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PR_COD_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označovaní vláknového 
zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica 
Rady 73/44/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES
(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (13807/4/2010 – C7-0017/2011),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 
16. decembra 20091,

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní2 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2009)0031),

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Pozícia Rady
Odôvodnenie 6a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce 
sa určitých výrobkov, ktoré obsahujú 
netextilné časti živočíšneho pôvodu. 
Týmto nariadením by sa mali 
predovšetkým stanoviť požiadavky na 
uvádzanie netextilných častí živočíšneho 
pôvodu pri označovaní textilných 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 37.
2 Prijaté texty, 18.5.2010, P7_TA(2010)0168.
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výrobkov etiketou alebo iným označením 
s cieľom umožniť spotrebiteľom 
rozhodovať sa o výbere na základe 
informácií. Etiketa alebo iné označenie by 
nemali byť zavádzajúce a mali by sa 
uvádzať takým spôsobom, aby spotrebiteľ 
mohol ľahko pochopiť, na ktorú časť 
výrobku sa informácie vzťahujú. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Pozícia Rady
Odôvodnenie 12a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Ochrana spotrebiteľa si vyžaduje 
transparentné a jednotné pravidlá 
obchodu vrátane pravidiel uvádzania 
pôvodu. Cieľom takéhoto uvádzania by 
malo byť umožniť spotrebiteľom plne si 
uvedomovať, aký je presný pôvod 
výrobkov, ktoré nakupujú, s cieľom 
chrániť ich pred podvodnými, nepresnými 
alebo zavádzajúcimi údajmi o pôvode. Na 
tento účel by sa mali zaviesť 
harmonizované pravidlá týkajúce sa 
textilných výrobkov. Pokiaľ ide 
o dovážané výrobky, tieto pravidlá by mali 
mať podobu požiadaviek na povinné 
označovanie etiketami.  V prípade 
výrobkov, na ktoré sa na úrovni Únie 
nevzťahuje povinné označovanie pôvodu, 
by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré 
zabezpečia, aby prípadné označenie 
pôvodu nebolo nepravdivé alebo 
zavádzajúce.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Pozícia Rady
Odôvodnenie 12b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12b) Požiadavky týkajúce sa označovania 
pôvodu ustanovené v tomto nariadení 
s ohľadom na textilné výrobky by mali 
mať prednosť pred akýmkoľvek 
všeobecne platným režimom označovania 
pôvodu výrobkov dovážaných z tretích 
krajín, ktorý bol zriadený ako súčasť 
spoločnej obchodnej politiky Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Pozícia Rady
Odôvodnenie 13

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Je potrebné stanoviť metódy na odber 
vzoriek a analýzu textilných výrobkov, aby 
sa vylúčila akákoľvek možnosť námietok 
voči použitým metódam. Metódy 
používané pri úradných testoch 
vykonávaných v členských štátoch na 
účely stanovenia vláknového zloženia 
textilných výrobkov zložených 
z dvojzložkových a trojzložkových 
vláknových zmesí by mali byť jednotné, 
pokiaľ ide o predbežnú úpravu vzorky a jej 
kvantitatívnu analýzu. Je vhodné, aby sa 
metódy stanovené na tento účel v tomto 
nariadení stali harmonizovanými 
normami. Komisia by preto mala 
zabezpečiť prechod zo súčasného systému, 
ktorý je založený na metódach stanovených 
v tomto nariadení, na systém založený na 
harmonizovaných normách. Využívaním 
jednotných metód analýzy textilných 
výrobkov zložených z dvojzložkových 

(13) Je potrebné stanoviť metódy na odber 
vzoriek a analýzu textilných výrobkov, aby 
sa vylúčila akákoľvek možnosť námietok 
voči použitým metódam. Metódy 
používané pri úradných testoch 
vykonávaných v členských štátoch na 
účely stanovenia vláknového zloženia 
textilných výrobkov zložených 
z dvojzložkových a trojzložkových 
vláknových zmesí by mali byť jednotné, 
pokiaľ ide o predbežnú úpravu vzorky a jej 
kvantitatívnu analýzu. V záujme 
zjednodušenia tohto nariadenia a 
prispôsobenia jednotných metód, ktoré sú 
v ňom uvedené, technickému pokroku je 
vhodné, aby sa tieto metódy stali 
harmonizovanými normami. Komisia by 
na tento účel mala riadiť prechod zo 
súčasného systému, ktorý je založený na 
metódach stanovených v tomto nariadení, 
na systém založený na harmonizovaných 
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a trojzložkových vláknových zmesí sa 
uľahčí voľný pohyb týchto výrobkov, 
a tým sa zlepší fungovanie vnútorného 
trhu.

normách. Využívaním jednotných metód 
analýzy textilných výrobkov zložených 
z dvojzložkových a trojzložkových 
vláknových zmesí sa uľahčí voľný pohyb 
týchto výrobkov, a tým sa zlepší 
fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné uviesť dôvody (zjednodušenie, prispôsobenie technickému pokroku), odôvodňujúce 
prechod od súčasného systému, ktorý je založený na metódach uvedených v nariadení, na 
harmonizovaný systém založený na normách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Pozícia Rady
Odôvodnenie 17a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Je nevyhnutné, aby výrobca alebo 
akákoľvek osoba konajúca v jeho mene, 
ktorý(á) chce pridať názov nového 
textilného vlákna do príloh tohto 
nariadenia, zahrnul(a) do technického 
spisu, ktorý má predložiť spolu so svojou 
žiadosťou, všetky dostupné vedecké 
informácie týkajúce sa možných 
alergických reakcií alebo iných 
nepriaznivých účinkov nových textilných 
vlákien na ľudské zdravie, vrátane 
výsledkov skúšok vykonaných na tento 
účel v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Pozícia Rady
Odôvodnenie 18 

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Komisia by mala byť splnomocnená (18) Komisia by mala byť splnomocnená 



PR\858011SK.doc 9/34 PE456.959v02-00

SK

na prijatie delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie týkajúcich sa prijatia 
technických kritérií a procesných pravidiel 
pre povolenie vyšších tolerancií a zmien a 
doplnení príloh II, IV, V, VI, VII, VIII 
a IX na účely ich prispôsobenia 
technickému pokroku a zmien a doplnení
prílohy I na účely zaradenia názvov 
nových textilných vlákien do zoznamu 
uvedenému v tejto prílohe. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočnila náležité 
konzultácie aj na expertnej úrovni.

na prijatie delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, čo sa týka prijatia 
technických kritérií a procesných pravidiel 
pre povolenie vyšších tolerancií, 
označovania netextilných častí 
živočíšneho pôvodu etiketou alebo iným 
označením, formy a využívania jazykovo 
nezávislých symbolov alebo kódov názvov 
textilných vlákien, uvádzania pôvodu 
textilných výrobkov, zmeny a doplnenia
príloh II, IV, V, VI, VII, VIII a IX na účely 
ich prispôsobenia technickému pokroku 
a zmeny a doplnenia prílohy I na účely 
zaradenia názvov nových textilných 
vlákien do zoznamu uvedeného v tejto 
prílohe. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojich prípravných prác uskutočnila 
náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Pozícia Rady
Odôvodnenie 19

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
prijatie jednotných pravidiel používania 
názvov textilných vlákien a súvisiaceho 
označovania vláknového zloženia 
textilných výrobkov etiketou a iným 
označením, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
z dôvodu jeho rozsahu ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(19) Keďže ciele tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, a preto ich z dôvodu 
rozsahu tohto nariadenia možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Pozícia Rady
Odôvodnenie 19a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) S cieľom odstrániť možné prekážky 
riadneho fungovania vnútorného trhu 
spôsobené rozdielnymi ustanoveniami 
alebo postupmi členských štátov a udržať 
krok s rozvojom elektronického obchodu a 
budúcimi výzvami na trhu s textilnými 
výrobkami by sa mala preskúmať 
harmonizácia alebo normalizácia 
ostatných aspektov označovania textilných 
výrobkov etiketami. 
Na tento účel by Komisia mala predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
prípadných nových požiadavkách na 
označovanie etiketami, ktoré by sa mali 
zaviesť na úrovni Únie, aby sa uľahčil 
voľný pohyb textilných výrobkov na 
vnútornom trhu a dosiahla vysoká úroveň 
ochrany spotrebiteľa v celej Únii. 

V správe by sa mali preskúmať najmä 
názory spotrebiteľov na množstvo 
informácií, ktoré by sa mali na etikete 
textilných výrobkov uvádzať, a malo by sa 
zistiť, aké iné spôsoby okrem označenia 
etiketami možno použiť na poskytnutie 
dodatočných informácií spotrebiteľom.
Správa by mala vychádzať z rozšírených 
konzultácií so všetkými zainteresovanými 
stranami, zo spotrebiteľských prieskumov 
a z dôkladnej analýzy nákladov a prínosov 
a mala by zohľadniť existujúce súvisiace 
európske a medzinárodné normy. 
V správe by sa mala preskúmať najmä 
pridaná hodnota, ktorú by pre 
spotrebiteľa predstavovali možné 
požiadavky na označovanie etiketami, čo 
sa týka údajov o starostlivosti, veľkosti, 
nebezpečných látkach, horľavosti 
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a environmentálnom vplyve textilných 
výrobkov, využitia jazykovo nezávislých 
symbolov alebo kódov na identifikáciu 
textilných vlákien, sociálneho 
a elektronického označovania, ako aj 
pripojenia identifikačného čísla na etiketu 
na získanie dodatočných informácií na 
požiadanie o výrobku a výrobcovi, najmä 
prostredníctvom internetu. Správa by v 
prípade potreby mala byť doplnená 
legislatívnymi návrhmi. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Pozícia Rady
Odôvodnenie 19b (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19b) Komisia by preto mala vykonať 
štúdiu s cieľom posúdiť, či látky použité 
pri výrobe alebo spracovaní textilných 
výrobkov môžu predstavovať 
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. V tejto 
štúdii by sa malo vyhodnotiť najmä to, či 
existuje príčinná súvislosť medzi 
alergickými reakciami a syntetickými 
vláknami, farbivami, biocídmi, 
konzervačnými látkami alebo 
nanočasticami používanými v textilných 
výrobkoch. Táto štúdia by mala byť 
podložená vedeckými dôkazmi a mali by 
sa v nej zohľadniť výsledky činností 
dohľadu nad trhom. Na základe tejto 
štúdie by Komisia v odôvodnených 
prípadoch mala predložiť legislatívne 
návrhy s cieľom zakázať alebo obmedziť 
používanie potenciálne nebezpečných 
látok v textilných výrobkoch v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Pozícia Rady
Článok 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa používania názvov textilných 
vlákien a súvisiaceho označovania 
vláknového zloženia textilných výrobkov 
etiketou a iným označením, ako aj pravidlá 
pre stanovenie vláknového zloženia 
textilných výrobkov kvantitatívnou 
analýzou dvojzložkových a trojzložkových 
zmesí textilných vlákien s cieľom zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť 
spotrebiteľom presné informácie.

V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa používania názvov textilných 
vlákien a súvisiaceho označovania 
vláknového zloženia textilných výrobkov 
etiketou a iným označením, pravidlá pre 
stanovenie vláknového zloženia textilných 
výrobkov kvantitatívnou analýzou 
dvojzložkových a trojzložkových zmesí 
textilných vlákien, ako aj pravidlá 
týkajúce sa označovania netextilných častí 
živočíšneho pôvodu etiketou alebo iným 
označením a uvádzania krajiny pôvodu 
textilných výrobkov, s cieľom zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť 
spotrebiteľom presné informácie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Pozícia Rady
Článok 2 – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
textilné výrobky, ktoré sa dodávajú 
osobám pracujúcim vo svojich domovoch 
alebo nezávislým firmám, ktoré vyrábajú 
z dodávaných materiálov bez toho, aby na 
nich bolo prevedené vlastnícke právo za 
odmenu.

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
textilné výrobky zhotovené krajčírmi, ktorí 
sú samostatne zárobkovo činnými 
osobami.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Pozícia Rady
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, 
vnútroštátne predpisy a predpisy Únie 
o ochrane priemyselného a obchodného 
vlastníctva, o uvádzaní miesta pôvodu, 
označeniach pôvodu a o predchádzaní 
nekalej súťaži sa na textilné výrobky 
uplatňujú naďalej.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Pozícia Rady
Článok 9 – odseky 1 až 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri textilnom výrobku zloženom z dvoch 
alebo viacerých druhov vlákien, z ktorých 
jedno predstavuje najmenej 85 % celkovej 
hmotnosti, sa na etikete alebo na inom 
označení uvedie jeden z týchto údajov:

1. Textilný výrobok je označený etiketou, 
na ktorej sa v zostupnom poradí uvádza 
názov a hmotnostný percentuálny podiel 
všetkých vlákien, z ktorých je zložený. 

(a) názov vlákna, ktoré predstavuje 
najmenej 85 % celkovej hmotnosti, 
pričom bezprostredne pred alebo za ním 
sa uvedie hmotnostný percentuálny 
podiel;

(b) názov vlákna, ktoré predstavuje 
najmenej 85 % celkovej hmotnosti, 
pričom bezprostredne pred alebo za ním 
sa uvedie výraz „najmenej 85 %“;

(c) úplné percentuálne zloženie výrobku.

2. Pri textilnom výrobku zloženom z dvoch 
alebo viacerých druhov vlákien, z ktorých 
žiadne nepredstavuje 85 % celkovej 

2. Odchylne od odseku 1 a bez toho, aby 
bol dotknutý článok 7 ods. 2, sa vlákno, 
ktoré tvorí až do 3 % celkovej hmotnosti 
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hmotnosti, sa na etikete alebo na inom 
označení uvedie aspoň názov 
a hmotnostný percentuálny podiel tých 
druhov vlákien, ktoré majú najvyšší a 
druhý najvyšší hmotnostný percentuálny 
podiel vo výrobku, a bezprostredne po 
nich sa uvedú názvy ostatných 
obsiahnutých vlákien v zostupnom poradí 
podľa hmotnostného percentuálneho 
podielu s uvedením alebo bez uvedenia 
ich hmotnostného percentuálneho 
podielu. 

textilného výrobku, alebo vlákna, ktoré 
spoločne tvoria až do 10 % celkovej 
hmotnosti, môžu označovať pojmom „iné 
vlákna“ s uvedením ich hmotnostného 
percentuálneho podielu za podmienky, že 
sa to nedá ľahko určiť v čase výroby. 

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
vlákna, ktoré samostatne predstavujú 
menej ako 10 % celkovej hmotnosti 
výrobku, sa môžu spoločne označiť 
termínom „iné vlákna“, pričom 
bezprostredne pred alebo po ňom sa 
uvedie celkový hmotnostný percentuálny 
podiel.

Ak sa uvedie názov vlákna, ktoré 
predstavuje menej ako 10 % celkovej 
hmotnosti výrobku, uvádza sa úplné 
percentuálne zloženie tohto výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia by mali mať právo byť informovaní o celkovom percentuálnom zložení výrobku. 
Textilné výrobky sú zložené z obmedzeného množstva vlákien, ktorých presný hmotnostný 
percentuálny podiel môže výrobca ľahko určiť. Uvádzanie všetkých vlákien, z ktorých je 
výrobok zložený, je v textilnom priemysle zaužívanou praxou, nezvýši veľkosť etikety ani 
nezaťaží výrobcov, ktorí budú môcť v prípade potreby využiť výnimky ustanovené v článku 9 
ods. 2 a 5. Uplatniteľné sú aj tolerancie stanovené v článku 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Pozícia Rady
Článok 9 – odsek 5a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Odchylne od ods. 1 sa vlákno 
nezahrnuté do prílohy I môže označovať 
pojmom „iné vlákna“ s následným 
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uvedením jeho celkového hmotnostného 
percentuálneho podielu pod podmienkou, 
že v súlade s článkom 6 bola predložená 
žiadosť o začlenenie takéhoto vlákna do 
zoznamu uvedeného v prílohe I.

Or. en

Odôvodnenie

Vlákna, ktoré zatiaľ neboli zahrnuté do harmonizovaného zoznamu názvov textilných vlákien 
uvedeného v prílohe I, môžu byť uvádzané na trh na účely posúdenia dopytu spotrebiteľov za
predpokladu, že bola predložená žiadosť v súlade s postupom ustanoveným v článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Pozícia Rady
Článok 11a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a

Netextilné časti živočíšneho pôvodu

1. Prítomnosť netextilných častí 
živočíšneho pôvodu musí byť uvedená na 
etikete alebo inom označení textilných 
výrobkov vždy, keď sa sprístupnia na 
trhu.
2. Etiketa alebo iné označenie nesmú byť 
zavádzajúce a uvádzajú sa takým 
spôsobom, aby spotrebiteľ mohol ľahko 
pochopiť, na ktorú časť výrobku sa 
informácie vzťahujú. 
3. Články 19a, 19c a 19d sa uplatňujú 
mutatis mutandis na netextilné časti 
živočíšneho pôvodu uvedené v odseku 1. 
Členské štáty informujú Komisiu o 
analytických metódach, ktoré používajú 
na identifikáciu materiálov 
pochádzajúcich zo zvierat do ...* a 
následne vždy, keď to bude vzhľadom na 
nový vývoj potrebné.
5. Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 21 
a za podmienok ustanovených v článkoch 
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22 a 23 ustanovenia, pokiaľ ide o formu 
a spôsob označovania textilných výrobkov 
uvedených v odseku 1 etiketou alebo iným 
označením a analytické metódy, ktoré sa 
majú použiť na identifikáciu materiálov 
pochádzajúcich zo zvierat.
___________
* Ú. v: vložte prosím dátum začatia uplatňovania 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Pozícia Rady
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Označenie textilných výrobkov etiketou a 
iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, 
viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj 
pevne pripevnené.

Označenie textilných výrobkov etiketou a 
iným označením je trvalé, ľahko čitateľné 
počas bežnej alebo racionálne 
predvídateľnej doby používania výrobku,
viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj 
pevne pripevnené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Pozícia Rady
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Etiketa a spôsob, akým je pripevnená, 
musia byť zabezpečené tak, aby sa 
minimalizovalo nepohodlie spôsobené 
spotrebiteľovi pri nosení výrobku.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Pozícia Rady
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Skratky sa nepoužívajú s výnimkou 
mechanizovaného operačného kódu, za 
predpokladu, že tento kód je vysvetlený
v tom istom dokumente.

Skratky sa nepoužívajú s výnimkou 
mechanizovaného operačného kódu alebo 
ak sú vymedzené v medzinárodne 
uznávaných normách, za predpokladu, že
tieto skratky sú vysvetlené v tom istom 
obchodnom dokumente.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Pozícia Rady
Článok 15 – odsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri sprístupňovaní textilného výrobku na 
trhu sa opisy zloženia z textilných vlákien 
uvedené v článkoch 5, 7, 8 a 9 uvádzajú 
v katalógoch a obchodnej literatúre, na 
obaloch, etiketách a iných označeniach tak, 
aby boli ľahko čitateľné, viditeľné, jasné 
a napísané jednotnou tlačou alebo 
písmom. Táto informácia je pre 
spotrebiteľa pred kúpou jasne viditeľná aj 
v prípadoch, keď sa nákup uskutočňuje 
elektronicky.

1. Pri sprístupňovaní textilného výrobku na 
trhu sa opisy zloženia z textilných vlákien 
uvedené v článkoch 5, 7, 8 a 9 uvádzajú 
v katalógoch a obchodnej literatúre, na 
obaloch, etiketách a iných označeniach tak, 
aby boli ľahko čitateľné, viditeľné a jasné. 
Názvy vlákien a ich hmotnostný 
percentuálny podiel sa uvádzajú 
jednotnou veľkosťou písmen/číslic 
a jednotným štýlom a typom písma. Tieto 
informácie sú pre spotrebiteľa pred kúpou 
jasne viditeľné aj v prípadoch, keď sa 
nákup uskutočňuje elektronicky.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky vlákna 
uvádzali na etikete textilného výrobku jednotne bez ohľadu na ich hmotnostný percentuálny 
podiel a na to, do akej miery ich spotrebitelia oceňujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Pozícia Rady
Článok 15 – odsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Etikety alebo iné označenia sú 
v úradnom jazyku alebo jazykoch
členského štátu, na ktorého území sa 
textilné výrobky sprístupňujú na trhu pre 
spotrebiteľa, pokiaľ dotknutý členský štát 
nestanoví inak.

4. Etikety alebo iné označenia sú v 
ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie, ktorý 
je ľahko zrozumiteľný koncovému 
spotrebiteľovi v členskom štáte, na ktorého 
území sa textilné výrobky sprístupňujú na 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Pozícia Rady
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názvy textilných vlákien uvedených na 
etikete alebo inom označení možno 
v prípade potreby nahradiť 
zrozumiteľnými, jazykovo nezávislými 
symbolmi alebo kódmi alebo ich možno s 
nimi kombinovať.

Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 21 
a za podmienok ustanovených v článkoch 
22 a 23 ustanovenia týkajúce sa formy 
a používania takýchto symbolov alebo 
kódov.

Or. en



PR\858011SK.doc 19/34 PE456.959v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Pozícia Rady
Článok 18 – odsek 4

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každé laboratórium zodpovedné za
skúšanie textilných zmesí, pre ktoré 
neexistuje žiadna jednotná metóda analýzy 
na úrovni Únie, stanovuje vláknové 
zloženie takýchto zmesí , pričom v správe 
o analýze uvedie získaný výsledok, použitú 
metódua jej stupeň presnosti.

4. Každé laboratórium schválené členským 
štátom na skúšanie textilných zmesí, pre 
ktoré neexistuje žiadna jednotná metóda 
analýzy na úrovni Únie, stanovuje 
vláknové zloženie takýchto zmesí , pričom 
v správe o analýze uvedie získaný 
výsledok, použitú metódu a jej stupeň 
presnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Pozícia Rady
Kapitola 3a – názov (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kapitola 3a 
Uvádzanie pôvodu textilných výrobkov

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Pozícia Rady
Článok 19a (nový) 

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19a
Uvádzanie pôvodu textilných výrobkov 

dovážaných z tretích krajín
1. Na účely tohto článku odkazujú výrazy 
„pôvod“ a „pochádzajúci“ na 
nepreferenčný pôvod v súlade s článkami 
35 až 36 nariadenia Európskeho 
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parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. 
apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva (modernizovaný 
Colný kódex)1.
2. Na dovoz alebo uvedenie textilných 
výrobkov dovezených z tretích krajín na 
trh, s výnimkou výrobkov pochádzajúcich 
z Turecka a od zmluvných strán dohody 
o EHP, sa vzťahuje označovanie pôvodu 
podľa podmienok stanovených v tomto 
článku. 
3. Na etikete týchto výrobkov sa uvádza 
krajina pôvodu textilných výrobkov. 
V prípade, že sú výrobky balené, sa 
označenie uvádza osobitne na balení. 
Uvedenie krajiny pôvodu sa nesmie 
nahradiť zodpovedajúcim uvedením 
v sprievodných obchodných 
dokumentoch.
4. Slovo „vyrobené v“ (made in) spolu 
s názvom krajiny pôvodu označuje pôvod 
textilných výrobkov. Označenie etiketou 
môže byť vyhotovené v ktoromkoľvek 
úradnom jazyku Európskej únie, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný koncovému 
spotrebiteľovi v členskom štáte, v ktorom 
sa výrobky majú uviesť na trh. 
5. Pôvod sa označuje jasne čitateľným 
a nezmazateľným písmom a toto 
označenie musí byť počas bežného 
používania výrobku viditeľné, zreteľne 
odlíšené od ostatných informácií 
a uvedené spôsobom, ktorý nie je 
zavádzajúci ani pravdepodobne nevzbudí 
klamlivý dojem, pokiaľ ide o pôvod 
výrobku.
6. Textilné výrobky sú v čase dovozu 
označené požadovanými etiketami. Takéto 
označenie etiketou sa nesmie odstrániť 
ani porušiť predtým, ako sa výrobky 
predajú koncovému spotrebiteľovi alebo 
užívateľovi.
_______
1 Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Pozícia Rady
Článok 19b (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19b

Uvádzanie pôvodu iných textilných 
výrobkov

1. Pokiaľ je na etikete označený pôvod 
textilných výrobkov iných, ako sú výrobky 
uvedené v článku 19a, na označenie sa 
vzťahujú podmienky ustanovené v tomto 
článku.
2. Výrobok sa považuje za výrobok 
pochádzajúci z krajiny, v ktorej prešiel 
najmenej dvomi z týchto výrobných fáz:
– spriadanie;
– tkanie;
– konečná úprava;
– sériová výroba.
3. Textilný výrobok nesmie byť na 
označení etiketou popísaný ako 
pochádzajúci výhradne z určitej krajiny, 
pokiaľ v nej neprebehli všetky výrobné 
fázy uvedené v odseku 2.
4. Slová „vyrobené v“ (made in) spolu 
s názvom krajiny pôvodu označujú pôvod 
výrobku. Označenie etiketou môže byť 
vyhotovené v ktoromkoľvek úradnom 
jazyku Únie, ktorý je ľahko zrozumiteľný 
koncovému spotrebiteľovi v členskom 
štáte, v ktorom sa má výrobok sprístupniť 
na trhu.
5. Pôvod sa označuje jasne čitateľným 
a nezmazateľným písmom a toto 
označenie musí byť počas bežného 
používania výrobku viditeľné, zreteľne 
odlíšené od ostatných informácií 
a uvedené spôsobom, ktorý nie je 
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zavádzajúci ani pravdepodobne nevzbudí 
klamlivý dojem, pokiaľ ide o pôvod 
výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Pozícia Rady
Článok 19c (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19c

Delegované akty v súvislosti 
s označovaním pôvodu textilných

výrobkov

Komisia môže prijať prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 21 
a za podmienok ustanovených v článkoch 
22 a 23 ustanovenia s cieľom:
– určiť podrobnú formu a spôsoby 
označovania pôvodu;
– určiť prípady, v ktorých sa označenie 
pôvodu na obale akceptuje namiesto 
označovania samotných produktov. Môže 
ísť predovšetkým o prípad, keď sa 
výrobky dostanú ku koncovému 
spotrebiteľovi alebo užívateľovi v ich 
zvyčajnom balení.
– zostaviť vo všetkých úradných jazykoch 
Únie zoznam výrazov, ktoré jasne 
vyjadrujú, že výrobky pochádzajú z 
krajiny uvedenej na etikete;
– určiť prípady, v ktorých bežne 
používané skratky jednoznačne označujú 
krajinu pôvodu a môžu sa použiť na účely 
tohto nariadenia;
– určiť prípady, v ktorých sa výrobky 
nemôžu alebo nemusia označiť etiketami 
z technických alebo ekonomických 
dôvodov;
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– stanoviť pravidlá, pokiaľ ide 
o vyhlásenia a sprievodné dokumenty, 
ktoré sa môžu zohľadniť pri 
preukazovaní súladu s týmto nariadením;
– určiť ďalšie pravidlá, ktoré sa môžu 
vyžadovať v prípade, že sa zistí, že výrobky 
nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Pozícia Rady
Článok 19d (nový) 

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19d

Spoločné ustanovenia
1. Textilné výrobky uvedené v článku 19a 
sa považujú za výrobky, ktoré nespĺňajú 
ustanovenia tohto nariadenia, ak:
– nie sú označené etiketou s uvedením 
pôvodu;
– označenie pôvodu nezodpovedá pôvodu 
výrobkov;
– označenie pôvodu bolo zmenené alebo 
odstránené, prípadne inak porušené, 
okrem prípadov, keď bola požadovaná 
oprava podľa ods. 5 tohto článku;
2. Textilné výrobky iné ako výrobky 
uvedené v článku 19a sa považujú za 
výrobky, ktoré nespĺňajú ustanovenia 
tohto nariadenia, ak:
– označenie pôvodu nezodpovedá pôvodu 
výrobkov;
– označenie pôvodu bolo zmenené alebo 
odstránené, prípadne inak porušené, 
okrem prípadov, keď bola požadovaná 
oprava podľa ods. 5 tohto článku;
3. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
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sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Ustanovené sankcie 
musia byť účinné, primerané a 
odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii do... * a bezodkladne 
ju informujú o akýchkoľvek následných 
zmenách a doplneniach, ktoré sa ich 
týkajú.
4. Ak výrobky nespĺňajú ustanovenia 
tohto nariadenia, členské štáty ďalej 
prijmú opatrenia potrebné na to, aby 
vlastníkovi výrobkov alebo akejkoľvek 
inej osobe, ktorá je za ne zodpovedná, 
uložili povinnosť označiť tieto výrobky 
etiketou na vlastné náklady v súlade s 
ustanoveniami tohto nariadenia.
5. V prípade, že je to nevyhnutné na 
účinné uplatňovanie tohto nariadenia, 
príslušné orgány si môžu pri overovaní 
súladu s týmto nariadením vymieňať 
údaje, a to aj s orgánmi alebo inými 
osobami či organizáciami, ktoré členské 
štáty poverili podľa článku 11 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých 
obchodných praktikách podnikateľov voči 
spotrebiteľom na vnútornom trhu1.
___________
* 9 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.
______
1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Pozícia Rady
Článok 24

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do ...* predloží Komisia správu 
Európskemu parlamentu a Rade 

Do ...* Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade o 
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o uplatňovaní tohto nariadenia s dôrazom 
na žiadosti o názvy nových textilných 
vlákien a ich prijatie.

uplatňovaní tohto nariadenia s dôrazom na 
žiadosti o názvy nových textilných vlákien 
a o ich prijatie a prípadne predloží 
legislatívny návrh.

___________
* 5 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia

___________
* 3 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Pozícia Rady
Článok 24a (nový) 

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 24a
Preskúmanie

1. Do ...* Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o možných 
nových požiadavkách na označovanie 
etiketami, ktoré by sa mali zaviesť na 
úrovni Únie, aby sa spotrebiteľom 
poskytli presné, relevantné, zrozumiteľné 
a porovnateľné informácie o 
vlastnostiach textilných výrobkov. 
2. Správa by mala vychádzať z 
rozšírených konzultácií so všetkými 
zainteresovanými stranami, zo 
spotrebiteľských prieskumov a 
z dôkladnej analýzy nákladov a prínosov 
a mala by zohľadniť existujúce súvisiace 
európske a medzinárodné normy. 
3. K správe budú v prípade potreby 
priložené legislatívne návrhy a okrem 
iného sa v nej preskúmajú tieto otázky:
– harmonizovaný systém označovania 
etiketami,
– jednotný systém označovania veľkosti 
pre odev a obuv v celej EÚ,
– uvedenie všetkých potenciálne 
alergénnych alebo nebezpečných látok 
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použitých pri výrobe alebo spracovaní 
textilných výrobkov, 
– ekologické označovanie etiketami 
týkajúce sa environmentálneho vplyvu 
textilných výrobkov a ich udržateľnej 
výroby,
– sociálne označovanie etiketami s cieľom 
informovať spotrebiteľov o sociálnych 
podmienkach, v ktorých bol výrobok
vyrobený;
– varovné označenia etiketami týkajúce sa 
horľavosti textilných výrobkov, najmä 
vysokohorľavých odevov,
– elektronické označovanie vrátane 
rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID), 
– pripojenie identifikačného čísla na 
etikete, ktoré sa využije na získanie 
dodatočných informácií na požiadanie 
o výrobku a výrobcovi, napríklad 
prostredníctvom internetu,
– využívanie jazykovo nezávislých 
symbolov alebo kódov na identifikáciu 
vlákien, z ktorých pozostáva textilný 
výrobok, čo umožní spotrebiteľovi ľahko 
pochopiť jeho zloženie a najmä zistiť 
použitie prírodných alebo syntetických 
vlákien.
___________
* 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Pozícia Rady
Článok 24b (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 24b
Štúdia o nebezpečných látkach
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1. Komisia do ...* vykoná štúdiu s cieľom 
posúdiť, či látky použité pri výrobe alebo 
spracovaní textilných výrobkov môžu 
predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské 
zdravie. V tejto štúdii sa najmä vyhodnotí, 
či existuje príčinná súvislosť medzi 
alergickými reakciami a syntetickými 
vláknami, farbivami, biocídmi, 
konzervačnými látkami alebo 
nanočasticami používanými v textilných 
výrobkoch. Táto štúdia bude podložená 
vedeckými dôkazmi a zohľadnia sa v nej 
výsledky činností dohľadu nad trhom. 
2. Na základe tejto štúdie Komisia v 
odôvodnených prípadoch predloží 
legislatívne návrhy s cieľom zakázať 
alebo obmedziť používanie potenciálne 
nebezpečných látok v textilných 
výrobkoch v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi Únie.
___________
* 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Pozícia Rady
Článok 25

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Textilné výrobky, ktoré sú v súlade so 
smernicou 2008/121/ES a ktoré sa uviedli 
na trh pred...sa môžu naďalej 
sprístupňovať na trhu do ...*.

Textilné výrobky, ktoré spĺňajú 
ustanovenia smernice 2008/121/ES a ktoré 
sa uviedli na trh pred...* sa môžu naďalej 
sprístupňovať na trhu do ...**.

___________
* 6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

___________
* 6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

___________
** 2 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

___________
** 2 rokov a 6 mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto prechodné ustanovenie zabezpečí, aby textilné výrobky, ktoré sú uvedené na trh v súlade 
s platnými právnymi predpismi, mohli byť naďalej sprístupňované na trhu ďalšieho dva a pol 
roka po nadobudnutí účinnosti nariadenia. Týmto ustanovením by nové požiadavky týkajúce 
sa označovania etiketami uvedené v tomto nariadení nemali viesť k náročnému opätovnému 
označovaniu textilných výrobkov, ktoré spĺňajú platné právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Pozícia Rady
Príloha II – oddiel 5a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Dostupné vedecké informácie 
týkajúce sa možných alergických reakcií 
alebo iných nepriaznivých účinkov 
nových textilných vlákien na ľudské 
zdravie vrátane výsledkov skúšok 
vykonaných v tomto zmysle v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Únie;

Or. en

Odôvodnenie

Technický spis, ktorý sa má pripojiť k žiadosti o zaradenie názvu nového textilného vlákna do 
zoznamu uvedeného v prílohe I, by mal prípadne obsahovať informácie o možnom vplyve 
nového vlákna na zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Pozícia Rady
Príloha V – bod 13

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Plste vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Pozícia Rady
Príloha V – bod 17

Pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17. Plstené klobúky vypúšťa sa

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Návrh Komisie a prvé čítanie Parlamentu

Komisia prijala 30. januára 2009 súčasný návrh nariadenia o názvoch textílií a súvisiacom 
označovaní textilných výrobkov etiketami. Cieľom návrhu je zjednodušiť a zlepšiť platný 
regulačný rámec pre označovanie textilných výrobkov s cieľom podporiť vývoj a zavádzanie 
nových vlákien. Návrh uľahčuje proces prispôsobenia právnych predpisov technickému 
pokroku prepracovaním troch existujúcich smerníc1 do jedného nariadenia, čím by sa 
zamedzilo transpozícii len technickej aktualizácie a čo skracuje čas medzi podaním žiadosti 
a prijatím názvu nového vlákna.

Parlament uvítal návrh Komisie vzhľadom na to, že sa ním zjednodušuje platný regulačný 
rámec a že má potenciál podporiť inovácie v textilnom a odevnom odvetví, pričom 
používateľom vlákien a spotrebiteľom umožní, aby mohli ľahšie využívať inovatívne 
výrobky.

Vo svojej pozícii v prvom čítaní prijatej 18. mája 2010 Európsky parlament schválil veľkou 
väčšinou 63 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Absolútna väčšina boli technické zmeny 
a  doplnenia zamerané na zladenie znenia so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a s novým 
legislatívnym rámcom pre uvádzanie výrobkov na trh. Parlament prijal aj niekoľko 
podstatných zmien a doplnení vrátane predpisov o označovaní pôvodu, označovaní 
materiálov pochádzajúcich zo zvierat, využívaní jazykovo nezávislých symbolov a doložky 
o preskúmaní.

II. Pozícia Rady v prvom čítaní

Rada vo svojej pozícii prijala alebo čiastočne prijala z hľadiska podstaty veľké množstvo 
technických zmien a doplnení (celkovo 40), ktoré predložil aj Európsky parlament, ale 
zamietla všetky podstatné zmeny a doplnenia, ktoré Parlament navrhol. Podľa Rady by 
zavedenie nových požiadaviek nebolo zlučiteľné s cieľom zjednodušenia pôvodného návrhu. 

III. Zmeny a doplnenia navrhované spravodajcom pre druhé čítanie

Pri skúmaní pozície Rady sa spravodajca rozhodol opätovne predložiť veľkú väčšinu 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu z prvého čítania, zatiaľ čo v obmedzenom 
počte prípadov niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v záujme jednoznačnosti 
preformuloval. Zároveň doplnil niekoľko odôvodnení zodpovedajúcich ustanoveniam, ktoré 
Parlament prijal v prvom čítaní.

Hlavné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré spravodajca opätovne predložil, sa týkajú 
                                               
1 Smernica 2008/121/ES o názvoch textílií (prepracované znenie) vyžaduje, aby sa pri označovaní zloženia 
vlákien textilných výrobkov používali len harmonizované názvy uvedené v prílohe I k tejto smernici. Smernice 
96/73/ES a 73/44/EHS špecifikujú metódy analýzy, ktoré majú byť použité pri kontrole, či zloženie textilných 
výrobkov je v zhode s informáciami poskytnutými na etikete.
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týchto otázok:

a) Označovanie pôvodu 

Súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zavádza požiadavku označovať krajinu pôvodu 
textilných výrobkov dovážaných z tretích krajín v zmysle návrhu predloženého Komisiou 
v roku 20051, ktorá zahŕňa niekoľko kategórií tovaru vrátane textilných výrobkov. Napriek 
významnej podpore Parlamentu pre tento návrh sa v Rade nedosiahol žiaden významný 
pokrok. Spravodajca dúfa, že právne predpisy na báze odvetví, ktoré sa vzťahujú iba na 
textilné výrobky, ako navrhoval Parlament v tomto nariadení o označovaní textílií etiketou, by 
pri dosahovaní dohody medzi oboma spoluzákonodarcami mohli priniesť pozitívnejší 
výsledok.

Spravodajca chce zdôrazniť, že súčasná absencia harmonizovaných pravidiel označovania 
pôvodu stavia EÚ do nevýhodnej pozície v porovnaní s jej hlavnými obchodnými partnermi, 
ako sú Kanada, Čína, Japonsko a USA, ktorí požadujú označovanie pôvodu dovážaného 
tovaru. Európski výrobcovia spotrebného tovaru, ktorého pôvod je citlivou záležitosťou, tak 
zároveň prichádzajú o možnosť využívať výhody spojené s výrobou v rámci Európskej únie, 
zatiaľ čo spotrebitelia nemajú príležitosť mať prístup k informáciám o pôvode výrobkov. 
Označovanie pôvodu by spotrebiteľom uľahčilo výber a prispelo by k zníženiu podvodných, 
nepresných alebo zavádzajúcich údajov o pôvode.

Okrem toho spravodajca opätovne predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu 
týkajúci sa systému dobrovoľného označovania pôvodu, ktoré sa má uplatňovať v prípade 
textilných výrobkov vyrábaných v EÚ. Výrobok sa považuje za výrobok pochádzajúci 
z krajiny, v ktorej prešiel najmenej dvoma svojimi výrobnými fázami: pradením, tkaním, 
konečnou úpravou a sériovou výrobou.

b) Netextilné časti živočíšneho pôvodu

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zavádza požiadavku označovať na textilných 
výrobkoch prítomnosť netextilných častí živočíšneho pôvodu. Presný spôsob uplatňovania by 
mala stanoviť Komisia formou delegovaných aktov.

Treba zdôrazniť, že kožušina sa často používa ako ozdobná nášivka na pomerne lacných 
odevoch, ktoré sú často dovážané z Ázie. Pre spotrebiteľov je často veľmi ťažké rozoznať 
pravú kožušinu od kvalitnej nepravej kožušiny. Výrobcovia tiež často prifarbujú a pristrihujú 
pravú kožušinu, v dôsledku čoho je pre netrénované oko menej zrejmé, že kožušina je pravá.

Spotrebitelia tiež predpokladajú, že pravá kožušina bude automaticky uvedená na etikete 
odevu ako jedna z jeho zložiek. Tento predpoklad vôbec nie je neopodstatnený, pretože názvy 
a percentuálny podiel textilných vlákien sa uvádzajú povinne. Spotrebiteľom následne hrozí, 
že si neúmyselne kúpia výrobky z pravej kožušiny, hoci v skutočnosti by si ich radšej 
nekúpili.

                                               
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných 
z tretích krajín (KOM(2005)0661).
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Právne predpisy EÚ (smernica 94/11/ES) týkajúce sa označovania materiálov (kože) 
používaných ako zložky obuvi už existujú. Tieto právne predpisy boli zavedené s cieľom 
pomôcť spotrebiteľom rozhodovať sa o výbere na základe informácií, chrániť priemysel 
a posilniť fungovanie vnútorného trhu. Súčasný pozmeňujúci a doplňujúci návrh o 
materiáloch, ktoré pochádzajú zo zvierat, vychádza z logiky týchto právnych predpisov EÚ.

Existujúce dobrovoľné a samoregulačné opatrenia pre označovanie kožušinových výrobkov 
sa ukázali byť nepostačujúce. Medzinárodná federácia obchodu s kožušinou napríklad 
v súčasnosti uplatňuje systém označovania etiketami „zaručeného pôvodu“, ktorý má 
poskytnúť spotrebiteľom informácie o mieste pôvodu kožušiny, ktorú si kupujú. Takéto 
dobrovoľné označovanie etiketami sa však týka iba veľmi malej časti luxusnejšieho tovaru 
na trhu kožušinovej módy, kde je možné predpokladať, že spotrebiteľ sa už vedome rozhodol 
skôr si kúpiť kožušinové výrobky, než sa im vyhnúť.
Napokon, aj kožušina môže byť potenciálnym zdravotným rizikom pre tých, ktorí trpia 
alergiou na kožušinu/srsť zo zvierat. Povinné označovanie kožušín by tak spotrebiteľom 
poskytlo prostriedky rozpoznať výrobky, ktoré môžu byť škodlivé pre ich zdravie.

c) Doložka o preskúmaní

S cieľom odstrániť potenciálne prekážky, ktoré bránia riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 
a ktoré sú spôsobené rozdielnymi ustanoveniami alebo postupmi členských štátov, a udržať 
krok s rozvojom elektronického obchodu a budúcimi výzvami na trhu s textilnými výrobkami, 
je potrebné preskúmať harmonizáciu a normalizáciu ostatných aspektov označovania 
textilných výrobkov etiketou s cieľom uľahčiť voľný pohyb textilných výrobkov 
na vnútornom trhu a dosiahnuť jednotnú a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v celej EÚ.

Na tento účel by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o možných 
nových požiadavkách na označovanie etiketami, ktoré by sa mali zaviesť na úrovni Únie. 
V správe by sa mali preskúmať najmä názory spotrebiteľov na množstvo informácií, ktoré by 
sa mali na etikete textilných výrobkov uvádzať, a malo by sa zistiť, ktoré iné spôsoby okrem 
označenia etiketami možno použiť na poskytnutie dodatočných informácií spotrebiteľom. 
Správa by mala vychádzať z rozšírených konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami, 
zo spotrebiteľských prieskumov a z dôslednej analýzy nákladov a prínosov a v prípade 
potreby by mala byť doplnená legislatívnymi návrhmi.

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi vysokou úrovňou 
ochrany spotrebiteľa a zjednodušením regulačného rámca pre textilné výrobky. V tejto 
súvislosti treba zabezpečiť, aby rozšírenie povinného označovania etiketami nepredstavovalo 
neprimeranú záťaž na podniky bez toho, aby prinieslo skutočnú pridanú hodnotu 
pre spotrebiteľov, ktorých príliš veľa informácií na etikete textilných výrobkov môže dokonca 
zmiasť. Aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať o výbere na základe informácií, mohli by sa 
na tento účel okrem požiadaviek na povinné označovanie etiketami preskúmať aj iné 
alternatívne spôsoby.

d) Štúdia o nebezpečných látkach

Spravodajca sa domnieva, že chýbajú dostatočné dôkazy o možných účinkoch nebezpečných 
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látok používaných pri výrobe a spracúvaní textilných výrobkov. Komisia preto vykoná štúdiu 
s cieľom posúdiť, či takéto látky môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. 
V tejto štúdii sa najmä vyhodnotí, či existuje príčinná súvislosť medzi alergickými reakciami 
a syntetickými vláknami, farbivami, biocídmi, konzervačnými látkami alebo nanočasticami 
používanými v textilných výrobkoch.

e) Jazykovo nezávislé symboly alebo kódy v prípade vlákien

Názvy textilných vlákien by sa prípade potreby mali nahradiť alebo používať v kombinácii 
so zrozumiteľnými jazykovo nezávislými symbolmi alebo kódmi, aby sa názvy vlákien 
nemuseli prekladať do niekoľkých jazykov EÚ. Navrhovaný systém symbolov alebo kódov 
má Komisia vypracovať a uplatniť prostredníctvom delegovaných aktov.

f) Požiadavky, podľa ktorých musí byť technická dokumentácia priložená k žiadosti 
o povolenie nového názvu textilných vlákien (príloha II)

Technická dokumentácia priložená k žiadosti o doplnenie nového názvu textilných vlákien 
do prílohy I by mala obsahovať dostupné vedecké informácie o možných alergických 
reakciách alebo iných nepriaznivých účinkoch nového vlákna na ľudské zdravie vrátane 
výsledkov skúšok vykonaných v tomto zmysle v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
EÚ.

g) Textilné výrobky z viacerých druhov vlákien

Spotrebitelia by mali byť informovaní o celkovom percentuálnom zložení výrobku. Textilné 
výrobky sú zložené z obmedzeného množstva vlákien, ktorých presný hmotnostný 
percentuálny podiel môže výrobca ľahko určiť. Uvádzanie všetkých vlákien, z ktorých je
výrobok zložený, je v textilnom priemysle zaužívanou praxou, nezvýši veľkosť etikety ani 
nezaťaží výrobcov, ktorí budú môcť v prípade potreby využiť výnimky ustanovené na tento 
účel. Treba poznamenať, že sa budú uplatňovať aj tolerancie stanovené v článku 19.

h) Krajčíri, ktorí sú samostatne zárobkovo-činnými osobami

Pre krajčírov, ktorí sú samostatne zárobkovo-činnými osobami, je ustanovená výnimka 
z požiadavky na povinné označovanie etiketami.

i) Laboratóriá na skúšanie textilných zmesí

Laboratóriá na skúšanie textilných zmesí by mali byť schválené orgánmi členských štátov.

j) Povinné uvádzanie vláknového zloženia v prípade plstí a plstených klobúkov

Označenie týchto výrobkov etiketami by malo poskytovať informácie o ich vláknovom 
zložení.

IV. Záver
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Spravodajca navrhuje, aby výbor pokračoval vo svojej práci na tomto dôležitom súbore 
na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré Európsky parlament prijal v prvom 
čítaní, a teší sa na konštruktívny prístup zo strany Rady.


