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12.5.2010 A7-0122/67 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  67 
Francesco Enrico Speroni 
v mene skupiny EFD 

 

Správa A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami 

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

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 18a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (18a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 25. novembra 2009 
o označovaní pôvodu1 zdôraznil, že 
ochrana spotrebiteľa si vyžaduje 
transparentné a jednotné pravidlá 
obchodu vrátane pravidiel uvádzania 
pôvodu. Cieľom takéhoto uvádzania by 
malo byť umožniť spotrebiteľom byť plne 
informovaní o presnom pôvode výrobkov, 
ktoré nakupujú, ako aj chrániť ich pred 
podvodnými, nepresnými alebo 
zavádzajúcimi údajmi o pôvode. Na tento 
účel by sa pre textilné výrobky mali 
zaviesť harmonizované predpisy. Tieto 
predpisy by mali mať podobu požiadaviek 
na povinné označovanie pôvodu, ktorými 
sa zaručí, že prípadné uvedenie pôvodu 
nie je nepravdivé alebo zavádzajúce. 

 ____________ 
1 Prijaté texty, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  68 
Francesco Enrico Speroni 
v mene skupiny EFD 

 

Správa A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami 

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

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) „textilné výrobky“ znamenajú 
akékoľvek surové, rozpracované, 
opracované, konfekčne rozpracované, 
vyrobené, polokonfekčné alebo konfekčné 
výrobky, ktoré sú zložené výlučne 
z textilných vlákien, bez ohľadu na 
použitý proces zmiešania alebo 
zostavenia; 

a) „textilný výrobok“ znamená akúkoľvek 
prírodnú, syntetickú alebo umelú priadzu 
alebo tkaninu, ktorá je súčasťou hotového 
výrobku alebo medziproduktu určeného 
na obliekanie alebo na používanie ako 
odevný doplnok alebo na využitie ako 
materiál, ktorý je súčasťou výrobkov 
určených ako nábytok a bytové zariadenie 
v najširšom slova zmysle, alebo ako 
obuvnícky výrobok. 

Or. it 

Odôvodnenie 

Rozšírenie vymedzenia pojmu textilný výrobok len prospeje ďalším dôležitým výrobným 

odvetviam, ktoré sú úzko a priamo spojené s textilom, na ktoré by sa inak nevzťahovala 

žiadna ochrana.  
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12.5.2010 A7-0122/69 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  69 
Francesco Enrico Speroni 
v mene skupiny EFD 

 

Správa A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami 

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

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Uplatňovaním tohto nariadenia nie je 

dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych 

pravidiel a pravidiel Spoločenstva o 

ochrane priemyselného a obchodného 

vlastníctva, o uvedení pôvodu a prevencii 

nekalej súťaže. 

2. Uplatňovaním tohto nariadenia nie je 

dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych 

pravidiel a pravidiel Spoločenstva o 

ochrane priemyselného a obchodného 

vlastníctva, o uvedení pôvodu a prevencii 

nekalej súťaže, ani pravidiel týkajúcich sa 
uvádzania textilných, kožených 
a obuvníckych výrobkov na trh. 

Or. it 

Odôvodnenie 

PDN by umožnil zohľadňovať územné osobitosti v oblasti textilného priemyslu a súvisiacich 

odvetví v každej krajine. 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  70 
Francesco Enrico Speroni 
v mene skupiny EFD 

 

Správa A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami 

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

Návrh nariadenia 
Článok 11 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Etikety a označenie Označovanie etiketami 

1. Textilné výrobky sú označované 

etiketami alebo označené vždy, keď sú 
uvádzané na trh. 

1. Textilné výrobky sú označované etiketami 

vždy, keď sú ponúkané na trhu.  

 Členské štáty na tento účel prijmú povinný 
systém označovania etiketami hotových 
výrobkov a medziproduktov v odvetví textilu, 
spracovania kože a obuvníctva, z ktorých 
bude zrejmé miesto pôvodu každej výrobnej 
fázy a ktoré zabezpečia vysledovateľnosť 
samotných výrobkov. 

 Označenie etiketami je ľahko prístupné, 
viditeľné a bezpečne pripevnené 
k textilnému výrobku. Zostáva čitateľné 
počas bežnej doby používania výrobku. 
Označenie etiketami a spôsob, akým sú 
etikety pripevnené, musí byť zabezpečené 
tak, aby sa minimalizovalo nepohodlie 
spôsobené spotrebiteľovi pri nosení 
výrobku. 

Etikety alebo označenie však môže byť 
nahradené alebo doplnené sprievodnými 

obchodnými dokumentmi, keď nie sú 
výrobky ponúkané na predaj konečnému 
spotrebiteľovi alebo keď sú tieto dodávané 
na základe objednávky zadanej štátom 
alebo nejakou inou právnickou osobou, 
ktorá sa spravuje verejným právom. 

Označenie etiketami však môže byť 
nahradené alebo doplnené sprievodnými 

obchodnými dokumentmi, keď sú výrobky 

dodávané hospodárskym subjektom 
v rámci dodávateľského reťazca alebo 
keď sú dodávané na základe objednávky, 
ktorú zadal verejný obstarávateľ v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o 
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koordinácii postupov zadávania verejných 
zákaziek na práce, verejných zákaziek 
na dodávku tovaru a verejných zákaziek 
na služby1. 

 Názvy a opisy uvedené v článkoch 5, 7, 8 a 9 
sú jasne uvedené v týchto sprievodných 
obchodných dokumentoch. Skratky sa 
nepoužívajú s výnimkou mechanizovaného 
operačného kódu alebo ak sú vymedzené 
v medzinárodne uznávaných normách, ak 
sú tieto skratky vysvetlené v tom istom 
obchodnom dokumente. 

 _____________ 
1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.  

Or. it 



 

AM\816664SK.doc 6/8 PE438.219v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

12.5.2010 A7-0122/71 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  71 
Francesco Enrico Speroni 
v mene skupiny EFD 

 

Správa A7-0122/2010 
Toine Manders 
Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami 

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

Návrh nariadenia 
Článok 18a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 18a (nový) 

 Označovanie pôvodu výrobkov 

 1. S cieľom umožniť konečným 
spotrebiteľom získavať náležité 
informácie o postupe výroby výrobkov, 
členské štáty prijmú povinný systém 
označovania etiketami hotových výrobkov 
a medziproduktov v odvetví textilu, 
spracovania kože a obuvníctva, z ktorých 
bude zrejmé miesto pôvodu každej 
výrobnej fázy a ktoré zabezpečia 
vysledovateľnosť samotných výrobkov. 

 2. Na účely tohto článku „textilný 
výrobok“ znamená akúkoľvek prírodnú, 
syntetickú alebo umelú priadzu alebo 
tkaninu, ktorá je súčasťou hotového 
výrobku alebo medziproduktu určeného 
na obliekanie alebo na používanie ako 
odevný doplnok alebo na využitie ako 
materiál, ktorý je súčasťou výrobkov 
určených na bytové zariadenie a návrhy 
interiérov v najširšom slova zmysle, alebo 
ako obuvnícky výrobok. 

 3.  Na etikete hotových výrobkov 
a medziproduktov uvedených v odseku 1 
musí výrobný podnik zreteľne a stručne 
uviesť konkrétne informácie o zhode 
výrobných postupov s platnými predpismi 
v pracovnej oblasti, čím sa zaručí 
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dodržiavanie dohovorov podpísaných 
v rámci Medzinárodnej organizácie práce 
v celom dodávateľskom reťazci, 
o potvrdení hygieny a bezpečnosti 
výrobkov, o využívaní detskej práce pri 
výrobe, o dodržiavaní predpisov Európskej 
únie a o dodržiavaní medzinárodných 
dohôd v oblasti životného prostredia. 

 4. Slovo „vyrobené v“ (made in) spolu 
s názvom krajiny pôvodu označujú pôvod 
výrobku. Povinné označenie etiketami 
môže byť k dispozícii v ktoromkoľvek 
úradnom jazyku Európskej únie, ktorý je 
konečnému spotrebiteľovi v členskom 
štáte, v ktorom sa výrobok uvádza na trh, 
ľahko zrozumiteľný. 

 5. Výrobok sa považuje za výrobok 
pochádzajúci z krajiny, v ktorej prešiel 
najmenej dvomi z týchto výrobných fáz: 

 a) odvetvie textilu: 
– spriadanie 
– tkanie 
– konečná úprava 
– sériová výroba  

 b) odvetvie spracovania kože: 
– činenie  
– rezanie 
– príprava 
– zostavenie 
– konečná úprava 

 c) obuvníctvo:  
– činenie 
– výroba zvrškov  
– zostavenie  
– konečná úprava  

   6. Na etikete sa uvádza, že výrobky 
uvedené v odseku 5 boli úplne vyrobené v 
danej krajine len vtedy, pokiaľ všetky 
výrobné fázy prebehli podľa uvedeného 
odseku. 

Or. it 
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