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12. 5. 2010 A7-0122/67 

Pozměňovací návrh  67 
Francesco Enrico Speroni 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami 

KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 18 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Ve svém usnesení ze dne 25. 
listopadu 2009 o označování původu 
zboží1 Evropský parlament znovu 
zdůraznil, že ochrana spotřebitelů 
vyžaduje transparentní a důsledná 
obchodní pravidla, včetně označování 
země původu. Takové označování by mělo 
umožnit, aby si spotřebitelé plně 
uvědomovali 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. 
Tyto předpisy by měly mít formu 
požadavků na povinné označování 
původu, které zajistí, že případné udání 
původu není nepravdivé nebo zavádějící. 

 ____________ 
1 Přijaté texty, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12. 5. 2010 A7-0122/68 

Pozměňovací návrh  68 
Francesco Enrico Speroni 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami 

KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „textilními výrobky“ se rozumějí 
jakékoliv surové, částečně nebo zcela 
opracované, rozpracované nebo 
zpracované, předupravené nebo zhotovené 
výrobky, které jsou složeny výhradně 
z textilních vláken, bez ohledu na použitý 
postup směsování nebo spojování; 

a) textilním výrobkem se rozumí jakákoli 
přírodní, syntetická nebo umělá příze 
nebo tkanina, která je součástí hotového 
výrobku nebo meziproduktu určenému 
k odívání nebo jako oděvní doplněk nebo 
k použití jako součást výrobků určených 
k bytovému vybavení nebo návrhům 
interiérů, v nejširším slova smyslu, nebo 
jako obuvnický výrobek. 

Or. it 

Odůvodnění 

Rozšíření definice textilního výrodku bude pouze ku prospěchu dalším důležitým výrobním 

odvětvím úzce a přímo propojených s textilem, na něž by se jinak nevztahovala žádná 

ochrana.  
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12. 5. 2010 A7-0122/69 

Pozměňovací návrh  69 
Francesco Enrico Speroni 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami 

KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Uplatňováním tohoto nařízení není 

dotčeno uplatňování vnitrostátních pravidel 

a pravidel Společenství týkajících se 

ochrany průmyslového a obchodního 

vlastnictví, označení provenience, označení 

původu a předcházení nekalé soutěži. 

2. Uplatňováním tohoto nařízení není 

dotčeno uplatňování vnitrostátních pravidel 

a pravidel Společenství týkajících se 

ochrany průmyslového a obchodního 

vlastnictví, označení provenience, označení 

původu a předcházení nekalé soutěži ani 

pravidel pro uvádění textilních, kožených 
a obuvnických výrobků na trh. 

Or. it 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh by měl umožnit chránit specifické územní zvláštnosti v oblasti 

textilního průmyslu a národní specifika. 
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12. 5. 2010 A7-0122/70 

Pozměňovací návrh  70 
Francesco Enrico Speroni 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami 

KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 11 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Etikety a označení Označování etiketami 

1. Textilní výrobky musí být označeny 

etiketou nebo jinak označeny vždy, když 

jsou uváděny na trh. 

1. Textilní výrobky musí být označeny 

etiketou vždy, když jsou nabízeny na trhu.  

 Členské státy za tímto účelem přijmou 
povinný systém označování etiketami 
hotových výrobků a meziproduktů v odvětví 
textilu, kůže a obuvnictví, z nichž bude 
zřejmé místo původu každé fáze výroby 
a zajištěna vysledovatelnost těchto výrobků. 

 Označení etiketami je snadno přístupné, 
viditelné a bezpečně připevněné 
k textilnímu výrobku. Zůstává čitelné po 
dobu běžného užívání textilního výrobku. 
Označení etiketami a způsob, jímž jsou 
připevněny, je prováděno tak, aby 
spotřebitele při nošení textilního výrobku 
co nejméně obtěžovalo. 

Etikety nebo jiné označení mohou být 
nahrazeny či doplněny průvodními 

obchodními doklady, pokud tyto výrobky 
nejsou určeny k prodeji konečnému 
spotřebiteli nebo jsou dodávány ke splnění 

státní zakázky nebo zakázky jiné 
právnické osoby veřejného práva. 

Označení etiketami může však být 
nahrazeno či doplněno průvodními 

obchodními doklady, pokud jsou tyto 
výrobky dodávány hospodářským 
subjektům v rámci dodavatelského řetězce 
nebo jsou dodávány ke splnění zakázky 

jakéhokoli smluvního orgánu ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
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dodávky a služby1
. 

 Názvy a popisy zmíněné v článcích 5, 7, 8 
a 9 musí být v těchto doprovodných 
obchodních dokladech jasně uvedeny. 
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 
dokumentu vysvětleny. 

 _____________ 
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.  

Or. it 
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12. 5. 2010 A7-0122/71 

Pozměňovací návrh  71 
Francesco Enrico Speroni 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami 

KOM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Návrh nařízení 
Článek 18 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 18a (nový) 

 Označení původu výrobků 

 1. Aby měli koneční spotřebitelé možnost 
obdržet odpovídající informace o postupu 
výroby výrobků, přijmou členské státy 
systém povinného označování etiketami 
pro hotové výrobky a meziprodukty, 
přičemž se tím rozumí výrobky určené 
k prodeji, v odvětví textilu, kůže 
a obuvnictví, z nichž bude zřejmé místo 
původu každé fáze výroby a zajištěna 
vysledovatelnost těchto výrobků. 

 2. Pro účely tohoto článku se „textilním 
výrobkem“ rozumí jakákoli přírodní, 
syntetická nebo umělá příze nebo tkanina, 
která je součástí hotového výrobku nebo 
meziproduktu určenému k odívání nebo 
jako oděvní doplněk, nebo k použití jako 
součást výrobků určených k bytovému 
vybavení nebo návrhům interiérů, 
v nejširším slova smyslu, nebo jako 
obuvnický výrobek. 

 3. Na etiketě hotových výrobků 
a meziproduktů uvedených v odstavci 1 
musí výrobní podnik jasně a stručně uvést 
konkrétní informace o shodě výrobních 
postupů s platnými předpisy v pracovní 
oblasti, aby bylo zajištěno dodržování 
úmluv podepsaných v rámci Mezinárodní 
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organizace práce v celém dodavatelském 
řetězci, o potvrzení hygieničnosti 
a bezpečnosti výrobků, o využívání dětské 
práce při výrobě, o dodržování předpisů 
Evropské unie a o dodržování 
mezinárodních dohod v oblasti životního 
prostředí. 

 4. Slova „vyrobeno v“ (made in) spolu 
s názvem země původu označují původ 
výrobku. Povinné označování etiketami 
může být provedeno v jakémkoli 
oficiálním jazyce Evropské unie, který je 
snadno srozumitelný pro koncového 
zákazníka v členském státě, kde je výrobek 
uveden na trh. 

 5. Výrobek se pokládá za výrobek 
pocházející ze země, kde proběhly alespoň 
dvě z těchto fází výroby: 

 a) odvětví textilu: 
− spřádání 
− tkaní 
− konečná úprava 
− zhotovení textilních výrobků.  

 b) odvětví kůže: 
– činění  
– řezání; 
– příprava 
– sestavení 
– konečná úprava; 

 c) obuvnictví:  
– činění 
– výroba svršku  
– sestavení  
– konečná úprava  

 6. O výrobcích uvedených v odstavci 5 
stojí na etiketě, že byly kompletně 
vyrobeny v dané zemi, pouze pokud v této 
fázi proběhly všechny fáze výroby podle 
uvedeného odstavce. 

Or. it 


