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Pozměňovací návrh 35
Emma McClarkin

Postoj Rady
Bod odůvodnění 13

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(13) 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 materiálového složení 
textilních výrobků složených 
z dvousložkových a třísložkových směsí 
vláken by měly být jednotné, pokud jde 
o předúpravu vzorků i o jejich kvantitativní 
analýzu. Je vhodné, aby se metody
stanovené za tímto účelem v tomto 
nařízení staly harmonizovanými normami.
Komise by proto měla řídit přechod ze 
současného systému, založeného na 
metodách stanovených v tomto nařízení, na 
systém založený na harmonizovaných 
normách. Používáním jednotných metod 
analýzy textilních výrobků složených 
z dvousložkových a třísložkových směsí 
vláken se usnadní volný pohyb těchto 
výrobků, čímž se zlepší fungování 
vnitřního trhu.

(13) 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 materiálového složení 
textilních výrobků složených 
z dvousložkových a třísložkových směsí 
vláken by měly být jednotné, pokud jde 
o předúpravu vzorků i o jejich kvantitativní 
analýzu. Za účelem zjednodušení tohoto 
nařízení a přizpůsobení jednotných metod 
v něm stanovených technickému pokroku
je vhodné, aby se tyto metody staly 
evropskými normami. Komise by proto 
měla řídit přechod ze současného systému, 
založeného na metodách stanovených 
v tomto nařízení, na systém založený na 
evropských normách. Používáním 
jednotných metod analýzy textilních 
výrobků složených z dvousložkových 
a třísložkových směsí vláken se usnadní 
volný pohyb těchto výrobků, čímž se zlepší 
fungování vnitřního trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Emma McClarkin

Postoj Rady
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(17a) Je nezbytné, aby výrobce nebo 
jakákoli osoba jednající jeho jménem, 
která si přeje doplnit název nového 
textilního vlákna do příloh tohoto 
nařízení, při překládání své žádosti 
zahrnula do technické dokumentace 
všechny dostupné vědecké údaje, které se 
týkají možných alergických reakcí na 
chemické látky použité k úpravě tohoto 
textilního vlákna či jiných negativních 
účinků nových textilních vláken na lidské 
zdraví, včetně výsledků zkoušek 
provedených za tímto účelem v souladu s 
příslušnými právními předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Toine Manders

Postoj Rady
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(19b) Komise by měla vypracovat studii, 
jejímž cílem bude posoudit, zda látky 
používané při výrobě či zpracování 
textilního výrobku představují riziko pro 
lidské zdraví. Tato studie by měla 
především vyhodnotit, zda existuje 
příčinná souvislost mezi alergickými 
reakcemi a vlákny, barvivy, biocidy, 
konzervanty či nanočásticemi 
používanými v textilních výrobcích. Tato 
studie by měla vycházet z vědeckých 
důkazů a zohlednit výsledky činnosti 
v oblasti dozoru nad trhem. Na základě 
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této studie by Komise měla v oprávněných 
případech předložit legislativní návrhy 
týkající se zákazu či omezení použití 
potenciálně nebezpečných látek 
používaných v textilních výrobcích, a to 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 2 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se nevztahuje na textilní 
výrobky, které jsou předávány domáckým 
pracovníkům nebo nezávislým podnikům,
kteří dodané materiály dále zpracovávají, 
bez převodu vlastnického práva k těmto 
výrobkům.

3. Toto nařízení se nevztahuje na textilní 
výrobky, které vyrábějí samostatně 
výdělečně činní krejčí, kteří pracují 
v domácnosti nebo v rámci svého 
nezávislého podniku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Označení textilních výrobků musí být 
provedeno trvanlivým způsobem, snadno 
čitelné, viditelné a přístupné; je-li použita 
etiketa, musí být bezpečně připevněná. 

Označení textilních výrobků musí být 
provedeno trvanlivým způsobem, musí být
snadno čitelné po dobu jeho běžného 
užívání nebo po rozumně předvídatelnou 
dobu užívání a musí být viditelné a 
přístupné; je-li použita etiketa, musí být 
bezpečně připevněná.

Komise v této souvislosti prozkoumá 
možnosti zavedení evropské normy, jež by 
umožnilo vymezit ustanovení uvedená 
v druhém pododstavci tak, aby se zajistilo 
jednoznačné plnění těchto ustanovení ze 
strany hospodářských subjektů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Emma McClarkin

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavce 2 a, 2 b (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Názvy textilních vláken uvedené na etiketě 
nebo označení mohou být případně 
nahrazeny srozumitelnými kódy 
nejazykové povahy nebo mohou být 
s těmito kódy kombinovány. 

Komise v této souvislosti provede 
komplexní studii proveditelnosti a 
následně posouzení dopadu jakéhokoli 
návrhu, a to při zapojení všech 
zúčastěných subjektů včetně 
průmyslových organizací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
María Irigoyen Pérez

Postoj Rady
Článek 24 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Članek 24a

Přezkum

1. Komise do ...* předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu týkající se 
nových možných požadavků na 
označování etiketami, které by se měly 
zavést na úrovni Unie, aby byly 
spotřebitelům poskytovány přesné, 
relevantní, srozumitelné a srovnatelné 
informace o vlastnostech textilních 
výrobků. 
2. Tato zpráva vychází z rozsáhlých 
konzultací se všemi zúčastněnými 
subjekty, z průzkumů mínění spotřebitelů 
a důkladné analýzy nákladů a přínosů a 
bere v úvahu stávající související evropské 
a mezinárodní normy. 
3. Zpráva je v případě potřeby doplněna 
legislativními návrhy a zabývá se mimo 
jiné těmito otázkami:

− harmonizovaným systémem označování 
etiketami týkajícími se péče,

– jednotným systémem EU pro označování 
velikosti oblečení, v jehož rámci budou 
uváděny i tělesné míry,

– jednotným systémem EU pro označování 
velikostí obuvi, 
– uváděním informací o jakýchkoli 
možných alergenních a nebezpečných 
látkách použitých při výrobě či zpracování 
textilních výrobků, 
– ekologickým označováním etiketami 
týkajícími se environmentálních aspektů a 
udržitelné výroby textilních výrobků,
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– sociálním označováním, díky němuž 
zákazník získá informace o podmínkách, v 
nichž byl textilní výrobek vyroben,
– varovnými etiketami informujícími 
o hořlavosti textilních výrobků, zejména 
u oděvů s vysokým rizikem vznětlivosti,
– elektronickým označováním, včetně 
identifikace rádiové frekvence, 
– uváděním identifikačního čísla na 
etiketě k získání dodatečných informací 
o textilním výrobku a výrobci na 
požádání, například prostřednictvím 
internetu,
– využitím symbolů nebo kódů nejazykové 
povahy pro určení vláken obsažených v 
textilním výrobku, které spotřebiteli 
umožní snadno porozumět složení 
a především použití přírodních či 
syntetických vláken.
___________
*18 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. es
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Pozměňovací návrh 42
Emma McClarkin

Postoj Rady
Článek 24 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Članek 24a

1. Komise do ...* předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu týkající se 
nových možných požadavků na 
označování etiketami, které by se měly 
zavést na úrovni Unie, aby byly 
spotřebitelům poskytovány přesné, 
relevantní, srozumitelné a srovnatelné 
informace o vlastnostech textilních 
výrobků.

2. Tato zpráva vychází z rozsáhlých 
konzultací se všemi zúčastněnými 
subjekty, z průzkumů mínění spotřebitelů 
a důkladné analýzy nákladů a přínosů a 
bere v úvahu stávající související evropské
a mezinárodní normy.

3. Tato zpráva zkoumá názory spotřebitelů 
týkající se minimálního množství 
informací, které musí 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.

___________
*18 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Toine Manders

Postoj Rady
Článek 24 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Article 24b

Studie o nebezpečných látkách

1. 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 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. 

2. Na základě této studie Komise 
v odůvodněných případech připojí 
legislativní návrhy týkající se zákazu či 
omezení používání potenciálně 
nebezpečných látek používaných 
v textilních výrobcích, a to v souladu 
s příslušnými právními předpisy Unie.
___________
*18 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. en


