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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení s cílem přijmout nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních 
výrobků etiketou a jiným označením a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/121/ES
(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (13807/4/2010 – C7-0017/2011),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
16. prosince 20091

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení2 k návrhu Komise předloženému Parlamentu 
a Radě (KOM(2009)0031),

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
(A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Parlamentu Radě, Komisi 
a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Postoj Rady
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(6a) Je vhodné stanovit pravidla, pokud 
jde o některé výrobky obsahující netextilní 
části živočišného původu. Toto nařízení by 
mělo zejména stanovit požadavky týkající 
se uvádění netextilních částí živočišného 

                                               
1 Úř. věst. C 255, 22.9.2010, s.37.
2 Texty přijaté dne 18.5.2010, P7_TA(2010)0168.
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původu v označování etiketou a jiném 
označování textilních výrobků, aby 
spotřebitelé mohli činit informovaná 
rozhodnutí. Označení etiketou či jiné 
označení by nemělo být zavádějící a mělo 
by být provedeno tak, aby spotřebitel 
snadno porozuměl, ke které části výrobku 
se údaje vztahují. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Postoj Rady
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(12a) Ochrana spotřebitele vyžaduje 
transparentní a důsledná obchodní 
pravidla, včetně označování původu zboží. 
Takové označování by mělo umožnit, aby 
si spotřebitelé plně uvědomili přesný 
původ výrobků, které kupují, a chránit je 
tak před podvodnými, nepřesnými nebo 
zavádějícími označeními původu. Za tímto 
účelem by měly být zavedeny 
harmonizované předpisy týkající se 
označování 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
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Pozměňovací návrh 3

Postoj Rady
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(12b) Požadavky na označování původu 
obsaženými v tomto nařízení s ohledem na 
textilní výrobky by měly mít přednost před 
jakýmkoli všeobecným systémem 
označování původu, který by se vztahoval 
na výrobky dovážené ze třetích zemí, který 
by byl součástí společné obchodní politiky 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 

(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 takových 
jednotných metod technickému pokroku
je vhodné, aby se tyto metody staly 
harmonizovanými normami. Komise by za 
tímto účelem 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 
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výrobků, čímž se zlepší fungování 
vnitřního trhu.

z dvousložkových a třísložkových směsí 
vláken se usnadní volný pohyb těchto 
výrobků, čímž se zlepší fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné uvést důvody (zjednodušení, přizpůsobení technickému pokroku) ospravedlňující 
přechod ze současného systému, založeného na metodách stanovených v nařízení, na systém 
založený na harmonizovaných normách.

Pozměňovací návrh 5

Postoj Rady
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(17a) Je nezbytné, aby výrobce nebo 
jakákoli osoba jednající na jeho účet, 
která si přeje doplnit název nového 
textilního vlákna do příloh tohoto 
nařízení, při překládání své žádosti 
zahrnula do technické dokumentace 
všechny dostupné vědecké údaje týkající 
se možných alergických reakcí 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 6

Postoj Rady
Bod odůvodnění 18 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungovaní Evropské unie, pokud jde o 

(18) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungovaní Evropské unie, pokud jde o 
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přijetí technických kritérií a procesních 
pravidel pro povolení vyšších tolerancí, 
změny příloh II, IV, V, VI, VII, VIII a IX 
za účelem jejich přizpůsobení technickému 
pokroku a změny přílohy I za účelem 
zařazení nových názvů textilních vláken na 
seznam v něm obsažený. Je obzvláště 
důležité, aby Komise během přípravné 
práce prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací s odborníky.

přijetí technických kritérií a procesních 
pravidel pro povolení vyšších tolerancí, 
označování etiketou a jiné označování 
netextilních částí živočišného původu, 
podobu symbolů nebo kódů nejazykové 
povahy a jejich využití v názvech 
textilních vláken, označování původu 
textilních výrobků, změny příloh II, IV, V, 
VI, VII, VIII a IX za účelem jejich 
přizpůsobení technickému pokroku a 
změny přílohy I za účelem zařazení nových 
názvů textilních vláken na seznam v něm 
obsažený. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravné práce prováděla 
náležité konzultace, včetně konzultací 
s odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Postoj Rady
Bod odůvodnění 19

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(19) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
přijetí jednotných pravidel pro používání 
názvů textilních vláken a pro související 
označování materiálového složení 
textilních výrobků, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, a proto 
jej může být z důvodu rozsahu tohoto 
opatření lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v tomto článku nepřekračuje toto nařízení 
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
tohoto cíle.

(19) Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Postoj Rady
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(19a) Aby se však odstranily případné 
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, měla by se prozkoumat 
harmonizace nebo standardizace 
ostatních aspektů označování textilních 
výrobků etiketami. 
Komise by měla předložit Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu týkající se 
případných nových požadavků na 
označování, které by se měly zavést na 
úrovni Unie s cílem usnadnit volný pohyb 
textilních výrobků na vnitřním trhu 
a dosáhnout v rámci Unie vysoké úrovně 
ochrany spotřebitelů. 

Tato zpráva by měla zkoumat zejména 
názory spotřebitelů týkající se množství 
informací, které by měly být uváděny na 
etiketách textilních výrobků, a zabývat se 
tím, jaké další prostředky mohou být 
využity k poskytování dalších informací 
spotřebitelům.
Tato zpráva by měla vycházet z rozsáhlých 
konzultací se všemi zúčastněnými 
subjekty, z průzkumů spotřebitelů a 
důkladné analýzy nákladů a přínosů a 
měla by vzít v úvahu stávající související 
evropské a mezinárodní normy. 
Zpráva by se měla zejména zabývat 
přidanou hodnotou k případným 
požadavkům spotřebitelů na označování, 
pokud jde o péči a ošetřování, velikost, 
nebezpečné látky, hořlavost a ekologické 
aspekty textilních výrobků, používání 
symbolů nebo kódů nejazykové povahy 
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k určení textilních vláken, sociální a 
elektronické označování, uvádění 
identifikačního čísla na etiketě, které 
umožní získat na požádání dodatečné 
informace o výrobku a výrobci, zejména 
prostřednictvím internetu. Ke zprávě by 
měly být případně připojeny návrhy 
právní úpravy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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 syntetickými 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 
této studie Komise by 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 
EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Postoj Rady
Článek 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví pravidla 
týkající se používání názvů textilních 
vláken a souvisejícího označování etiketou 
nebo jiného označování (společně dále jen 
„označování“) materiálového složení 
textilních výrobků a pravidla týkající se 
stanovení materiálového složení textilních 
výrobků pomocí kvantitativní analýzy 
dvousložkových a třísložkových směsí 
textilních vláken s cílem zlepšit fungování 
vnitřního trhu a poskytnout spotřebitelům 
přesné informace.

Tímto nařízením se stanoví pravidla 
týkající se používání názvů textilních 
vláken a souvisejícího označování etiketou 
nebo jiného označování (společně dále jen 
„označování“) materiálového složení 
textilních výrobků, pravidla týkající se 
stanovení materiálového složení textilních 
výrobků pomocí kvantitativní analýzy 
dvousložkových a třísložkových směsí 
textilních vláken a rovněž pravidla týkající 
se označování netextilních částí 
živočišného původu a uvádění země 
původu textilních výrobků s cílem zlepšit 
fungování vnitřního trhu a poskytnout 
spotřebitelům přesné informace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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 pocházejí od samostatně 
výdělečně činných krejčích. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Postoj Rady
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

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 13

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 1 až 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Textilní výrobek složený ze dvou nebo 
více vláken, z nichž jedno tvoří nejméně 
85 % celkové hmotnosti, se opatří 
označením s uvedením jednoho 
z následujících:

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

(a) názvu vlákna, které tvoří nejméně 
85 % celkové hmotnosti, jemuž 
bezprostředně předchází jeho hmotnostní 
podíl v procentech nebo po něm 
následuje;

(b) názvu vlákna, které tvoří nejméně 
85 % celkové hmotnosti, jemuž 
bezprostředně předcházejí slova „nejméně 
85 %“ nebo po něm následují;

(c) údajů o úplném procentuálním složení 
výrobku.

2. Textilní výrobek, který se skládá ze 
dvou nebo více vláken, z nichž žádné 

2. Jako výjimka z odstavce 1, a aniž je 
dotčen čl. 7 odst. 2, lze druh vlákna, který 
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nedosahuje 85 % celkové hmotnosti, se 
opatří označením uvádějícím název 
a procentní hmotnostní podíl alespoň 
vláken s nejvyšším a druhým nejvyšším 
procentním podílem na hmotnosti 
výrobku; bezprostředně za nimi se uvedou 
názvy dalších druhů vláken, které jsou 
obsaženy ve výrobku, v sestupném pořadí 
podle jejich procentního hmotnostního 
podílu, s uvedením nebo bez uvedení 
jejich hmotnostního podílu v procentech.

tvoří jednotlivě až 3 % celkové hmotnosti 
textilního výrobku, nebo druhy vláken, 
které tvoří dohromady až 10 % celkové 
hmotnosti, společně označit výrazem „jiná 
vlákna“, za kterým bezprostředně 
následuje jejich celkový hmotnostní podíl 
v procentech, pokud je nelze v době 
výroby snadno určit; 

3. Aniž je dotčen článek 2, druhy vláken, 
které tvoří jednotlivě méně než 10 % 
celkové hmotnosti výrobku, lze společně 
označit výrazem „jiná vlákna“, jemuž 
bezprostředně předchází celkový 
hmotnostní podíl v procentech nebo po 
něm následuje.

Pokud se uvede název vlákna, které tvoří 
méně než 10 % celkové hmotnosti 
výrobku, musí být uvedeno úplné 
procentní složení daného výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel má právo být informován o celkovém procentuálním složení textilního výrobku. 
Textilní výrobky se skládají z omezeného počtu vláken, které může výrobce snadno určit jejich 
přesným hmotnostním podílem v procentech. Uvádění všech druhů vláken, které jsou 
obsaženy ve výrobku, je již dobře zavedenou praxí, která nezvýší velikost označení a nezatíží 
výrobce, kteří budou moci podle potřeby využít odchylek podle čl. 9 odst. 2 a 5. Tolerance 
uvedené v článku 19 jsou rovněž použitelné.

Pozměňovací návrh 14

Postoj Rady
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Jako výjimka z odstavce 1 mohou být 
vlákna neuvedená v příloze I označována 
výrazem „jiná vlákna“, za kterým 
následuje celkový hmotnostní podíl 
v procentech, pokud byla podána žádost o 
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doplnění takového vlákna do přílohy I 
v souladu s článkem 6.

Or. en

Odůvodnění

Vlákna dosud nezahrnutá v harmonizovaném seznamu názvů textilních vláken uvedeném v 
příloze I mohou být uvedena na trh s cílem vyhodnotit poptávku spotřebitelů za předpokladu, 
že byla podána žádost postupem uvedeným v článku 6.

Pozměňovací návrh 15

Postoj Rady
Článek 11 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 11a

Netextilních částí živočišného původu 

1. Přítomnost netextilních částí 
živočišného původu se uvádí na označení 
etiketou nebo na jiném označení textilních 
výrobků vždy, když jsou dodávány na trh. 
2. Označení etiketou či jiné označení 
nesmí být zavádějící a musí být provedeno 
tak, aby spotřebitel snadno porozuměl, ke 
které části výrobku se údaje vztahují. 
3. Články 19a, 19c a 19d se použijí 
obdobně na netextilní části živočišného 
původu uvedené v článku 1. 
4. Členské státy oznámí Komisi analytické 
metody používané k identifikaci materiálů 
pocházejících ze zvířat do ...*, a poté vždy, 
když to bude z důvodu nových skutečností 
nezbytné.
5. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 21 a s výhradou podmínek 
stanovených v článcích 22 a 23 
ustanovení s ohledem na podrobněji 
určenou formu a způsoby označování 
textilních výrobků etiketou a jiné 
označování podle odstavce 1 a analytické 
metody používané k identifikaci materiálů 
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pocházejících ze zvířat.
___________
* Úř. věst.: vložte datum použitelnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Označení etiketou a způsob, jímž je 
připevněna, jsou prováděny tak, aby 
spotřebitele při nošení textilního výrobku 
co nejméně obtěžovaly.

Or. en



PR\858011CS.doc 17/32 PE456.959v02-00

CS

Pozměňovací návrh 18

Postoj Rady
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Zkratky se nesmějí používat s výjimkou 
mechanizovaného operačního kódu za 
předpokladu, že je tento kód v témže 
obchodním dokladu vysvětlen.

Zkratky se nepoužívají s výjimkou 
mechanizovaného operačního kódu, nebo 
pokud jsou definovány v mezinárodně 
uznávaných standardech, za předpokladu, 
že jsou tyto zkratky v témže obchodním 
dokladu vysvětleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Při dodávání textilního výrobku na trh se 
údaje o materiálovém složení textilií 
zmíněné v článcích 5, 7, 8 a 9 uvádějí 
čitelně, viditelně, zřetelně a jednotným 
písmem nebo fontem v katalozích 
a prospektech i na obalech a na označení. 
Tyto informace musí být pro zákazníka 
jasně viditelné před samotným nákupem, 
a to i pokud se jedná o nákup 
elektronickými prostředky.

1. Při dodávání textilního výrobku na trh se 
údaje o materiálovém složení textilií 
zmíněné v článcích 5, 7, 8 a 9 uvádějí 
čitelně a viditelně v katalozích 
a prospektech i na obalech a na označení. 
Názvy vlákenných směsí a jejich 
hmotnostní podíl v procentech se uvádí 
jednotnou velikostí písmen a číslic, 
jednotným stylem a fontem. Tyto 
informace musí být pro zákazníka jasně 
viditelné před samotným nákupem, a to 
i pokud se jedná o nákup elektronickými 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby byla na etiketě textilního výrobku uvedena 
všechna vlákna jednotným způsobem bez ohledu na jejich procentuální hmotnostní podíl a 
oblibu mezi spotřebiteli, které se těší. 
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Pozměňovací návrh 20

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Označení musí být poskytnuta v úředním 
jazyce či jazycích členského státu, na 
jehož území jsou textilní výrobky 
dodávány spotřebitelům, nerozhodne-li 
dotyčný členský stát jinak.

4. Označení musí být poskytnuta 
v jakémkoli úředním jazyce Unie, který je 
snadno srozumitelný pro koncového 
zákazníka v členském státě, na jehož 
území jsou textilní výrobky dodávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Postoj Rady
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Názvy textilních vláken uvedená na 
etiketě nebo označení mohou být případně 
nahrazeny srozumitelnými symboly nebo 
kódy nejazykové povahy nebo mohou být 
s těmito symboly nebo kódy kombinovány.
Komise přijme ustanovení týkající se 
podoby symbolů nebo kódů a jejich 
využití, a to prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 21 a za podmínek stanovených 
v článcích 22 a 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Postoj Rady
Čl. 18 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Laboratoř pověřená prováděním 4. Laboratoř schválená členským státem 
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zkoušek směsi textilních vláken, pro které 
neexistuje na úrovni Unie jednotná metoda 
analýzy, stanoví jejich materiální složení a 
ve zprávě o analýze uvede získaný 
výsledek, použitou metodu a její stupeň 
přesnosti.

pro provádění zkoušek směsi textilních 
vláken, pro které neexistuje na úrovni Unie 
jednotná metoda analýzy, stanoví jejich 
materiálové složení a ve zprávě o analýze 
uvede získaný výsledek, použitou metodu a 
její stupeň přesnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Postoj Rady
Kapitola 3 a – název (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Kapitola 3a 
Označování původu textilních výrobků

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Postoj Rady
Článek 19 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 19a
Označování původu textilních výrobků 

dovážených ze třetích zemí
1. Pro účely tohoto článku se výrazy 
„původ“ a „pocházející“ rozumí 
nepreferenční původ v souladu s články 
35 a 36 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 
2008, kterým se stanoví celní kodex 
Společenství (Modernizovaný celní 
kodex)1.
2. Na dovoz nebo uvádění textilních 
výrobků ze třetích zemí na trh, s výjimkou 
výrobků pocházejících z Turecka a ze 
smluvních stran dohody o EHP, se 
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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. 
Označení země původu nesmí být 
nahrazeno odpovídajícím označením v 
průvodních obchodních dokladech.
4. Slova „vyrobeno v“ (made in) spolu 
s názvem země původu označují původ 
textilního výrobku. Označení etiketami 
může být provedeno v jakémkoli úředním 
jazyce Evropské unie, který je snadno 
srozumitelný pro konečného zákazníka 
v členském státě, kde jsou výrobky 
dodávány 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.
6. 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 145, 4.6.2008, s.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Postoj Rady
Článek 19 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 19b
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Označení původu dalších textilních 
výrobků

1. Pokud je původ výrobku, kromě původu 
výrobků uvedených v článku 19a, 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. Označení etiketami může být 
provedeno v jakémkoli úředním jazyce 
Evropské unie, který je snadno 
srozumitelný pro konečného zákazníka 
v členském státě, kde je výrobek dodáván 
na trh.
5. Označení původu musí být provedeno 
jasně čitelným a nesmazatelným písmem, 
musí být během běžné manipulace 
viditelné, jasně odlišitelné od ostatních 
údajů a musí být učiněno způsobem, který 
není zavádějící a ani nevytváří mylný 
dojem, pokud jde o původ výrobku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Postoj Rady
Článek 19 c (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 19c

Akty v přenesené pravomoci s ohledem na 
označování původu textilních výrobků

Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 21 a s výhradou podmínek 
stanovených v článcích 22 a 23 přijmout 
ustanovení s cílem:
– podrobně určit formu a způsoby 
označování původu;
– 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 konečnému spotřebiteli nebo 
uživateli ve svém obvyklém balení.
– sestavit 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 pravidla týkající se prohlášení 
a doprovodných dokumentů, které lze 
přijmout jako důkaz souladu s tímto 
nařízením;
– určit jiná pravidla, která mohou být 
vyžadována, pokud se zjistí, že výrobky 
nesplňují ustanovení tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Postoj Rady
Článek 19 d (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 19d

Společná ustanovení
1. Textilní výrobky uvedené v článku 19a 
nesplňují ustanovení tohoto nařízení, 
jestliže:
– nejsou opatřeny etiketou s označením 
původu;
– označení původu na etiketě neodpovídá 
původu výrobků;
– označení původu na etiketě bylo 
změněno nebo odstraněno nebo do něj 
bylo jinak zasahováno, s výjimkou 
případů, kdy byla nutná oprava podle 
odstavce 5 tohoto článku.
2. Textilní výrobky kromě výrobků 
uvedených v článku 19a nesplňují 
ustanovení tohoto nařízení, jestliže:
– označení původu na etiketě neodpovídá 
původu výrobků;
– označení původu na etiketě bylo 
změněno nebo odstraněno nebo do něj 
bylo jinak zasahováno, s výjimkou 
případů, kdy byla nutná oprava podle 
odstavce 5 tohoto článku.
3. Členské státy stanoví pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich provádění. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí takto stanovené sankce Komisi do 
…* a neprodleně jí oznámí všechny 
následné změny těchto ustanovení.“
4. Pokud výrobky nejsou v souladu s 
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ustanoveními tohoto nařízení, členské 
státy dále přijmou nezbytná opatření 
a budou požadovat, aby majitel výrobků 
nebo jakákoli jiná osoba za ně odpovědná 
výrobky označila etiketou v souladu 
s tímto nařízením a na vlastní náklady.
5. 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 
11. května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu1.
___________
* 9 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení 
v platnost.
______
1 Úř. věst. 149, 11.6.2005, s. 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Postoj Rady
Článek 24

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Do...předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení s důrazem na žádosti 
o názvy nových textilních vláken a jejich 
přijetí.

Do...předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení s důrazem na žádosti 
o názvy nových textilních vláken a jejich 
přijetí a v odůvodněných případech připojí 
legislativní návrh.

___________
5 let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

___________
 3 let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29

Postoj Rady
Článek 24 a (nový) 

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 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 se 
spotřebitelům poskytly přesné, relevantní, 
srozumitelné a srovnatelné informace o 
vlastnostech textilních výrobků. 
2. Tato zpráva vychází z rozsáhlých 
konzultací se všemi zúčastněnými 
subjekty, z průzkumů 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,
– celoevropským jednotným systémem 
označování velikostí pro oblečení a obuv;
– uváděním údajů 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,
– sociálním označováním etiketami, díky 
němuž zákazník získá informace o 
podmínkách, v nichž byl textilní výrobek 
vyroben,
– varovnými etiketami informujícími o 
hořlavosti textilních výrobků, zejména u 
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oděvů s vysokým rizikem vznětlivosti,
– elektronickým označováním, včetně 
identifikace na základě rádiové frekvence 
(RFID), 
– uváděním identifikačního čísla na 
etiketě k získání dodatečných informací 
o textilním výrobku a výrobci na 
požádání, například prostřednictvím 
internetu,
– využití 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. en

Pozměňovací návrh 30

Postoj Rady
Článek 24 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 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 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. 
2. Na základě této studie Komise 
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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

Pozměňovací návrh 31

Postoj Rady
Článek 25

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Textilní výrobky, které jsou v souladu se 
směrnicí 2008/121/ES a byly uvedeny na 
trh před ..., mohou být na trh dodávány 
až do ....

Textilní výrobky, které splňují požadavky 
směrnice 2008/121/ES a byly uvedeny na 
trh před ..., mohou být na trh dodávány 
až do ....

___________
 6 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

___________
 6 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

___________
* 2 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

___________
* 2 let a 6 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. en

Odůvodnění

Toto přechodné ustanovení zajistí, aby textilní výrobky, které jsou dodávány na trh v souladu 
se stávajícími právními předpisy, mohly být i nadále dostupné na trhu po dobu dalších dvou a 
půl let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Díky tomuto ustanovení by nové požadavky 
na označování etiketami stanovené tímto nařízením neměly vést k zátěži spočívající ve výměně 
etikety textilních výrobků, které splňují požadavky stávajících právních předpisů.

Pozměňovací návrh 32

Postoj Rady 1
Příloha II – bod 5 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(5a) Dostupné vědecké údaje týkající se 
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možných alergických reakcí 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

Odůvodnění

Technická dokumentace, kterou musí obsahovat žádost o zařazení názvu nového textilního 
vlákna do přílohy I, jak je stanoveno v článku 6, musí ve vhodných případech obsahovat 
informace o zdravotních dopadech tohoto nového vlákna.

Pozměňovací návrh 33

Postoj Rady
Příloha V – bod 13

Postoj Rady Pozměňovací návrh

13. Plsti vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Postoj Rady
Příloha V – bod 17

Postoj Rady Pozměňovací návrh

17. Plstěné klobouky vypouští se

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Návrh Komise a první čtení v Evropském parlamentu

Komise přijala dne 30. ledna 2009 stávající návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami. Cílem návrhu je 
zjednodušit a zlepšit stávající regulační rámec pro označování textilních výrobků etiketami s 
cílem podpořit vývoj a přijímání nových vláken. Návrh usnadňuje proces přizpůsobování 
právních předpisů technickému pokroku přeměnou tří stávajících směrnic1 do jediného 
nařízení, čímž by se předešlo provedení pouze technických aktualizací, a zkracuje čas mezi 
předložením žádosti a schválením názvu nového vlákna.

Parlament uvítal návrh Komise, protože zjednodušuje stávající právní regulační rámec a má 
potenciál podnítit inovaci v textilním a oděvním průmyslu, přičemž umožňuje uživatelům 
vláken i spotřebitelům rychlejší využívání přínosu inovačních produktů.

Ve svém postoji v prvním čtení přijatém dne 18. května 2010 Evropský parlament přijal 
velkou většinou 63 pozměňovacích návrhů. Naprostá většina byly technické změny s cílem 
uvést text do souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a s novým právním rámcem 
pro uvádění zboží na trh. Parlament přijal několik zásadních změn, včetně pravidel pro 
označování původu zboží, označení materiálů pocházejících ze zvířat, využití symbolů 
nejazykové povahy a ustanovení o přezkumu.

II. Postoj Rady v prvním čtení

Ve svém postoji Rada přijala nebo z věcného hlediska zčásti přijala velké množství 
technických změn (celkově 40), které zavedl rovněž Parlament, ale odmítla všechny zásadní 
změny, které Parlament navrhl. Rada vyjádřila názor, že zavedení nových požadavků nebude 
slučitelné s cílem dosáhnout zjednodušení vytyčeném v původním návrhu. 

III. Pozměňovací návrhy předložené zpravodajem pro druhé čtení

Po prozkoumání postoje Rady se zpravodaj rozhodl znovu uvést velkou většinu 
pozměňovacích návrhů Parlamentu z prvního čtení, zatímco v omezeném počtu případů 
některé pozměňovací návrhy pro větší srozumitelnost přeformuloval. Byly rovněž přidány 
některé body odpovídající ustanovením přijatým Parlamentem v prvním čtení.

Hlavní pozměňovací návrhy znovuuvedené zpravodajem se dotýkají následujících otázek:

(a) Označování původu 
                                               
1 Směrnice 2008/121/ES o názvech textilií (přepracované znění) vyžaduje, aby byly na etiketách uvádějících 
složení vlákenných směsí textilních výrobků uváděny pouze harmonizované názvy uvedené v příloze I této 
směrnice. Směrnice 96/73/ES a 73/44/EHS stanovují metody analýzy používané ke kontrole toho, zda složení 
textilních výrobků odpovídá údajům  na etiketě.
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Řada pozměňovacích návrhů zavádí požadavek na označení země původu 
textilních výrobků dovážených ze třetích zemí po vzoru návrhu předloženého Komisí v roce 
20051, který se týká několika kategorií zboží, a to včetně textilních výrobků. Přes rozsáhlou 
podporu tohoto návrhu ze strany Parlamentu nedošlo v Radě k žádnému významnému 
pokroku. Zpravodaj věří, že odvětvové právní předpisy zaměřené pouze na textilní výrobky, 
jak navrhuje Parlament ve svém nařízení o označování textilních výrobků etiketami, by mohly 
mít větší úspěch pro dosažení dohody mezi těmito dvěma spoluzákonodárci.

Zpravodaj by rád zdůraznil, že současná neexistence harmonizovaných pravidel pro 
označování původu znevýhodňuje EU vůči jejím hlavním obchodním partnerům, například 
Kanadě, Číně, Japonsku a USA, kteří požadují označování původu dováženého zboží. 
Evropské výrobce spotřebního zboží, u kterého je původ citlivou záležitostí, to zbavuje výhod 
spojených s výrobou v rámci Unie a spotřebitelé ztrácejí možnost mít přístup k informacím o 
původu výrobků. Označování původu by usnadnilo výběr spotřebitele a přispělo by ke snížení 
podvodných, nepřesných nebo zavádějících tvrzení o původu.

Zpravodaj navíc znovu uvádí pozměňovací návrhy Parlamentu týkající se dobrovolného 
systému označování původu uplatňovaného u textilních výrobků vyráběných v EU. Výrobek 
se pokládá za výrobek pocházející ze země, kde proběhly alespoň dvě fáze jeho výroby: 
spřádání, tkaní, konečná úprava, zhotovení textilních výrobků.

(b) Netextilní části živočišného původu  

Tento pozměňovací návrh zavádí požadavek na uvedení přítomnosti netextilních částí 
živočišného původu v textilních výrobcích. Přesný způsob provádění by měla určit Komise 
pomocí aktů v přenesené pravomoci.

Je třeba upozornit, že zastřižená umělá kožešina se často využívá v relativně levných oděvech, 
které jsou často dováženy z Asie. Často není pro spotřebitele snadné rozlišit pravou a kvalitní 
umělou kožešinu. Výrobci také často barví a zastřihují pravé kožešiny, a laik tak obtížněji 
poznává, že je pravá.

Spotřebitelé také předpokládají, že údaj o tom, že jde o kožešinu pravou, bude automaticky 
jedním z údajů na etiketě oděvu. Nejde o očekávání zcela liché vzhledem k tomu, že názvy a 
procentuální obsahy textilních vláken se uvádí povinně. V důsledku toho spotřebitelé nesou 
riziko, že si zakoupí výrobky z pravé kožešiny, i když by tak ve skutečnosti raději neučinili.

Zavedeny byly již právní předpisy EU (směrnice 94/11/ES) týkající se označování materiálů 
(kůže) používaných jako součásti obuvi. Tyto právní předpisy byly zavedeny s cílem pomoci 
spotřebitelům přijmout informované rozhodnutí, ochránit odvětví a zvýšit fungování vnitřního 
trhu. Současný pozměňovací návrh týkající se materiálů pocházejících ze zvířat se řídí 
zásadou těchto právních předpisů EU.

                                               
1 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze 
třetích zemí (KOM(2005)0661)
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Stávající dobrovolná a samoregulační opatření pro označování výrobků z kožešin etiketami se 
ukázala jako nedostačující. Například Mezinárodní federace pro obchod s kožešinami v 
současné době spravuje systém označování etiketami osvědčujícími ověřený původ. Tento 
systém usiluje o poskytnutí informací spotřebitelům o původu kožešiny, kterou si kupují. Toto 
dobrovolné označování etiketami se týká pouze velmi malé části obchodu s tou nejluxusnější 
kožešinovou módou, kde lze předpokládat, že se spotřebitel již vědomě rozhodl zakoupit 
kožešinové výrobky spíše než se jim vyhnout.

Konečně kožešina může představovat možné zdravotní riziko pro ty, kteří trpí alergií na 
zvířecí kožešinu/chlupy.  Povinné označování kožešin etiketou by tedy spotřebitelům 
umožnilo rozeznat výrobky, které mohou být pro jejich zdraví škodlivé.

(c) Ustanovení o přezkumu 

Aby se však odstranily potenciální překážky řádného fungování vnitřního trhu v důsledku 
rozdílných ustanovení nebo postupů členských států a s cílem držet krok s rozvojem 
elektronického obchodu a budoucími výzvami na trhu s textilními výrobky je třeba 
prozkoumat harmonizaci a standardizaci ostatních aspektů označování textilních výrobků 
etiketami s cílem usnadnit volný pohyb textilních výrobků na vnitřním trhu a dosáhnout 
jednotné a vysoké úrovně ochrany spotřebitelů v rámci EU. 

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. Tato zpráva by měla zkoumat zejména názory spotřebitelů týkající se množství 
informací, které by měly být uváděny na etiketách textilních výrobků, a zabývat se tím, jaké 
další prostředky mohou být využity k poskytování dalších informací spotřebitelům. Tato 
zpráva by měla vycházet z rozsáhlých konzultací se všemi zúčastněnými subjekty, ze
spotřebitelských průzkumů a důkladné analýzy nákladů a přínosů a případně by měly být 
připojeny legislativní návrhy.

Zpravodaj se domnívá, že je třeba dosáhnout náležité rovnováhy mezi vysokou mírou 
ochrany spotřebitelů a zjednodušením regulačního rámce pro textilní výrobky. V této 
souvislosti je třeba zajistit, aby rozšíření povinného označování etiketami nepředstavovalo 
nepřiměřenou zátěž pro podniky, aniž by to spotřebitelům přineslo očekávanou přidanou 
hodnotu, přičemž by uváděním nadbytečných informaci na etiketách textilních výrobků 
mohlo dokonce dojít k matení spotřebitelů. Za tímto účelem by mohly být zkoumány jiné než 
povinné požadavky na označování etiketami, které by spotřebitelům umožnily činit 
informovaná rozhodnutí. 

(d) Studie o nebezpečných látkách 

Zpravodaj se domnívá, že neexistují dostatečné důkazy o potenciálních dopadech 
nebezpečných látek používaných při výrobě a zpracování textilních výrobků. Komise proto 
vypracuje studii, jejímž cílem bude posoudit, zda takové látky 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.
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(e) Symboly nebo kódy nejazykové povahy pro vlákna

Názvy textilních vláken mohou být případně nahrazeny srozumitelnými symboly nebo kódy 
nejazykové povahy nebo mohou být s těmito symboly nebo kódy kombinovány, aby se názvy 
vláken nepřekládaly do několika jazyků EU. Navržený systém symbolů nebo kódů by měla 
vyvinout a provést Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

(f) Požadavky na technickou dokumentaci, kterou musí obsahovat žádost o povolení 
názvu nového textilního vlákna (příloha II)

Technická dokumentace, kterou musí obsahovat žádost o doplnění názvu nového textilního 
vlákna do přílohy I, by měla zahrnovat všechny dostupné vědecké údaje týkající se možných 
alergických reakcí či jiných negativních účinků nových textilních vláken na lidské zdraví, 
včetně výsledků zkoušek provedených za tímto účelem v souladu s příslušnými právními 
předpisy EU.

(g) Textilní výrobky z více vláken

Spotřebitel by měl být informován o celkovém procentuálním složení textilního výrobku. 
Textilní výrobky se skládají z omezeného počtu vláken, u kterých může výrobce snadno určit 
jejich přesný hmotnostní podíl v procentech. Uvádění všech druhů vláken, které jsou 
obsaženy ve výrobku, je již dobře zavedenou praxí, která nezvýší velikost etikety a nezatíží 
výrobce, kteří budou moci podle potřeby využít odchylek, jež jsou k tomu určeny. Je třeba 
podotknout, že tolerance stanovené ve článku 19 budou rovněž použitelné. 

(h) Samostatně výdělečně činní krejčí

Výjimka z povinných požadavků na označování etiketami platí pro samostatně výdělečně 
činné krejčí.

(i) Laboratoře provádějící zkoušky textilních směsí textilních vláken

Laboratoře provádějící zkoušky směsi textilních vláken za účelem stanovení jejich 
materiálového složení by měly být schválené orgány členského státu. 

(j) Povinné uvedení materiálového složení v případě plstí a plstěných klobouků 

Označování těchto výrobků by mělo poskytovat informace o jejich materiálovém složení.

IV. Závěr 

Zpravodaj navrhuje výboru, aby pokračoval ve své práci na této důležité dokumentaci na 
základě pozměňovacích návrhů přijatých Parlamentem v prvním čtení, a s potěšením očekává 
konstruktivní přístup ze strany Rady.


