pasiūlymu dėl įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyvos, didelėms 
bendrovėms nustatoma horizontalaus deramo patikrinimo prievolė, kai 
teks įvertinti esamą ir galimą neigiamą žmogaus teisių, įskaitant darbo 
teises, poveikį, užkirsti jam kelią, jį sušvelninti, nutraukti ir už jį atsiskaityti 
bei  aplinkai įmonių veikloje ir visoje jų pasaulinėje vertės grandinės. Be 
to, šiuo metu kuriama ir įgyvendinama tarptautinė tvarių vertės grandinių 
skaidrumo ir atsekamumo sistema drabužių sektoriuje ir avalynės 
pramonėje, kuri padės veiksmingiau valdyti vertės grandines, nustatyti 
darbo ir žmogaus teisių pažeidimus bei poveikį aplinkai ir spręsti su jais 
susijusias problemas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0778
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0141
http://www.unece.org.net4all.ch/fr/tradewelcome/traceability-for-sustainable-garment-and-footwear.html
http://www.unece.org.net4all.ch/fr/tradewelcome/traceability-for-sustainable-garment-and-footwear.html
http://www.unece.org.net4all.ch/fr/tradewelcome/traceability-for-sustainable-garment-and-footwear.html
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Be privalomų teisinių reikalavimų, yra ir neteisinių, tačiau privalomų reikalavimų, kuriuos pirkėjai 
sukūrė bendradarbiaudami su tiekėjais. Minimalus reikalavimas yra atidaryti gamyklą pirkėjo 
patikrinimui ir pasirašyti elgesio kodeksą, kuriame būtų nurodyta, kad yra laikomasi vietos darbo 
jėgos ir aplinkosaugos įstatymų (ĮSA). Be to, pirkėjai gali reikalauti sąžiningos ir tvarios gamybos 
sertifikatą, atlikti bandymus dėl atitikties REACH reikalavimams ir atlikti bet kokius tyrimus, pradedant 
plėšimo jėgos ir baigiant spalvų tvarumu. Tikimasi, kad artimiausiais metais pirkėjai taip pat reikalaus 
atsekti žaliavų kilmę, naudoti daugiau antrinių žaliavų, mažinti anglies dioksido išmetimą, užtikrinti 
pragyvenimo lygį ir saugią darbo aplinką darbuotojams.

Egzistuoja tvarumo standartai ir sertifikavimo sistemos, skirtos gamintojų, prekybininkų, mažmenininkų 
ir paslaugų teikėjų geros aplinkosaugos, socialinės ir etinės praktikos įsipareigojimams įrodyti.Jie 
gali būti taikomi pagrindinei medžiagai, gamybos procesui, gamybos patalpoms, ir t. t. Nors tai nėra 
privaloma, savanoriškų reikalavimų laikymasis gali suteikti įmonei konkurencinį pranašumą kreipiantis 
į potencialius pirkėjus ES rinkoje.
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Populiariausi tekstilės pramonės standartai ir sertifikavimo sistemos

Pavadinimas Logotipas Tipas

Bluesign Aplinkosauga ir socialiniai 
aspektai

GOTS  - Pasaulinis ekologiškos 
tekstilės standartas

Aplinkosauga ir socialiniai 
aspektai

EU ecolabel Aplinkosauga ir socialiniai 
aspektai

SA8000 Socialiniai aspektai

WRAP - pasaulinė atsakinga  
kredituota gamyba

Aplinkosauga ir socialiniai 
aspektai

ZDHC - nulinis pavojingų chemi-
nių medžiagų išmetimas 

Aplinkosauga

OEKO-TEX® Aplinkosauga ir socialiniai 
aspektai

ISO  - tarptautinių standartaų 
organizacija*

Aplinkosauga ir socialiniai 
aspektai

Green seal Aplinkosauga ir socialiniai 
aspektai

Nordic swan Aplinkosauga

SAC  - tvarių drabužių koalicija Aplinkosauga ir socialiniai 
aspektai

Fairtrade Socialiniai aspektai

*Rengia tarptautinius standartus, bet neteikia sertifikavimo

https://www.bluesign.com/en
https://global-standard.org/
https://b-living.eu/en/
https://sa-intl.org/
https://wrapcompliance.org/en/
https://www.roadmaptozero.com/
https://www.oeko-tex.com/en
https://www.iso.org/home.html
https://greenseal.org/certification/certification/
https://www.nordic-ecolabel.org/
https://apparelcoalition.org/
https://www.fairtrade.net/
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Naudingi šaltiniai
 
Office of Textile and Appare l Market Report 
Clean Clothes Campaign  
Human Rights Watch
Fashion Revolution’s Transparency Index 
Open Apparel Registry
EU Ecolabel
GOTS
Blue Sign
Oekotex
Database for sustainability standards

https://otexa.trade.gov/overseas_mkts/European_Union.pdf
https://cleanclothes.org/unclear-supply-chains
https://www.hrw.org/report/2019/12/18/fashions-next-trend/accelerating-supply-chain-transparency-apparel-and-footwear
https://www.fashionrevolution.org/about/transparency/
https://opensupplyhub.org/
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home_en
https://global-standard.org/
https://www.bluesign.com/en
https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.standardsmap.org/en/home


KAIP NUSTATYTI 
ir kreiptis į pirkėją 
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Pirmiausia reikia išanalizuoti tikslinės įmonės vertės grandinę ES rinkoje, kad būtų galima rasti įėjimo 
tašką. Priklausomai nuo rinkos ir produkto tipo, bus įvairių rinkos dalyvių, su kuriais reikės bendrauti: 
agentai arba brokeriai: jie neimportuoja produkto ir nėra jo savininkai, bet veikia kaip pardavėjo atstovai 
rinkoje ir ima komisinius už produkto pirkėjo suradimą. Importuotojai, didmenininkai ir platintojai: 
jie importuoja prekes, kad perparduotų rinkoje, teikia sandėliavimo paslaugas. Jie paprastai turi gerų 
žinių apie rinką, kontaktų ir nusistovėjusį tinklą. Gamintojai: jie naudoja žaliavas ir siuvimo paslaugas 
savo gaminiams, jie gali veikti kaip tiesioginiai importuotojai. Mažmenininkai: jie parduoda galutiniams 
vartotojams, taip pat gali veikti kaip importuotojai, bet rečiau. Jie gali būti suinteresuoti privačiu ženklinimu . 
   

Priklausomai nuo įėjimo į rinką taško, galima naudoti skirtingas strategijas ir kanalus, kad būtų galima 
nustatyti ir užmegzti ryšius su potencialius pirkėjus.

 
Yra įvairių komunikacijos kanalų potencialiems pirkėjams nustatyti:

Internetas: naudodamiesi profesionaliomis duomenų bazėmis ir paieškos sistemomis galite 
rasti atitinkamą įmonę pagal nurodytus paieškos kriterijus arba padaryti savo įmonę matomą ES 
pirkėjams, ieškantiems jūsų produkto. B2B tiekimo portalai arba prekyvietės (4Source, BLiving 
for home textile ir kt.) yra svarbūs siekiant suderinti pasiūlą ir paklausą profesionalioje rinkoje. 

Verslo paramos organizacijos, įskaitant Chambers of Commerce, eksporto skatinimo agentūras 
ir kt. jūsų arba tikslinėse šalyse gali suteikti informacijos apie rinkas bei verslo partnerius ir 
nukreipti jus į atitinkamus šaltinius. Profesinės ar sektorinės asociacijos (pvz., LATIA, UMBA) turi 
savo narių įmonių sąrašus, kurie yra viešai prieinami arba už paslaugos mokestį gali konsultuoti  
dėl rinkos poreikių ir galimų partnerių machinacijų.

Socialiniai tinklai, tokie kaip LinkedIn, Twitter ir Facebook, po COVID eros tampa vis svarbesni 
jungiant žmones ir verslą.

Prekybos mugės ir prekybos misijos yra svarbios pirkėjų ir tiekėjų susitikimų galimybės. Apsilankę 
mugėje turėsite galimybę asmeniškai pabendrauti su potencialiais pirkėjais, o dalyvaudami 
parodose suteiks jums dar daugiau matomumo. Per “Covid” uždarymą daugelis renginių buvo 
pakeisti internetiniais arba mišriais formatais, kurie yra mažiau veiksmingi. 

https://www.foursource.com/europe/
https://b-living.eu/en/
https://latia.lt/
http://umba.am/eng/
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Tikslinėse šalyse esančios ambasados gali suteikti informacijos apie galimybes dominančioje 
šalyje.

Nustačius potencialų pirkėją, svarbu patraukti jo dėmesį patraukliu pristatymu. Sužinoję apie 
pirkėjo verslą, rinką, klientus ir poreikius, galima pasiūlyti sprendimus, kurie atitinka jų poreikius 
bei reikalavimus. Pristatant savo įmonės unikalius pardavimo taškus (UPS), kuriais išsiskiriate iš 
konkurentų, yra svarbu sutelkti dėmesį į Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) keletą patarimų, kuriais 
reikėtų vadovautis (3 langelis). 
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3 langelis

Unikalių pardavimo taškų socialinės taisyklės

Akcentuojant unikalius pardavimo taškus vis svarbiau yra atkreipti dėmesį į 

įmonės veiklos rezultatų tvarumą, aiškiai reklamuojant standartus ir sertifikatus, 

kurių ji laikosi. Vadovaujantis Įmonių socialinės atsakomybės nuostatomis, ypač 

daugianacionalinėms aprangos bendrovėms tampa privaloma ne tik stengtis 

mažinti neigiamą poveikį aplinkai, bet ir imtis priemonių darbuotojų teisėms 

užtikrinti ir skatinti.

Spręsdamos ĮSA klausimus, kai kurios bendrovės parengė specialius dokumentus 

(kuriuos paprastai vadinami “elgesio kodeksais”), kuriuose yra išdėstytos jų 

vertybės, principai ir gairės. įvairiose srityse. Šie dokumentai yra priemonė 

bendrovėms aiškiai ir viešai pareikšti savo tiekėjams, klientams, vartotojams ir 

akcininkams, kad jie galėtų suprasti, kaip jie ketina vykdyti verslą. Kai kurie jų skirti 

platintimui, įskaitant skelbimą darbo vietose. Kitos bendrovės neturi oficialaus 

elgesio kodekso, tačiau išplatino laiškus, kuriuose nurodo savo politiką tiekėjams, 

rangovams ir (arba) pirkimo agentams. Atitikties sertifikatai yra dar viena 

priemonė, kurią įmonės naudoja savo politikai išdėstyti.

Savanoriški elgesio kodeksai tampa vis labiau paplitę, ypač drabužių sektoriuje. 

Jų ištakos - septintajame dešimtmetyje daugianacionalinių korporacijų parengtos 

etikos gairės bei  savanoriški elgesio kodeksai, kuriuos 1980 m. parengė privačios 

grupės. Pirmasis aprangos įmonių elgesio kodeksas buvo priimtas 1991 m. 

Dauguma kitų kodeksų buvo parengti neseniai.

Įmonės priima įmonių elgesio kodeksus dėl įvairių priežasčių, pvz. nuo “socialinės 

atsakomybės jausmo” iki konkurentų, profesinių sąjungų, žiniasklaidos spaudimo, 

vartotojų grupių, akcininkų ir darbuotojų teisių gynėjų. Rengdamos savo elgesio 

kodeksus, bendrovės gali remtis esamais modeliais, pvz. daugiašaliais elgesio 

kodeksais (pvz., Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Pagrindiniais darbo 
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kodeksais), pvz. tokiais standartais, kaip JT Pasauliniu susitarimu ir EBPO gairėmis 

daugiašalėms įmonėms), privačiojo sektoriaus iniciatyvomis (pvz., Maquiladora 

standartais) ir tarptautiniu mastu pripažintomis TDO nustatyti darbo standartai. 

Turi būti laikomasi bent šių TDO pagrindinių darbo standartų: 

029 Priverstinis darbas

087 Asociacijų laisvė ir teisės jungtis į organizacijas apsauga

098 Teisė jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas

100 Vienodas darbo užmokestis

105 Priverstinio darbo panaikinimas

111 Diskriminacija (užimtumas ir profesija)

155 Profesinė sauga ir sveikata

138 Minimalaus amžiaus konvencija

182 Blogiausių vaikų darbo formų panaikinimas
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Šiandien derybos dėl sandorio su potencialiu pirkėju yra labiau susijusios su įmonės, o ne su 
produkto ar paslaugos pardavimu. Kreipiantis į potencialų pirkėją taip pat svarbu nepamiršti 
kultūrinių skirtumų ir atitinkamai elgtis. 

Keletas naudingų patarimų, susijusių su kreipimusi į potencialų pirkėją, įskaitant susitikimo formatą 
(internetinis vs. susitikimas akis į akį), pristatymo būdus, ĮSA akcentavimą, su bendravimu susijusius 
klausimus (kalba, turinys), produktų pavyzdžių parinkimą, kainos pasiūlymo pateikimą (įskaitant 
pakrantės lapo apskaičiavimą), tolesnius veiksmus ir t. t., galima rasti išsamiame CBI tyrime. 

Galima susisiejti su tarptautinėmis organizacijomis ir valstybinėmis agentūromis (CBI, JT, Danida, 
ITC, ICCO, SIPPO, Solidaridad) dėl bet kokių vykdomų eksporto mokymo programų, skirtų drabužių 
eksportuotojams besivystančiose šalyse. Pavyzdžiui, UNIDO-Armėnija įgyvendina “Į eksportą 
orientuotų pramonės šakų konkurencingumo didinimas Armėnijoje modernizuojant ir suteikiant 
galimybę patekti į rinką” projekto III etapą, kurio metu, be kita ko, yra skatinamas tekstilės ir odos 
dirbinių eksportas.

Naudingi šaltiniai
 
CBI
Follow this example of export pricing for an overview.
Follow the ITC’s e-learning course on export sales and negotiations or introduction to 
crossborder contracts.
UN
DANIDA
ITC 
GIZ 
ICCO 
SIPPO  
Solidaridad  

https://www.cbi.eu/market-information/apparel/doing-business
https://www.cbi.eu/
https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Guide-to-exporting/Export-pricing
https://learning.intracen.org/course/info.php?id=261
https://learning.intracen.org/course/info.php?id=181
https://learning.intracen.org/course/info.php?id=181
https://www.un.org/en/
https://um.dk/en/danida
https://intracen.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/71852.html
https://www.icco-cooperation.org/en/
https://www.sippo.ch/
https://www.solidaridadnetwork.org/
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Prieš pradėdami gaminti produkciją Europos pirkėjui, privaloma užsiregistruoti kaip tiekėjas, ypač 
didesnėms, įsitvirtinusioms bendrovėms. Norint užsiregistruoti, reikia pasirašyti sutartį. Tikėtina, kad 
pirkėjas pateiks sutartį ir pirkėjo vadovą, kuriame paprastai yra nustatyta, kokios šalies teisė taikoma 
sutarčiai. Tačiau taip pat būkite pasirengę derėtis dėl savo sąlygų.

Sudarydami sutartį, pirkėjai ir pardavėjai įsipareigoja prisiimti privalomus įsipareigojimus. Yra svarbu 
būti realistais tiek pažadų, tiek lūkesčių atžvilgiu. Neįvykdžius to, kas buvo pažadėta, gali pakenkti 
įmonės reputacijai. Susitarime nurodoma, dėl ko buvo susitarta ir ką privaloma pristatyti. Taip pat 
apibrėžiama atsakomybė, įsipareigojimai ir rizika. 

Mažiausiai sutartyje turi būti nurodyta:

Produkto aprašymas, kokybė, kiekis, sertifikatai ir kita informacija; 

Pristatymas pagal taikomas INCOTERMS; 

Kaina, įskaitant valiutą; 

Mokėjimo sąlygos: mokėjimo priemonės ir laikas; 

Dokumentai: komercinė sąskaita faktūra, pakavimo sąrašas, draudimas, kilmės sertifikatas, 
patikrinimo sertifikatas, muitinės dokumentai, kiti dokumentai.

 
Susitarkite su pirkėju dėl AQL (leistinos kokybės ribos), kuri yra susijusi su kokybės lygiu 
ir yra blogiausiai toleruotina. Pavyzdžiui, AQL 2,5 reiškia, kad pirkėjas atmes partiją jei 
daugiau kaip 2,5 % viso užsakyto kiekio per kelias gamybos serijas bus su defektais. 

Tarptautinėje komercinėje teisėje apibrėžtos kelios sąvokos (vadinamos INCOTERMS), padedančios 
pirkėjams ir tiekėjams aiškiai susitarti dėl užduočių, išlaidų ir rizikos, susijusios su tarptautiniais 
sandoriais, ir padėti prekių gabenime ir pristatyme. Kiekviename iš šių terminų apibrėžiama, kaip 
paskirstoma atsakomybė tarp eksportuotojų ir importuotojų, kai reikia koordinuoti ir apmokėti vežimą, 
draudimą, mokesčius ir muitinį įforminimą. FOB yra standartinis Incoterm, naudojamas aprangos 

https://qualityinspection.org/what-is-the-aql/
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
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pramonėje. Tai reiškia, kad pardavėjas arba eksportuotojas yra atsakingas be tik už prekių pakrovimą 
į laivą sutartame uoste, bet ir už muitinės formalumų atlikimą eksporto šalyje. Jei siuntai kas nors 
nutinka po to momento, kai ji kirto laivo bėgius, tai yra pirkėjo nuostoliai. Kartais pirkėjai ir pardavėjai 
gali susitarti dėl kitų Incoterms sąlygų: DDP (pristatymo muitas sumokėtas); EXW (Ex-Works); CIF 
(mokestis, draudimas ir krovinių gabenimas); CNF (mokestis, be draudimo ir krovinių gabenimo); CFR 
(mokestis ir krovinių gabenimas. 

Du dažniausiai aprangos pramonėje naudojami mokėjimo būdai yra akredityvas (LC) ir telegrafinis 
pervedimas (TT). Pirmasis yra saugesnis mokėjimo būdas gamintojui. Pirmą kartą bendraujant su 
pirkėju geriau rinktis akredityvą. Nesutarimų atveju, kol jie nebus išspręsti, bankas sulaikys mokėjimą. 
Akredityvas įpareigoja pirkėjo banką sumokėti tiekėjui, kai įvykdomos tam tikros sąlygos. TT reiškia 
elektroninį pervedimą, kuris gali būti naudojamas atidarytos sąskaitos operacijoje, kai lėšos pervedamos 
po siuntos perdavimo. Jei nėra išankstinio mokėjimo, tiekėjas prisiima visą finansinę riziką. Prekės taps 
pirkėjo nuosavybe prieš jas apmokant. Dar visai neseniai akredityvai buvo paplitę, tačiau Europos 
pirkėjai neteikia pirmenybės LC mokėjimans, nes jie blokuoja jų pinigų srautus. 

Naudodami eksporto kredito draudimą (ECI), gamintojai gali sumažinti pirkėjo nemokėjimo riziką. 
Toks draudimas, kurį siūlo valstybinės agentūros arba privačios draudimo bendrovės, paprastai apima 
komercinius pirkėjo nemokumo ar bankroto, politines rizikas (karo ar pilietinių neramumų) ir valiutos 
nekeičiamumą.

Abejodami, patikrinkite, ar pirkėjas yra finansiškai patikimas, atliekant išsamų kredito patikrinimą. 
Tam yra specializuotų įmonių arba galima kreiptis į tikslinės šalies ambasadą, kad gauti informacijos 
apie partnerį.

Naudingi šaltiniai
 
You can look up the ITC model contracts as examples
More in detail about INCOTERMS 

http://www.intracen.org/itc/exporters/model-contracts/
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/
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Prekių paruošimas pristatymui yra labai svarbus žingsnis, nes jei jos nebus tinkamai supakuotos, 
nebus įmanoma jų pristatyti ir teks jas pakatotinai paruošti. Tikimąsi, kad pirkėjas pateiks pakavimo 
vadovą, kuriame bus pateikti nurodymai, kaip: 

kokią ir kokios kokybės pakavimo medžiagą naudoti ;

pakavimo medžiagos dydį;

informaciją, kuri turėtų būti nurodyta ant pakavimo medžiagos;

brūkšninių kodų vietą ir išdėstymą;

krovimo ar pakavimo būdas (pageidautina odiniams gaminiams);

didžiausias kiekis dėžutėje arba polietileniniame maišelyje;

didžiausias eksporto dėžės svoris;

nurodyti pakavimo medžiagų tiekėjai.
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4 langelis 
Tvarios pakavimo medžiagos

Plastikas suyra per dešimtmečius, išskiriant į aplinką kenksmingas chemines 
medžiagas, teršiant ir keliant pavojų biologinei įvairovei. Mados pramonė yra 
viena iš pagrindinių (35 proc.) vienkartinių plastikinių atliekų teikėjų, daugiausia 
dėl netyčinio pakavimo išmetimo. Spaudimą daro ir aplinką tausojantys galutiniai 
vartotojai: Drapers 2021 m. atskleidė, kad 77 proc. pirkėjų Europoje nori kuo 
mažiau įpakavimo ne tik galutiniame produkte, bet ir visoje tiekimo grandinėje.

Europos Komisija ir Europos mados pramonė yra tvirtai įsipareigojusios mažinti 
pakavimo ir pakavimo atliekų poveikį aplinkai. ES reglamento 2018/852 
pakeitimas dėl pakavimo ir pakavimo atliekų (Direktyva 94/62/EB) reikalauja, kad 
ES valstybės narės perdirbtų 50 proc. plastiko ir 75 proc. popieriaus bei kartono 
pakavimo atliekų iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Kartu su siekiu mažinti pramonėje naudojamo pakavimo kiekį prekių ženklai, 
mažmenininkai ir pakavimo tiekėjai intensyviai kuria tvarias įprastinio pakavimo, 
tokio kaip kartonas ir poliesteris, alternatyvas. Keletas geriausios praktikos 
pavyzdžių yra naudoti biologiškai skaidų ir kompostuojamą plastiką, daugkartinio 
naudojimo pakavimo medžiagas, perdirbtas arba perdirbamas alternatyvas. 

Galima prisidėti prie šios tendencijos naudojant mažiau pakavimo medžiagų, kas 
leis ne tik sutaupyti bet ir sumažinti neigiamą pakuočių poveikį aplinkai.

https://www.drapersonline.com/news/sustainability-and-the-consumer-2021-report
https://www.drapersonline.com/news/sustainability-and-the-consumer-2021-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l21207
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Jei pagal Incoterms susitarta, kad už pristatymą atsako tiekėjas, privaloma pasirinkti siuntai patikimą 
gabenimo įmonę bei transportavimo tipą. Drabužių pramonėje pristatymas laiku yra ypač svarbus. 
Europos pirkėjai dirba su įpatingomis kolekcijomis. Pastarosios grindžiamos konkrečiomis spalvų ir 
stiliaus derinimais, o tai reiškia, kad visos kolekcijos prekės pristatomos parduotuvėje kartu. Jei prekė 
pristatoma pavėluotai, ji nebeatitinka temos ir pirkėjas gali paprašyti nuolaidos visai užsakymo vertei. 
Jei siunta kraunama tik kartą per savaitę, gali susidaryti 1 savaitės vėlavimas perduodant prekes. 
Renkantis gabenimo teikėja, svarbu atsižvelgti į patogų gabenimo grafiką.

Paprastai yra daugiau nei vienas transportavimo variantas, kuriuo galima siųsti gaminus iš bet kurios 
šalies. Renkantis vieną iš jų, svarbiausi aplinkybės yra greitis, kaina ir prieinamumas (žr. lentelę).

Pristatymas 
vandenynu Pristatymas oru Pristatymas keliu Pristatymas 

geležinkeliu
Greitis + ++++ +++ ++

Kaina ++++ + +++ +++

šaltinis  - cbi.eu

Nepaisant sparčiai augančių gabenimo išlaidų, krovinių gabenimas oro transportu vis dar yra 5-10 
kartų brangesnis už vienetą negu gabenant vandenynu ir paprastai pasirenkamas ne didelėms aukštos 
vertės prekėms gabenti. Paprastai krovinių gabenimo oro transportu išlaidos tampa prasmingos, kai 
jos sudaro mažiau nei 15-20 % visos krovinio vertės. Aprangos atžvilgiu tai būna retai. 

Įprastas krovinių konteineris yra 20 pėdų arba 33,2 m3 talpos, dar vadinamas 1 TEU (dvidešimties pėdų 
ekvivalentinis vienetas). Pasirenkant pilną konteinerį, galima rinktis 20 arba 40 pėdų, priklausomai 
nuo siuntos tūrio. Jei yra siunčiama nedidelė siunta, galima apsvarstyti galimybę vežti konsoliduotą 
krovinį. Čia galima rinktis iš kelių tarptautinių gabentojų ir logistikos agentų. Kai kurie iš jų tvarko visus 
tarptautinei prekybai reikalingus dokumentus į savo paslaugas, kiti tik organizuoja pervežimą. Galite 
kreiptis į gabenimo agentūrą, kad ji pasirūpintų krovinio gabenimu ir dokumentų tvarkymu, bet reikia 
įsitikinti, kad yra laikoma ES muitinės reikalavimų.

Žemiau yra išvardyti dokumentai reikalingi muitiniam įforminimui Europoje: 

Muitinės importo deklaracija: visos prekės turi būti deklaruojamos muitinėje vadovaujantis 
Bendruoju administraciniu dokumentu (BAD). Tai bendra importo deklaracijos forma, skirta 
visoms ES valstybių narėms. 

Prekybinėje sąskaitoje faktūroje pateikiama pagrindinė informacija apie sandorį. 

https://www.cbi.eu/market-information/apparel/tips-organise-your-export#always-pack-the-goods-according-to-the-buyer-s-requirements
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Muitinės vertės deklaracija turi būti pateikta, jei prekių vertė viršija 20 000 EUR. Pagrindinė šio 
dokumento paskirtis  - muitinės vertės apmokestinimui nustatymui ir  tarifinių muitų taikymui. 

Krovinių gabenimo dokumentai: krovinio važtaraštis, FIATA važtaraštis, kelių transporto 
važtaraštis (CMR), oro transporto važtaraštis (AWB), geležinkelio važtaraštis (CIM), ATA knygelė, 
TIR knygelė ir kt. 

Krovinių draudimas: draudimo sąskaita faktūra muitiniam įforminimui reikalinga tik tada, kai 
atitinkami duomenys nenurodyti prekybinėje sąskaitoje faktūroje. 

Įpakavimo sąrašas: pakuotės sąraše (P/L) pateikiama informacija apie kiekvienos siuntos  
importuojamas prekes, pakuotę, įskaitant svorį, matmenis, krovinių tvarkymo klausimus ir kt.

Visos ES valstybės narės taiko tą patį bendrąjį muitų tarifą (BTM). Skirtingos muito normos taikomos 
skirtingiems produktams. Europos Sąjunga prekėms klasifikuoti naudoja Kombinuotąją nomenklatūrą 
(KN). Pirmieji šeši skaitmenys atitinka tarptautinę Suderintos sistemos nomenklatūrą (HS kodai). 
Specifikacijos, papildančios HS kodus, yra būdingos Europos Sąjungai ir apima 8 ir 10 skaitmenų. 
Teisingas klasifikavimas yra svarbus, nes nuo jo priklauso taikomi muitai. Europoje nėra nesuderintas 
PVM (pridėtinės vertės mokestis). Jis mokamas pagal tikslinėje šalyje taikomus tarifus.

Bendroji lengvatų sistema (BLS) panaikina importo muitus produktams, įvežamiems iš pažeidžiamų 
besivystančių šalių į Europos Sąjungą. Šiuo metu yra 72 šalys, kurioms yra taikoma BLS. ES siūlo tris 
schemas:

Standartinė BLS: iš dalies arba visiškai panaikinami muitai dviem trečdaliams tarifų pozicijų.

BLS+: tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė. Pagal ją yra mažinami tarifai iki 
0 % atrinktoms mažų ir vidutinių pajamų šalims, kurios įgyvendina 27 tarptautines konvencijas, 
susijusias su žmogaus teisėmis, darbo teisėmis, aplinkos apsauga ir gero administravimo 
valdymu.

EBA (viskas, išskyrus ginklus): mažiausiai išsivysčiusioms šalims skirta priemonė, pagal kurią 
joms visiškai panaikinami muitai ir kvotos visiems produktams, išskyrus ginklus ir šaudmenis.

Esant kitoms vienodoms sąlygoms, tiekėjai pirmenybę teiks importui iš šių šalių. Taigi patikrinkite, ar 
jūsų šalis yra įtraukta į šį sąrašą, ir apie tai aiškiai praneškite. 
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Naudingi šaltiniai
 
Freight Finders lets you compare shipping costs of different forwarders
Freightos 
Shipping Glossary 
European Customs Portal 
Access2Markets Helpdesk 
72 countries that fall under the GSP

https://freightfinders.com/
https://www.freightos.com/
https://www.cogoport.com/knowledge-center/resources/shipping-terms
https://www.tariffnumber.com/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-trade-helpdesk-users
https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/generalised-scheme-preferences_en
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Šis leidinys buvo parengtas Europos Sąjungai finansuojant. Jo turinys pateikia “Žaliosios tekstilės tvariai 
Europos ekonomikai” komandos nuomonę, kuri yra už jį atsakinga, bet nebūtinai atspindi Europos 
Sąjungos požiūrį”.


