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Pozměňovací návrh 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Textilní výrobky, u kterých se vyžaduje 
pouze označování společnou etiketou,
a výrobky prodávané v metráži nebo 
odstřizích se mají nabízet k prodeji 
takovým způsobem, aby se spotřebitel 
mohl plně seznámit s informacemi 
uvedenými na společném obalu nebo na 
návinu.

(9) Textilní výrobky, u kterých se vyžaduje 
pouze označování společnou etiketou,
a výrobky prodávané v metráži nebo 
odstřizích se mají nabízet k prodeji 
takovým způsobem, aby se spotřebitel 
mohl plně seznámit s informacemi o zemi 
původu těchto výrobků ve smyslu nařízení 
Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 
1992, kterým se vydává celní kodex 
Společenství1, a s informacemi uvedenými 
na společném obalu nebo na návinu.

________
 1 Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nutné stanovit metody odběru 
vzorků a analýzy textilních výrobků
s cílem předejít možným námitkám proti 

(12) Je nutné stanovit metody odběru 
vzorků a analýzy textilních výrobků
s cílem předejít možným námitkám proti 
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používaným metodám. Metody používané 
při úředních zkouškách v členských státech 
ke stanovení složení směsí vláken 
textilních výrobků složených
z dvousložkových a třísložkových směsí by 
měly být jednotné, jak pokud jde
o předúpravu vzorků, tak o jejich 
kvantitativní analýzu. Toto nařízení by 
proto mělo stanovit jednotné metody 
analýzy pro většinu textilních výrobků 
složených z dvousložkových
a třísložkových směsí, jež jsou na trhu.

používaným metodám. Metody používané 
při úředních zkouškách v členských státech 
ke stanovení složení směsí vláken 
textilních výrobků složených
z dvousložkových a třísložkových směsí by 
měly být jednotné, jak pokud jde
o předúpravu vzorků, tak o jejich 
kvantitativní analýzu. Toto nařízení by 
proto mělo stanovit jednotné metody 
analýzy pro většinu textilních výrobků 
složených z dvousložkových
a třísložkových směsí, jež jsou na trhu. Aby 
se však toto nařízení zjednodušilo a aby se 
takové jednotné metody přizpůsobily 
technickému pokroku, je vhodné, aby se
z metod stanovených v tomto nařízení 
staly evropské normy. Za tímto účelem by 
Komise měla zorganizovat přechod ze 
současného systému, jehož metody jsou 
popsány v tomto nařízení, na systém 
založený na evropských normách.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nutné stanovit metody odběru 
vzorků a analýzy textilních výrobků
s cílem předejít možným námitkám proti 
používaným metodám. Metody používané 
při úředních zkouškách v členských státech 
ke stanovení složení směsí vláken 
textilních výrobků složených
z dvousložkových a třísložkových směsí by 
měly být jednotné, jak pokud jde
o předúpravu vzorků, tak o jejich 
kvantitativní analýzu. Toto nařízení by 
proto mělo stanovit jednotné metody 
analýzy pro většinu textilních výrobků 
složených z dvousložkových

(12) Je nutné stanovit metody odběru 
vzorků a analýzy textilních výrobků
s cílem předejít možným námitkám proti 
používaným metodám. Metody používané 
při úředních zkouškách v členských státech 
ke stanovení složení směsí vláken 
textilních výrobků složených
z dvousložkových a třísložkových směsí by 
měly být jednotné, jak pokud jde
o předúpravu vzorků, tak o jejich 
kvantitativní analýzu. Toto nařízení by 
proto mělo stanovit jednotné metody 
analýzy pro většinu textilních výrobků 
složených z dvousložkových
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a třísložkových směsí, jež jsou na trhu. a třísložkových směsí, jež jsou na trhu.
S cílem zjednodušit provádění tohoto 
nařízení by měla být příloha VIII 
nahrazena harmonizovanými normami, 
jak jsou definované v kontextu systému 
založeného na evropských normách. 

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů vyjasnění a zjednodušení by Komise měla zorganizovat přechod ze současného 
systému, jak je popsaný v příloze VIII, na systém založený na evropských normách, a to za 
pomoci daného odvětví a ve spolupráci s Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

Pozměňovací návrh 59
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Je vhodné stanovit postup, který musí 
dodržet jakýkoli výrobce nebo jeho 
zástupce, který si přeje zahrnout název 
nového vlákna do technických příloh. Toto 
nařízení by proto mělo stanovit 
požadavky, které se vztahují na název 
nového vlákna, které má být doplněno do 
technických příloh.

(16) Je vhodné stanovit postup, včetně 
konkrétních požadavků, který musí 
dodržet jakýkoli výrobce nebo jakákoli 
osoba jednající jeho jménem, která si 
přeje zahrnout název nového vlákna do 
harmonizovaného seznamu názvů vláken 
uvedeného v příloze I.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by zejména měla mít 
pravomoc přizpůsobovat technickému 
pokroku seznam názvů vláken a související 
popisy, minimální požadavky na 
technickou dokumentaci, která má být 
připojena k žádosti výrobce o doplnění 
názvu nového vlákna do seznamu názvů 
povolených vláken, zvláštní ustanovení 
týkající se korzetářských výrobků
a některých druhů textilií, seznam výrobků, 
pro něž označování etiketami nebo 
označování není povinné, seznam 
výrobků, pro něž je povinné pouze 
označování společnou etiketou nebo 
společné označení, seznam položek,
k nimž se nepřihlíží při zjišťování 
procentuálního podílu vláken, a smluvní 
přirážky používané pro výpočet 
hmotnostního podílu vláken obsažených
v textilním výrobku, a měla by také mít 
pravomoc upravovat stávající nebo přijímat 
nové metody kvantitativní analýzy 
dvousložkových a třísložkových směsí. 
Jelikož tato opatření mají obecný význam
a jejich účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení mimo jiné jeho 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

(18) Komise by zejména měla mít 
pravomoc přizpůsobovat technickému 
pokroku seznam názvů vláken a související 
popisy, minimální požadavky na 
technickou dokumentaci, která má být 
připojena k žádosti výrobce o doplnění 
názvu nového vlákna do seznamu názvů 
povolených vláken, zvláštní ustanovení 
týkající se korzetářských výrobků
a některých druhů textilií, seznam položek,
k nimž se nepřihlíží při zjišťování 
procentuálního podílu vláken, a smluvní 
přirážky používané pro výpočet 
hmotnostního podílu vláken obsažených
v textilním výrobku, a měla by také mít 
pravomoc upravovat stávající nebo přijímat 
nové metody kvantitativní analýzy 
dvousložkových a třísložkových směsí. 
Jelikož tato opatření mají obecný význam
a jejich účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení mimo jiné jeho 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. it
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Pozměňovací návrh 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aby byli spotřebitelé chráněni před 
podvodnými, nepřesnými nebo 
zavádějícími označeními, měly by být 
zavedeny harmonizované předpisy týkající 
se označení původu textilních výrobků.
Pokud jde o dovážené výrobky, měly by 
mít tyto předpisy formu požadavků na 
povinné označování. Pokud jde o výrobky, 
na něž se nevztahuje povinné označování 
původu na úrovni Unie, měly by se zavést 
předpisy, které zajistí, že případné udání 
původu není nepravdivé nebo zavádějící. 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Ve svém usnesení ze dne 25. 
listopadu 2009 o označování původu 
zboží1 Evropský parlament znovu 
zdůraznil, že ochrana spotřebitelů 
vyžaduje transparentní a důsledná 
obchodní pravidla, včetně označování 
země původu, a vyzval Komisi a Radu, aby 
podnikly veškeré nezbytné kroky k tomu, 
aby zajistily rovnocenné podmínky, jako 
mají obchodní partneři, kteří již povinnost 
označovat původ plní.
________
1 Schválené texty P7_TA(2009)0093.

Or. it



PE439.907v01-00 8/32 AM\809153CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 63
Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Aby mohli spotřebitelé přijmout 
informované rozhodnutí, měli by při 
koupi textilního výrobku vědět, zda 
výrobek obsahuje netextilní části 
živočišného původu. Proto je důležité, aby 
byly na etiketě výrobku uvedeny všechny 
materiály pocházející ze zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Toto nařízení se omezuje na 
pravidla týkající se harmonizace názvů 
textilních vláken a označování 
vlákenného složení textilních výrobků. 
Aby se však zajistil komplexní přehled 
stavu označování textilu etiketami na 
vnitřním trhu a aby se držel krok
s rozvojem elektronického obchodu
a budoucími výzvami na trhu s textilními 
výrobky, měla by Komise předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
týkající se případných nových požadavků 
na označování s cílem usnadnit volný 
pohyb textilních výrobků na vnitřním trhu
a dosáhnout vysoké úrovně ochrany 
spotřebitelů v rámci EU. Tato zpráva by 
měla vycházet z rozsáhlých konzultací se 
všemi zainteresovanými subjekty a 
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z důsledného posouzení dopadů a 
v případě potřeby by měla být doplněna
o legislativní návrhy.

Or. en

Odůvodnění

S cílem držet krok s rozvojem elektronického obchodu a budoucími výzvami na trhu
s textilními výrobky bychom měli prozkoumat ostatní oblasti označování textilních výrobků 
etiketami, pokud to napomůže volnému pohybu textilních výrobků a bude to přínosem pro 
spotřebitele. Tato zpráva by měla vycházet z rozsáhlých konzultací se zainteresovanými 
skupinami a ze skutečného přínosu pro spotřebitele i z jejich skutečných potřeb. 

Pozměňovací návrh 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Toto nařízení se omezuje na 
pravidla týkající se harmonizace názvů 
textilních vláken a označování 
vlákenného složení textilních výrobků. 
Aby se však odstranily překážky řádného 
fungování vnitřního trhu, které by mohly 
vzniknout v důsledku rozdílných 
ustanovení nebo postupů členských států,
a aby se držel krok s rozvojem 
elektronického obchodu a budoucími 
výzvami na trhu s textilními výrobky, bylo 
by žádoucí prozkoumat harmonizaci nebo 
standardizaci ostatních aspektů 
označování textilních výrobků etiketami
s cílem usnadnit volný pohyb textilních 
výrobků na vnitřním trhu a dosáhnout
v celé EU jednotné a vysoké úrovně 
ochrany spotřebitelů. Za tímto účelem by 
Komise měla předložit Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o případných 
nových požadavcích na označování 
etiketami, které by se měly zavést na 
úrovni Unie.
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Or. fr

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se snaží zajistit, aby byla Evropská komise schopna vypracovat zprávu 
bez předem stanovených závěrů, aby všechny nové předpokládané požadavky odpovídaly 
skutečným potřebám spotřebitelů a podniků.

Pozměňovací návrh 66
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Komise by měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o případných nových požadavcích na 
označování etiketami, které by se měly 
zavést na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Účelem opatření týkajících se 
označování původu by bylo poskytovat 
spotřebitelům informace o zemi původu 
výrobků, které kupují, umožnit jim 
posoudit takové výrobky z hlediska 
sociálních, ekologických a bezpečnostních 
standardů, které jsou obvykle s danou 
zemí spojovány.    

Or. it
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Pozměňovací návrh 68
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví pravidla 
týkající se používání názvů textilií
a souvisejícího označování textilních 
výrobků etiketami a pravidla týkající se
kvantitativní analýzy dvousložkových
a třísložkových směsí textilních vláken.

Tímto nařízením se stanoví pravidla 
týkající se používání názvů textilních 
vláken, označování textilních výrobků 
etiketami a určování složení vlákenných 
směsí textilních výrobků jednotnými 
metodami kvantitativní analýzy s cílem 
zlepšit jejich volný oběh na vnitřním trhu
a poskytnout spotřebitelům přesné 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že standardní metody mohou přispět k volnému oběhu textilních výrobků 
na vnitřním trhu. 

Pozměňovací návrh 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují 
na textilní výrobky, které:

2. Ustanovení tohoto nařízení kromě těch, 
která se týkají označování země původu,
se nevztahují na textilní výrobky, které: 

Or. it



PE439.907v01-00 12/32 AM\809153CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 70
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „označováním etiketami“ se rozumí 
připojení požadovaných informací
k textilnímu výrobku pomocí připevněné 
etikety;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) „označováním“ se rozumí uvedení 
požadované informace na textilním 
výrobku přišitím, výšivkou, potiskem, 
vytlačením nebo použitím jakékoli jiné 
technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Textilní výrobky mohou být uváděny na 
trh v rámci Společenství buď před jejich 
průmyslovým zpracováním, nebo během 
tohoto zpracování, nebo v jakémkoliv 
stadiu distribuce pouze tehdy, pokud jsou 

1. Textilní výrobky jsou dodávány na trh, 
pouze pokud jsou označeny etiketami nebo 
jsou k nim přiloženy obchodní dokumenty
v souladu s tímto nařízením.
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tyto výrobky označeny etiketami v souladu
s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s novým legislativním rámcem.

Pozměňovací návrh 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uplatňováním tohoto nařízení není 
dotčeno uplatňování vnitrostátních pravidel
a pravidel Společenství týkajících se 
ochrany průmyslového a obchodního 
vlastnictví, označení provenience, označení 
původu a předcházení nekalé soutěži.

2. Pokud to není v tomto nařízení uvedeno 
jinak, uplatňování vnitrostátních pravidel
a pravidel Unie týkajících se ochrany 
průmyslového a obchodního vlastnictví, 
označení provenience, označení původu
a předcházení nekalé soutěži, zůstává pro 
textilní výrobky v platnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dokud nejsou nová vlákna zařazena do 
přílohy I, jsou označována podle suroviny,
z níž jsou složena.

Or. de

Odůvodnění

Protože postup ve výborech potrvá pravděpodobně několik měsíců, než budou vlákna 
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zařazena do přílohy I, bude z finančních důvodů nutno používat vlákna s dočasným názvem, 
tj. názvem suroviny. Z tohoto důvodu je toto přechodné ustanovení velmi důležité.

Pozměňovací návrh 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na výrobky uvedené v čl. 3 
odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a aniž jsou 
dotčena ustanovení čl. 24 odst. 1 nařízení 
Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 
1992, kterým se vydává celní kodex 
Společenství, před provedením reformy 
ustanovení o povinném označování 
původu a v souladu s čl. 11 odst. 1 tohoto 
nařízení jsou textilní výrobky považovány 
za „pocházející“ ze země, v níž prošly 
alespoň dvěma hlavními stupni procesu 
zpracování a/nebo výroby.     
___________
1 Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vlákenné příměsi ve výrobcích 
uvedených v odstavcích 1 a 2, včetně 
vlněných výrobků, které prošly procesem 
mykání, nesmí překročit 0,3% a musí být 
opodstatněné z technických důvodů 
spojených s výrobou.

3. Cizí vlákna ve výrobcích uvedených
v odstavcích 1 a 2, včetně vlněných 
výrobků, které prošly procesem mykání, 
nesmí překročit 0,3 % hmotnosti a musí 
být opodstatněné jako technicky 
nevyhnutelné z hlediska správného 
výrobního postupu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 77
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Textilní výrobek složený ze dvou nebo 
více vláken, z nichž jedno tvoří nejméně 
85 % celkové hmotnosti, se označí jedním
z následujících:

1. Textilní výrobek se označí názvy
a procentuálním hmotnostním podílem 
všech druhů vláken, které jsou obsaženy 
ve výrobku, v sestupném pořadí.

a) název vlákna, které tvoří nejméně 
85 % celkové hmotnosti, po němž 
následuje jeho hmotnostní podíl
v procentech;
b) název vlákna, které tvoří nejméně 
85 % celkové hmotnosti, po němž 
následují slova „nejméně 85 %“;
c) údaje o úplném procentuálním složení 
výrobku.
2. Textilní výrobek, který se skládá ze 
dvou nebo více vláken, z nichž žádné 
nedosahuje 85 % celkové hmotnosti, se 
označí názvy a procentuálním 
hmotnostním podílem alespoň dvou 
vláken s nejvyšším procentuálním 
hmotnostním podílem, za nimi se uvedou 
názvy dalších druhů vláken, které jsou 
obsaženy ve výrobku, v sestupném pořadí 
podle jejich procentuálního hmotnostního 
podílu, s doplněním nebo bez doplnění 
jejich hmotnostního podílu v procentech. 

2. Jako výjimka z odstavce 1, mohou být 
vlákna nezařazená do přílohy
I označována výrazem „jiná vlákna“, za 
kterým následuje celkový hmotnostní 
podíl v procentech.

Použijí se však rovněž tato pravidla:

(a) druhy vláken, které tvoří jednotlivě 
méně než 10 % celkové hmotnosti 
výrobku, lze společně označit výrazem 
„jiná vlákna“, za kterým následuje 
celkový hmotnostní podíl v procentech;
b) pokud se uvede název vlákna, které 
tvoří méně než 10 % celkové hmotnosti 
výrobku, musí být uvedeno úplné 
procentuální složení daného výrobku.
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3. Výrobky, které mají čistě bavlněnou 
osnovu a čistě lněný útek, kde procentuální 
podíl lnu je nejméně 40 % celkové 
hmotnosti nešlichtované tkaniny, mohou 
být označeny názvem „směs bavlna – len“, 
který musí být doplněn specifikací složení 
„čistě bavlněná osnova – čistě lněný útek“.

3. Výrobky, které mají čistě bavlněnou 
osnovu a čistě lněný útek, kde procentuální 
podíl lnu je nejméně 40 % celkové 
hmotnosti nešlichtované tkaniny, mohou 
být označeny názvem „směs bavlna – len“, 
který musí být doplněn specifikací složení 
„čistě bavlněná osnova – čistě lněný útek“.

4. U textilních výrobků, jejichž složení je
v době výroby obtížné určit, je možné 
použít na etiketě výrazy „směs vláken“ 
nebo „nespecifikované složení textilie“.

4. Aniž by byl dotčen čl. 5 odst. 1
u textilních výrobků, jejichž složení je
v době výroby obtížné určit, je možné 
použít na etiketě výrazy „směs vláken“ 
nebo „nespecifikované složení textilie“.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel má právo být informován o celkovém procentuálním složení výrobku. Textilní 
výrobky se skládají z omezeného počtu vláken a je technicky proveditelné přesně určit jejich 
procentuální složení. Tolerance stanovená v čl. 18 odst. 2, 3 a 4 platí i nadále. Uděluje se 
rovněž výjimka pro vlákna, která dosud nejsou zařazena do přílohy I, avšak jsou uvedena na 
trh s cílem vyhodnotit poptávku spotřebitelů (odst. 2) a pro textilní výrobky skládající se
z recyklovaných vláken (odst. 4), které vyrábí malé a střední podniky tradičními výrobními 
metodami.

Pozměňovací návrh 78
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 9 – bod 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) procentuální hmotnostní podíl 
nespecifikovaných vláken nepřekračuje 
30 % celkové hmotnosti;

Or. de

Odůvodnění

Nižší hodnota by znamenalo značnou zátěž a vedla by k neopodstatněnému rozšíření 
označení. Narušila by se tak rovnováha mezi zajištěním vysokého stupně ochrany spotřebitele
a zjednodušením pravidel pro textilní výrobky.
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Pozměňovací návrh 79
Toine Manders

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Materiály pocházející ze zvířat

1. Pokud textilní výrobek obsahuje 
netextilní části živočišného původu, je 
označen etiketou, na níž je uvedeno, že 
tyto části jsou vyrobeny z materiálu 
pocházejícího ze zvířat. Označení nesmí 
být zavádějící a musí být provedeno tak, 
aby spotřebitel snadno porozuměl, ke 
které části výrobku se údaje na etiketě 
vztahují.
2. Členské státy oznámí Komisi analytické 
metody používané k identifikaci materiálů 
pocházejících ze zvířat do [datum použití],
a poté vždy, když to bude z důvodu nových 
skutečností nezbytné.
3. Komise přijme v souladu s články 19a, 
19b a 19c akty v přenesené pravomoci, 
specifikující formy a způsoby označování 
textilních výrobků etiketami podle 
odstavce 1 a stanovující analytické metody 
používané k identifikaci materiálů 
pocházejících ze zvířat.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohli spotřebitelé přijmout informované rozhodnutí, měli by při koupi textilního výrobku 
vědět, zda výrobek obsahuje netextilní části živočišného původu (kožešinu, kůži atd.). Proto je 
důležité, aby byly na etiketě výrobku uvedeny všechny materiály pocházejících ze zvířat.
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Pozměňovací návrh 80
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Textilní výrobky musí být označeny 
etiketou nebo jinak označeny vždy, když 
jsou uváděny na trh.

1. Textilní výrobky musí být označeny 
etiketou vždy, když jsou dodávány na trh.

Etiketa je připevněna k textilnímu 
výrobku tak, aby byla pro spotřebitele 
snadno přístupná a viditelná. Etiketa musí 
zůstat čitelná během přiměřené doby 
životnosti výrobku. Označení etiketami
a způsob, jímž jsou připevněny, nesmí 
spotřebitele při nošení textilního výrobku 
nadměrně obtěžovat.

Etikety nebo jiné označení mohou být 
nahrazeny či doplněny průvodními 
obchodními doklady, pokud tyto výrobky 
nejsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli nebo jsou dodávány ke splnění 
státní zakázky nebo zakázky jiné 
právnické osoby veřejného práva.

Označení etiketami může však být 
nahrazeno či doplněno průvodními 
obchodními doklady, pokud jsou tyto 
výrobky dodávány hospodářským 
subjektům v rámci dodavatelského řetězce 
nebo jsou dodávány ke splnění zakázky
jakéhokoli smluvního orgánu ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby1.
Názvy a popisy zmíněné v článcích 5, 7, 8
a 9 tohoto nařízení musí být v těchto 
průvodních obchodních dokladech jasně 
uvedeny. 
Zkratky lze používat za podmínky, že 
zkratky pro vlákna jsou definovány
v mezinárodních normách2 a jsou v tomto 
dokladu vysvětleny.
_______
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
2 ISO 2076 o zkratkách textilních vláken.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit pohodlí koncového uživatele, avšak bez stanovení jakýchkoli nepružných
a nepřiměřeně přísných pravidel pro výrobce. Měl by být doplněn odkaz na normu ISO 2076. 
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Norma definuje mezinárodní zkratky pro nejvýznamnější textilní vlákna a suroviny používané
v textilních výrobcích.

Pozměňovací návrh 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Textilní výrobky musí být označeny 
etiketou nebo jinak označeny vždy, když 
jsou uváděny na trh.

1. Textilní výrobky musí vždy uvádět zemi 
původu, jak stanoví celní kodex 
Společenství, a musí být označeny etiketou 
nebo jinak označeny vždy, když jsou 
uváděny na trh.

Etikety nebo jiné označení mohou být 
nahrazeny či doplněny průvodními 
obchodními doklady, pokud tyto výrobky 
nejsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli nebo jsou dodávány ke splnění 
státní zakázky nebo zakázky jiné právnické 
osoby veřejného práva.

Etikety nebo jiné označení mohou být 
nahrazeny či doplněny průvodními 
obchodními doklady, pokud tyto výrobky 
nejsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli nebo jsou dodávány ke splnění 
státní zakázky nebo zakázky jiné právnické 
osoby veřejného práva. Toto ustanovení se 
nevztahuje na textilní výrobky z třetích 
zemí.

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a

1. Pro účely tohoto článku se výrazy 
„původ“ a „pocházející“ rozumí 
nepreferenční původ v souladu s články 
22 až 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 
ze dne 12. října 1992, kterým se vydává 
celní kodex Společenství1.
2. Na dovoz nebo uvedení textilních 
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výrobků ze třetích zemí na trh, s výjimkou 
výrobků pocházejících z Turecka a ze 
smluvních stran dohody o EHP, se 
vztahuje označování původu za podmínek 
stanovených v tomto článku.
3. Země původu textilních výrobků se 
uvádí na etiketě těchto výrobků.
V případech, kdy jsou výrobky zabaleny, 
se označení provádí samostatně na balení.
4. Komise může v souladu s články 19a, 
19b a 19c přijmout akty v přenesené 
pravomoci s cílem určit případy, kdy bude 
akceptováno označení původu na balení 
místo označení na samotných výrobcích. 
Může se jednat zejména o případy, kdy se 
výrobky obvykle dostanou ke koncovému 
spotřebiteli nebo uživateli ve svém 
obvyklém balení.
5. Slova „vyrobeno v“ (made in) spolu
s názvem země původu označují původ 
textilního výrobku. Označování etiketami 
může být provedeno v jakémkoli 
oficiálním jazyce Evropské unie, který je 
snadno srozumitelný pro koncového 
zákazníka v členském státě, kde je výrobek 
uveden na trh. 
6. Označení původu musí být provedeno 
jasně čitelným a nesmazatelným písmem, 
musí být během normální manipulace 
viditelné, jasně odlišné od ostatních 
informací a musí být učiněno způsobem, 
který není zavádějící a nevytváří mylný 
dojem, pokud jde o původ výrobku.
7. Textilní výrobky jsou označeny 
požadovanou etiketou při dovozu. Toto 
označení se nesmí odstranit nebo se do něj 
nesmí zasahovat až do doby, kdy jsou 
výrobky prodány spotřebiteli nebo 
uživateli.
_______
1 Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11b

1. Pokud je původ výrobku, kromě původu 
výrobků uvedených v článku 11a, uveden 
na etiketě, vztahují se na toto označení 
podmínky stanovené v tomto článku.
2. Výrobek se pokládá za výrobek 
pocházející ze země, kde proběhly alespoň 
dvě z těchto fází výroby:
- spřádání;
- tkaní;
- konečná úprava;
- zhotovení textilních výrobků;
3. Textilní výrobek nesmí být na etiketě 
popsán jako pocházející výlučně z určité 
země, pokud v ní neproběhly všechny fáze 
výroby uvedené v odstavci 2.
4. Slova „vyrobeno v“ (made in) spolu
s názvem země původu označují původ 
výrobku. Označování etiketami může být 
provedeno v jakémkoli oficiálním jazyce 
Evropské unie, který je snadno 
srozumitelný pro koncového zákazníka
v členském státě, kde je výrobek uveden 
na trh.
5. Označení původu musí být provedeno 
jasně čitelným a nesmazatelným písmem, 
musí být během normální manipulace 
viditelné, jasně odlišné od ostatních 
informací a musí být učiněno způsobem, 
který není zavádějící a nevytváří mylný 
dojem, pokud jde o původ výrobku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11c

Komise může v souladu s články 19a, 19b
a 19c přijmout akty v přenesené 
pravomoci s cílem:
- podrobně určit formu a způsoby 
označování původu;
- vytvořit seznam výrazů ve všech 
úředních jazycích Unie, které jasně 
vyjadřují, že výrobek pochází ze země 
uvedené na etiketě;
- určit případy, kdy všeobecně používané 
zkratky nepochybně označují zemi původu
a mohou být pro účely nařízení použity;
- určit případy, kdy výrobky nemohou 
nebo nemusí být z technických nebo 
ekonomických důvodů označovány;
- určit jiná pravidla, která mohou být 
vyžadována, pokud se zjistí, že výrobky 
nesplňují ustanovení tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 11 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11d

1. Textilní výrobky uvedené v článku 11a 
nesplňují ustanovení tohoto nařízení, 
jestliže:
- na nich není původní etiketa;
- označení původu na etiketě neodpovídá 
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původu výrobku;
- označení původu na etiketě bylo 
změněno nebo odstraněno nebo se do něj 
jinak zasahovalo, s výjimkou případů, kdy 
byla nutná oprava podle odstavce 5 tohoto 
článku; 
2. Textilní výrobky kromě výrobků 
uvedených v článku 11a nesplňují 
ustanovení tohoto nařízení, jestliže:
- označení původu na etiketě neodpovídá 
původu výrobku;
- označení původu na etiketě bylo 
změněno nebo odstraněno nebo se do něj 
jinak zasahovalo, s výjimkou případů, kdy 
byla nutná oprava podle odstavce 5 tohoto 
článku; 
3. Komise může v souladu s články 19a, 
19b a 19c přijmout akty v přenesené 
pravomoci týkající se prohlášení
a doprovodných dokumentů, které lze 
přijmout jako důkaz splnění ustanovení 
tohoto nařízení.
4. Členské státy stanovují pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto 
nařízení a přijímají veškerá opatření 
nezbytná pro provádění těchto pravidel. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 
do devíti měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost a neprodleně ji informují
o všech následných změnách, které se jich 
týkají.
5. V případech, kdy výrobky nesplňují 
ustanovení tohoto nařízení, členské státy 
dále přijmou nezbytná opatření a budou 
požadovat, aby majitel výrobků nebo 
kterákoli jiná osoba za ně odpovědná 
výrobky označila etiketou v souladu
s tímto nařízením a na vlastní náklady.
6. V případě, kdy je to nutné pro účinné 
uplatňování tohoto nařízení si mohou 
příslušné orgány vyměňovat údaje, které 
obdržely při kontrole plnění tohoto 
nařízení, včetně orgánů, jiných osob nebo 
organizací, které členské státy pověřily 
podle článku 11 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 



PE439.907v01-00 24/32 AM\809153CS.doc

CS

11. května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu1

.
______
1 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jsou-li textilní výrobky nabízeny
k prodeji, uvádějí se názvy a popisy
zmíněné v článcích 5, 7, 8 a 9 zřetelně, 
čitelně a jednotným písmem v katalozích
a prospektech, na obalech, etiketách
a jiném označení.

2. Při dodávání textilního výrobku na trh 
se název a složení vlákenných směsí
zmíněné v článcích 5, 7, 8 a 9 uvádí 
jednotným písmem na dostupném místě, 
viditelně a čitelně v katalozích
a prospektech, na obalech a etiketách. Tato 
informace je pro zákazníka ihned 
dostupná před samotným nákupem, 
včetně případů, kdy se jedná
o elektronický nákup.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že výrobek by měl být zaměřen na koncového spotřebitele. Informace 
poskytované na etiketě by měly být spotřebiteli k dispozici kdykoli to požaduje, tento 
požadavek by však neměl stanovovat nepřiměřeně přísná pravidla pro výrobce. Pro dobré 
fungování vnitřního trhu by měla být zachována rovnováha mezi podniky a spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 87
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Označování etiketami a jiné označení 
musí být dostupné v jazyku či jazycích 

4. Označování etiketami je k dispozici
v jakémkoli oficiálním jazyce Unie, který 
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členského státu, na jehož území jsou 
textilní výrobky nabízeny prodeji nebo 
prodávány konečnému spotřebiteli, pokud 
to právní předpisy tohoto členského státu 
vyžadují.

je snadno srozumitelný pro koncového 
zákazníka v členském státě, kde je výrobek 
uveden na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U cívek, návinů, přadének, klubek nebo 
jiných malých jednotek šicích, látacích
a vyšívacích nití se první pododstavec 
použije na společné etikety podle čl. 15 
odst. 3. Jednotlivé položky mohou být 
označeny v jakémkoli jazyce Společenství.

U cívek, návinů, přadének, klubek nebo 
jiných malých jednotek šicích, látacích
a vyšívacích nití se první pododstavec 
použije na společné etikety podle čl. 15
odst. 3. Pokud jsou tyto výrobky 
prodávány koncovým uživatelům 
jednotlivě, mohou být označeny
v jakémkoli oficiálním jazyce Unie za 
podmínky, že jsou rovněž označeny 
společnou etiketou. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby označování bylo spotřebiteli snadno přístupné.

Pozměňovací návrh 89
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U cívek, návinů, přadének, klubek nebo 
jiných malých jednotek šicích, látacích
a vyšívacích nití se první pododstavec 

U cívek, návinů, přadének, klubek nebo 
jiných malých jednotek šicích, látacích
a vyšívacích nití se první pododstavec 
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použije na společné etikety podle čl. 15 
odst. 3. Jednotlivé položky mohou být 
označeny v jakémkoli jazyce Společenství.

použije na společné etikety podle čl. 15 
odst. 3. Pokud jsou tyto výrobky 
prodávány koncovým uživatelům 
jednotlivě, mohou být označeny
v jakémkoli oficiálním jazyce Unie za 
podmínky, že jsou rovněž označeny 
společnou etiketou.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Komise přijme v souladu s články 19a, 
19b a 19c akty v přenesené pravomoci 
stanovující podrobné podmínky pro 
používání symbolů uvedených v tomto 
odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uvedení názvů vláken nebo složení 
vlákenných směsí na etiketách nebo jiném 
označení textilních výrobků zařazených
v příloze V se nevyžaduje. 

2. Uvedení názvů vláken nebo složení –
s výjimkou uvedení původu – vlákenných 
směsí na etiketách nebo jiném označení 
textilních výrobků zařazených v příloze
V se nevyžaduje.
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Or. it

Pozměňovací návrh 92
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každá laboratoř pověřená prováděním 
zkoušek textilních směsí, pro které 
neexistuje na úrovni Společenství jednotná
metoda analýzy, stanoví složení takových 
směsí za použití jakékoliv platné metody, 
kterou má k dispozici, přičemž ve zprávě
o analýze uvede získaný výsledek a, pokud 
je znám, stupeň přesnosti použité metody.

3. Každá laboratoř certifikovaná nebo 
schválená orgány členského státu
k provádění zkoušek textilních směsí, pro 
které neexistuje na úrovni Společenství 
jednotná metoda analýzy, stanoví vlákenné 
složení takových směsí, přičemž ve zprávě
o analýze uvede získaný výsledek, 
použitou metodu a stupeň přesnosti této
metody.

Or. el

Odůvodnění

Výraz „pověřený“ nezaručuje spolehlivost zkušebních laboratoří a jejich výsledků. Laboratoře 
certifikované a schválené orgány členských států splňují alespoň minimální kritéria, pokud 
jde o kvalitu a spolehlivost.   

Pozměňovací návrh 93
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a



PE439.907v01-00 28/32 AM\809153CS.doc

CS

Přezkum
1. Komise do ...* předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu týkající se 
případných požadavků na označování, 
které by se měly zavést na úrovni Unie
s cílem usnadnit volný pohyb textilních 
výrobků na vnitřním trhu a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany spotřebitelů
v rámci EU. Tato zpráva bude vycházet
z rozsáhlých konzultací se všemi 
zainteresovanými subjekty a z důsledného 
posouzení dopadů a v případě potřeby 
bude doplněna o legislativní návrhy. 
2. Tato zpráva zkoumá názory spotřebitelů 
týkající se minimálního množství 
informací, které musejí být uváděny na 
etiketách textilních výrobků. Zpráva se 
týká otázek, jako je hořlavost textilních 
výrobků a uvádění informací o jakýchkoli 
možných alergenních a nebezpečných 
látkách použitých při výrobě či zpracování 
textilních výrobků. Zpráva může rovněž 
zkoumat ostatní oblasti označování 
textilních výrobků etiketami, pokud to 
napomůže procesu harmonizace a bude to 
přínosem pro spotřebitele.
3. Komise vypracuje do ...* studii, jejímž 
cílem bude posoudit, zda látky použité při 
výrobě či zpracování textilního výrobku 
představují riziko pro lidské zdraví. Tato 
studie především vyhodnotí, zda existuje 
příčinná souvislost mezi alergickými 
reakcemi a syntetickými vlákny, barvivy, 
biocidy, konzervanty či nanočásticemi 
používanými v textilních výrobcích. Tato 
studie bude vycházet z vědeckých důkazů
a zohlední výsledky činnosti v oblasti 
dozoru nad trhem. Na základě této studie 
Komise v oprávněných případech předloží 
legislativní návrhy týkající se zákazu či 
omezení použití potenciálně nebezpečných 
látek používaných v textilních výrobcích,
a to v souladu s příslušnými právními 
předpisy EU.
___________
* Tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem držet krok s rozvojem elektronického obchodu a budoucími výzvami na trhu
s textilními výrobky bychom měli prozkoumat ostatní oblasti označování textilních výrobků 
etiketami, pokud to napomůže volnému pohybu textilních výrobků a bude to přínosem pro 
spotřebitele. Za tímto účelem se Komise vyzývá k předložení zprávy. Tato zpráva by měla 
vycházet z rozsáhlých konzultací se zainteresovanými skupinami. Měli bychom si však být 
vědomi rizika nadměrné regulace tohoto odvětví z hlediska označování etiketami, což by 
mohlo zvýšit napětí mezi státy a mít dopad na konkurenceschopnost odvětví v EU.

Pozměňovací návrh 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Přezkum

Komise nejpozději do ...* předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
týkající se nových požadavků na
označování, které by se případně měly 
zavést na úrovni Unie.
___________
* Dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit, aby byla Evropská komise schopna vypracovat 
zprávu bez předem stanovených závěrů, aby všechny nové předpokládané požadavky 
odpovídaly skutečným potřebám spotřebitelů a podniků. 
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Pozměňovací návrh 95
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [DATUM = 5 let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost] předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o provádění tohoto nařízení, a to s důrazem 
na žádosti o názvy nových vláken a jejich 
přijetí.

Nejpozději do [DATUM = 5 let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost] předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o provádění tohoto nařízení, a to s důrazem 
na žádosti o názvy nových vláken a jejich 
přijetí a v odůvodněných případech 
předloží legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

5 let se pokládá za dobu přiměřenou pro provedení komplexního průzkumu v oblasti 
označování textilií etiketami a podrobného hodnocení dopadu provádění tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 96
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Přechodné ustanovení

Textilní výrobky, které jsou v souladu
s ustanoveními směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/121/ES
o názvech textilií (přepracované znění)1 ze 
dne 14. ledna 2009 a byly uvedeny na trh 
do [6 měsíců po vstupu nařízení
v platnost] mohou být na trh i nadále 
uváděny až do …*
___________
1 Úř. věst. L 19, 23.1.2009, s. 29.
* Tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Tříleté období se jeví pro splnění ustanovení tohoto nařízení jako přiměřené.

Pozměňovací návrh 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Příloha V – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Plsti vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Příloha V – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Plstěné klobouky vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Příloha V – bod 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39. Ochranné a bezpečnostní textilní 
výrobky, jako např. bezpečnostní pásy, 
padáky, záchranné vesty, záchranné 
skluzavky, věcné prostředky požární 
ochrany, neprůstřelné vesty a zvláštní 
ochranné oděvy (např. pro ochranu proti 
ohni, chemickým látkám nebo jiným 

vypouští se
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bezpečnostním rizikům) 

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha V – bod 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

43a. Jednotlivé textilní výrobky vyrobené 
na zakázku a dodané konečným 
uživatelům.

Or. de

Odůvodnění

Zboží tohoto druhu vyrábějí malé podniky malé podniky (včetně velkého množství 
individuálních podnikatelů). Pokud by nebyly zakázkové výrobky pro konečné uživatele 
vyjmuty z působnosti nařízení, značně by to toto odvětví průmyslu zatížilo, protože má velký 
podíl na jeho růstu.


