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PS G7 30. 4. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

-  Presentation of the proposal and of the impact 

assessment  

-  First exchange of views on the proposal 

(docs. 6095/1/09 REV 1 TEXT 2 MI 47 ENT 19 

CHIMIE 11 ECO 11 CONSOM 27 CODEC 131 

6095/09 ADD 1 TEXT 2 MI 47 ENT 19 CHIMIE 11 

ECO 11 CONSOM 27 CODEC 131 

6095/09 ADD 2 TEXT 2 MI 47 ENT 19 CHIMIE 11 

ECO 11 CONSOM 27 CODEC 131) 

 

 

RNDr. K. 

Popadičová, Ing. J. 

Kafková, L. 

Homolková 

(ÚNMZ), Ing. Petr 

Nasadil (TZÚ)  

Dne 2. 2. 2009 EK  předložila k projednání EP a Radě návrh nařízení o názvech textilií 

a souvisejícím označováním textilních výrobků etiketami, jehož cílem je zjednodušení a 

zlepšení existujícího právního rámce: 

- - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES ze dne 14. ledna 2009 o 

názvech textilií (přepracované znění) 

- - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES ze dne 16. prosince 1996 o 

některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken ( 

v pozměněném znění) 

- Směrnice Rady 73/44/EHS ze dne 26. února 1973 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se kvantitativní analýzy třísložkových směsí textilních vláken 

Předložený návrh povede ke snížení legislativní zátěže zjednodušením a zrychlením 

legislativního procesu týkajícího se schvalování a zavádění nových druhů textilních 

vláken (tj. zkrácením doby uvedení nového textilního vlákna na trh), podnítí inovace 

v odvětví textilního a oděvního průmyslu a zrychlí využívání přínosu inovačních 

produktů jak výrobcům, tak spotřebitelům (zjednodušením přizpůsobení technickému 

pokroku). 

Projednávání v rámci PS G7 bylo zahájeno 30. 4. 09 prezentací EK a první 

výměnou názorů. ČS obecně návrh vedoucí ke zjednodušení legislativy a 

snížení administrativní zátěže vítají a žádný z ČS nevznesl připomínku či 

požadavek tak zásadní, aby bránil dalšímu projednávání. 
PS G7 18.5.2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

Examination of the proposal: 

- Chapter 1 (Articles 1 to 4) 

- Chapter 2 (Articles 5 to 15) 

- (poss.) Chapter 3 (Articles 16 to 18) 

(doc. 6095/1/09 REV 1 TEXT 2 MI 47 ENT 19 

CHIMIE 11 ECO 11 CONSOM 27 CODEC 131 

 

Ing. M. Chloupek, 

L. Homolková 

(ÚNMZ), Ing. F. 

Vránová  (MPO), 

Ing. Petr Nasadil 

(TZÚ) 

PS dokončila první čtení paragrafového znění Návrhu. Připomínky vznesené ČS měly 

spíše doplňující, či lingvistický charakter. Některé otázky (např. použití výrazu „shall“) 

byly ponechány na diskusi s právními službami Rady a EK. Jediná otázka, která se 

k datu jeví sporně je zavedení povinného označování například země původu, návodu 

k ošetřování textilií, apod.  

PS G7 15.6.2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

Examination of the proposal: 

RNDr. K. 

Popadičová, Ing. J. 

Kafková, L. 

Homolková 

Na programu bude projednání příloh II, IV, V, VI, VII, VIII a X. Předsednictví již 

rozeslalo ČS návrh na úpravu Přílohy VIII (chyba v průběžném výpočtu) a V (změna 

výrazu „warm linings“ na „textile linings“ z důvodu zajištění souladu se změněným čl. 

2 textu). Vzhledem k tomu, že své vyjádření zaslalo již také PL a HU, bude stanovena 
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- Annexes II, IV, V, VI, VII, VIII and X 

- (poss.) Recitals 

(doc. 6095/1/09 REV 1 TEXT 2 MI 47 ENT 19 

CHIMIE 11 ECO 11 CONSOM 27 CODEC 131 

doc. 10096/09 TEXT 7 MI 216 ENT 111 CHIMIE 40 

ECO 80 CONSOM 118 

doc. 10097/09 TEXT 8 MI 217 ENT 112 CHIMIE 41 

ECO 81 CONSOM 119) 

(ÚNMZ), Ing. Petr 

Nasadil (TZÚ) 

lhůta (cca polovina července), ve které se všechny ČS budou moci k textu přílohy VIII 

vyjádřit. Následně bude vytvořen konsolidovaný text, který bude diskutován na 

pracovní skupině 9. 9. 2009. 

PS G7 1.7.2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

Examination of the proposal: 

- Articles 1 to 23 

- Annexes II, IV, V, VI, VII and IX 

- (poss.) Recitals 

doc. 6095/1/09 REV 1 TEXT 2 MI 47 ENT 19 

CHIMIE 11 ECO 11 CONSOM 27 

CODEC 131 

Ing. F. Vránová 

(MPO) 

Bylo dokončeno 2. čtení paragrafového znění návrhu, kromě příloh I, II, VIII a X, které 

budou diskutovány na základě písemných připomínek ČS na jednání PS G7 9. 9. 2009 

spolu s kompromisním textem SEPRES zohledňujícím dosavadní vývoj diskuse. K datu 

nevyplývá z diskuse žádný zásadní problém, po jmenování zpravodaje zahájí SEPRES 

diskuse s EP a předpokládá dosažení politické dohody do konce t.r. 

PS G7 9. 9. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

- - Examination of a draft Presidency compromise 

proposal 

- - Final examination of Annex VIII  

- 12447/09 TEXT 12 MI 286 ENT 163 CHIMIE 64 

ECO 103 CONSOM 152 CODEC 1019, 

12449/09 TEXT 13 MI 287 ENT 164 CHIMIE 65 

ECO 104 CONSOM 153 CODEC 1020, 

Ing. Petr Nasadil 

(TZÚ)  

Ing. F. Vránová 

(MPO) 

Proběhlo třetí čtení konsolidovaného návrhu, především řešení poznámek pod čarou 

týkajících se požadavků ČS, u kterých nebylo dosud dosaženo konsensu. Zásadní 

problém týkající se rozšíření působnosti Nařízení i na další možné povinné označování 

z důvodu ochrany spotřebitele (způsob ošetřování, země původu, „ecolabelling“ aj) by 

měl být vyřešen bodem 3a) odůvodnění, který v obecné formě umožňuje existenci 

dalšího značení za podmínky, že nepokrývá oblast působnosti vymezenou tímto 

nařízením a je kompatibilní se Smlouvou o založení Evropského společenství. 

AT trvá na výjimce z označování materiálovým složením pro zakázkovou výrobu, ale 

ustanovení bude doplněno v tom smyslu, že se jedná o individuální zakázkovou výrobu. 

Definice pojmů „marking“ a „labelling“na žádost ČS bude přepracována a bude 

obsahovat i nejčastější způsob značení, kterým je všití etikety do oděvních a textilních 

výrobků.  

ČS prezentovaly svá stanoviska, která jsou spíše upřesňujícího či doplňujícího 

charakteru a některé ČS své poznámky pod čarou stáhly. K Přílohám II, V, VI, IX a X 

neměly ČS žádné připomínky, lze je tedy k datu považovat za uzavřené. 

PS G7 28. 9. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

- - Examination of a draft Presidency compromise 

proposal 

- - Final examination of Annex VIII  

12447/1/09 REV 1 TEXT 12 MI 286 ENT 163 

Ing. Ladislav 

Balatka (MPO) 

Proběhlo další kolo vypořádávání registrovaných poznámek pod čarou na základě 

nového dokumentu připraveného SEPRES s ohledem na diskusi na posledním zasedání. 

Některé ČS opět na základě provedených úprav stáhly registrované poznámky pod 

čarou, k datu není žádná z ponechaných připomínek tak zásadní, aby bránila dohodě na 

úrovni Rady EU. 

Byla ukončena diskuse nad Přílohou VIII. 
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CHIMIE 64 ECO 103 CONSOM 152 CODEC 1019, 

12449/1/09 REV 1 TEXT 13 MI 287 ENT 164 

CHIMIE 65 ECO 104 CONSOM 153 CODEC 1020 
PS G7 22. 10. 2009  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

- - Examination of a draft Presidency compromise 

proposal 

- - Final discussion on Annex VIII  

12447/2/09 REV 2 TEXT 12 MI 286 ENT 163 

CHIMIE 64 ECO 103 CONSOM 152 CODEC 1019, 

12449/2/09 REV 2 TEXT 13 MI 287 ENT 164 

CHIMIE 65 ECO 104 CONSOM 153 CODEC 1020, 

Ing. F. Vránová 

(MPO) 

SEPRES předložilo pro účely jednání další verzi textu a soustředilo se na projednávání 

registrovaných poznámek pod čarou, z nich většina byla s ohledem na provedené úpravy 

ztažena, některé budou projednány a vyřešeny bilaterálně s EK či právními službami 

obou institucí. Přílohy jsou považována za uzavřené. 

SEPRES ruší avizované zasedání v listopadu a zváží nutnost dalšího zasedání v prosinci 

(18.12.2009). Lze předpokládat diskuse a jednání s EP, nicméně s ohledem na změnu 

harmonogramu projednávání v EP (deadline pro předložení Zprávy zpravodaje byl 

posunut na leden a 1. čtení v plánu na březen 2010),  nebude agenda za SEPRES přijata 

a jednání bude pokračovat za ESPRES. 

Dle závěrů z posledního zasedání Výboru IMCO dne 4.11.2009 je patrné, že EP nebude 

trvat na zavedení dalšího povinného označování v rámci tohoto návrhu za předpokladu, 

že EK bude reagovat na diskusi v EP zpracováním dalších příslušných návrhů. 

  2010   

PS G7 16. 2. 2010  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

Further examination of the proposal 

12447/3/09 REV 3 TEXT 12 MI 286 ENT 163 

CHIMIE 64 ECO 103 CONSOM 152 CODEC 1019; 

Final approval of Annex VIII 

12449/3/09 REV 3 TEXT 13 MI 287 ENT 164 

CHIMIE 65 ECO 104 CONSOM 153 CODEC 1020; 

(Poss.) Examination of the draft report by the 

European Parliament Rapporteur 

Ing. F. Vránová 

(MPO) 

K datu bylo na úrovni Rady dosaženo konsensu nad základními principy návrhu (ČS 

upustily od požadavku na rozšíření oblasti působnosti návrhu na další označování 

textilních výrobků).  

Na tomto jednání byl projednáván dokument vypracovaný SE PRES, reflektující pozice 

ČS na posledním zasedání PS dne 22. 10. 2009 a výsledy bilaterálních jednání 

některých delegací s EK či právní službou.  

Byly projednávány poznámky pod čarou reflektující stanoviska jednotlivých ČS (ve 

většině případů upřesňujícího a doplňujícího významu). Z pohledu ČR je text již 

vyvážený a splňuje deklarovaný cíl. Pokud jde o požadavky některých ČS, má ČR 

registrovány dvě výhrady, a to k požadavku AT týkajícího se udělení výjimky 

z označování materiálového složení pro zakázkovou výrobu, a k požadavku BG na 

uvádění dalších informací na etiketě ve vztahu k obchodním značkám či názvům 

výrobců nebo dovozců, včetně uvádění jejich adresy. 

PS G7 11. 3. 2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

- Further examination of the proposal 

(doc. 6786/10 TEXT 1 MI 61 ENT 16 CHIMIE 7 

ECO 17 CONSOM 23 CODEC 141); 

- (Poss.) Examination of the draft report by 

the European Parliament rapporteur 

 

RNDr. K. 

Popadičová 

(ÚNMZ) 

Pracovní skupina projednávala poslední verzi konsolidovaného textu předmětného 

návrhu, který vypracovalo ESPRES v návaznosti na předchozí jednání a některé 

vybrané pozměňovací návrhy obsažené ve Zprávě zpravodaje EP.  

Pokud jde o vlastní text, byly z celkového počtu 15 diskutovaných ppč bylo 8 staženo či 

vypořádáno, ostatní stále zůstávají v platnosti. Především BG setrvává na svém 

požadavku použití termínu „authorized representative“ místo „any person acting on the 

behalf of manufacturer“ a na uvádění dalších informací na etiketě ve vztahu 

k obchodním značkám či názvům výrobců či dovozců, včetně jejich adresy. CZ s 

vývojem textu stáhla obě své poznámky pod čarou. 

Dále proběhla první výměna názorů k vybraným pozměňovacím návrhům EP, 
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substantivnější diskuse se předpokládá po hlasování ve Výboru v první polovině dubna 

t.r. ESPRES zpracuje novou verzi textu návrhu a bude PS informovat o výsledcích 

hlasování v IMCO. Další jednání PS je plánováno na 20. 4. 2010. 

PS 20. 4. 2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

- Further examination of the proposal 

doc. 6786/1/10 REV 1 TEXT 1 MI 61 ENT 16 

CHIMIE 7 ECO 17 CONSOM 23 CODEC 141 

- Information on contacts with the European 

Parliament rapporteur 

Zuzana Benešová, 

Jan Sochorek 

(SZB)  

PS se sešla ve formátu atašé, protože až na výjimky experti nemohli dorazit. Někteří 

atašé proto zpochybňovali smysl setkání, protože nebyli kompetentní k posouzení 

dopadu navrhovaných změn a vyjádření stanoviska.  

Předmětem jednání bylo projednání PPČ ČS a PN EP ke kompromisnímu návrhu PRES. 

Snahou bylo vyřešit co největší počet PPČ a zjistit manévrovací prostor pro jednání 

PRES s EP. Na konci informovalo PRES o dalším postupu: vypracuje aktualizovanou 

verzi návrhu a informuje EP o stanoviscích PS. Další setkání se bude konat ve formátu 

atašé, zřejmě 4. nebo 5. května odpoledne. Cílem je, aby byl návrh v EP přijat v prvním 

čtení, možná bude na programu v plénu již 17. května. Proto PRES návrh ještě 

neformálně prodiskutuje s IMCO a 4. května ráno bude oficiální setkání PRES a IMCO. 
PS – Attachés  6. 5. 2010  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament 

and of the Council on textile names and related 

labelling of textile products 

- Final examination of the proposal at 

Working Party level 

6786/2/10 REV 2 TEXT 1 MI 61 ENT 16 CHIMIE 7 

ECO 17 CONSOM 23 CODEC 141 

- Information on contacts with the European 

Parliament rapporteur 

Lucie Růžičková 

(SZB)  

PS Rady se shodla na konečném znění textu návrhu Nařízení, byly staženy všechny 

registrované ppč a výhrady přezkumu (mimo komitologických ustanovení, které nebyly 

ještě vůbec projednávány a budou předmětem jednání PS G7 15. 6. 2010). 

Nicméně Výbor IMCO přijal rozhodnutí nejednat se zástupci Rady a postoupit návrh 

Nařízení k hlasování v plénu EP 17. 05. 2010. 

PRES, EK i ČS doufají, že na hlasování v plénu nebudou přijaty pozměňovací návrhy 

jdoucí proti textu dohodnutému na PS Rady. 

 

EP 17. 5. 2010  European Parliament legislative resolution of 18 

May 2010 on the proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the Council on textile 

names and related labelling of textile products 

(COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 

2009/0006(COD) ) 

 EP odhlasoval v rámci 1. čtení pozměňovací návrhy týkající se značení zemí původu, 

výsledků zkoušení alergických reakcí, hraček a označení části textilií zvířecího původu.  

Tyto PN jdou proti kompromisnímu znění, které bylo přijato PS Rady.   

COCOM 25. 5. 2010  Proposal for a Regulation of the European  

Parliament and of the Council on textile names 

and releted labelling of textile products  

 Jednalo se o informaci EK.  

PS  15. 6. 2010 Proposal for a Regulation of the European  

Parliament and of the Council on textile names 

and releted labelling of textile products  

Position of delegations to European Parliament 

plenary amendments 

position of delegations to changes introduced due to 

the Lisbon Treaty 

6786/3/10 REV 3 TEXT 1 MI 61 ENT 16 CHIMIE 7 

Ing. F. Vránová 

(MPO) 

Diskutovány byly pouze PN EP, u kterých si ESPRES chtělo ujasnit pozici Rady a PN, 

které významně rozšiřují působnost Návrhu Nařízení. Ani jeden z diskutovaných PN – 

63, 64, 65 (návrh na vypuštění z přílohy V. – Výrobky, pro které není označování 

materiálového složení povinné -  plstí, plstěných klobouků a hraček.), 72 (možnosti 

nahradit nebo kombinovat názvy vláken jazykově nezávislými symboly) – nebyl 

podpořen. Pokud jde o PN týkající se povinnosti označovat netextilní části textilních 

výrobků, které pocházejí ze zvířat je PS G7 proti K PN EP týkající se zavedení 

označování země původu (12, 47-51, 66): tyto PN podporuje pouze IT, LV, FR, RO a 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2009&DocNum=0031
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2009/0006
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ECO 17 CONSOM 23 CODEC 141  

9905/10 CODEC 445 TEXT 2 MI 163 ENT 53 

CHIMIE 13 ECO 37 CONSOM 48 

PT, vč. EK. Ostatní ČS jsou proti.  

BEPRES má v úmyslu a zahájit a znovuobnovit) diskuse nad kontroverzními tématy. 

V návaznosti na výsledky těchto diskusí bude buď svolána PS G7 (pokud dojde 

k nějakým technickým návrhům na úpravu textu Návrhu Nařízení) nebo bude Návrh 

Nařízení v současné podobě předložen COREPERu (pokud nedojde k žádnému posunu 

v jednáních s EP). 

CRP I 14.7.2010 Proposal for a Regulation of the European  

Parliament and of the Council on textile names 

and releted labelling of textile products  

 (AL)  
Political Agreement  
doc.11162/10 TEXT 4 MI 210 ENT 69 CHIMIE 16 

ECO 46 CONSOM 61  
CODEC 582  
11601/10 TEXT 5 MI 221 ENT 74 CHIMIE 17 ECO 

54 CONSOM 65  
CODEC 623  

M. Benešová 

(SZB) 

 

Na žádost IT delegace byl návrh o názvech textilií přesunut k projednání na Coreperu 

z bodů I do „II“ bodů. Delegace IT zdůraznila pozici EP, který hlasoval výraznou 

většinou pro zavedení povinného označování země původu textilních výrobků ze třetích 

zemí. IT stále podporuje tento pozměňovací návrh a avizovala, že při schvalování tohoto 

bodu na Radě (v rámci „A“ bodů) vydá deklaraci a bude hlasovat proti. FR a LT 

podpořily vystoupení IT. BE PRES uzavřelo bod s tím, že cílem jednání Coreperu je 

potvrdit dohodu uzavřenou na pracovní skupině a předložit bod Radě jako „A“ bod.  

BEPRES dále avizovalo, že na PS G7 začátkem září podá informaci o dalším vývoji 

diskusí s EP. 

Rada pro 

obecné 

záležitosti 

13. 9. 2010  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products  

- Political agreement 

12225/10 TEXT 6 MI 252 ENT 85 CHIMIE 20 ECO 

62 CONSOM 71 CODEC 697 

+ ADD 1 11162/1/10 REV 1 TEXT 4 MI 210 ENT 69 

CHIMIE 16 ECO 46 CONSOM 61 CODEC 582 

approved by COREPER, Part 1, on 14.07.10 

 Dne 13.9.2010 byla na Radě pro obecné záležitosti v bodech A potvrzena politická 

dohoda k níže uvedenému textu návrhu Nařízení o textilních výrobcích, aby mohla Rada 

přijmout svůj postoj v 1. čtení. 

PS P/L 9. 11. 2010 Regulation of the European Parliament and of the 

Council on textile fibre names and related 

labelling and marking of fibre composition of 

textile products and repealing Council Directive 

73/44/EEC, Directive 96/73/EC and Directive 

2008/121/EC 
Document JL - ST 13807/10 -  2009/0006 (COD) 

Base documents: ST 6095/1/09 REV1 (proposition de 

la Commission) and ST 11162/1/10 REV1 (accord 

politique) 

 PS právníků/lingvistů odsouhlasila anglické znění návrhu, k datu probíhá diskuse nad 

překlady do jednotlivých národních jazyků. Po jejím ukončení bude text předán EP jako 

Společný postoj Rady v 1. čtení. 

Rada EPSCO 6. 12. 2010 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

 Přijato.  
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EP IMCO 25. 1. 2011 Návrh nařízení o názvech textilií a souvisejícím 

označování textilních výrobků etiketami – 2. čtení 

 Postoj Rady v 1. čtení je odlišný od pozice EP. EP v 1. čtení odhlasoval pozměňovací 

návrhy, které mj. zavádějí: dvojí systém pro označování země původu, označování usní 

a kožešin, jazykově nezávislé symboly.  

Dále budou následovat jednání reportéra EP a ministry ČS, za účelem změny pozice ČS, 

především co se týče označování země původu.  

Hlasování ve Výboru IMCO EP se předpokládá 22. 3. 2011 a v plénu EP 10. 5. 2011.  

PS Attachés 25. 2. 2011 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

- Tour de table on major open issues with the 

Parliament; 

- Examination of draft Recommendation for second 

reading 

Lucie Růžičková 

(SZB)  

PS projednávala PN předložené EP v návrhu Doporučení pro 2. čtení Podle očekávání je 

nejproblematičtějším bodem návrh EP rozšířit rozsah působnosti návrhu nařízení o 

povinnost označování země původu. EP navrhuje povinný systém označování země 

původu pro výrobky ze třetích zemí a dobrovolný systém označování pro výrobky 

vyrobené v EU. Zavedení povinného označování země původu pro výrobky ze třetích 

zemí podporuje pouze IT, EL, LT, MT a PL. Podporu dobrovolnému označování země 

původu vyjádřily podporu FR, PT, EE, UK, LV.  

HU PRES představilo návrh dobrovolného označování země původu pro výrobky 

pocházející z EU – WD 2/11 spočívající v možnosti označení „Made in EU i „Made in 

Member State“ pro výrobky, u kterých výrobní proces proběhl ve více než jednom ČS 

EU. Systém je nastaven tak, že připojení označení země původu je dobrovolné, pokud 

se však výrobce rozhodne označení země původu připojit, musí následovat stanovená 

pravidla. HUPRES požádalo ČS o stanovisko na příštím jednání PS na úrovni Attachés. 

Problematičtějšími budou ještě návrhy EP k označování usní a kožešin, k zavedení 

jazykově nezávislých symbolů pro názvy vláken a požadavek na schválení laboratoří 

ČS.  

PS – Attachés  4. 3. 2011 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

- Tour de table on the issue of marking of origin; 

- Examination of draft Recommendation for 

second reading (amendments 23 to 27). 

13807/10 TEXT 7 MI 311 ENT 113 CHIMIE 25 

ECO 75 CONSOM 75 CODEC 866 

WD 2/11 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

PS diskutovala pouze otázku zavedení označování země původu. Kompromisní návrhu 

předložený HUPRES na minulém zasedání (viz výše)  až na IT nepodpořil žádný ČS.  

HU PRES prezentovalo další kompromisní návrh: 

- nový recital obsahující odkaz na Směrnici EP a Rady 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a Nařízení 2006/2004/ES 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. 

- nový recital doplňující povinnost EK vypracovat studii o „made in“ označení. 

- doplnění do revizní klauzule „made in“ označení. 

Až na LT, která stále podporuje pozici EP, žádný ČS na jednání 4. 3. 2011 neuvedl, že 

by tento kompromis nemohl podpořit. Upravený kompromis bude rozeslán ČS před 

dalším zasedání PS dne 15. 3. 2011. Na jednání PS 15. 3. 2011 se k němu ČS, po 

zhodnocení návrhu v ústředí, budou moci ještě příp. vyjádřit. 
PS 16. 3. 2011 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

and related labelling of textile products 

Lucie Růžičková 

(SZB) 

V dopolední části jednání postupovalo HU PRES podle bodů obsažených v dokumentu 

WD 5/11 V odpolední části jednání předložilo dokument WD 5/11 REV 1, který by měl 

shrnovat výsledky předchozích jednání a obsahovat návrh pozice Rady pro první trialog 
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- Discussion of major open issues with the 

Parliament; 

- Examination of draft Recommendation for second 

reading and amendments thereto; 

- Preparation for a mandate to the Presidency 

13807/4/10 REV 4 TEXT 7 MI 311 ENT 113 

CHIMIE 25 ECO 75 CONSOM 75 CODEC 866 

PARLNAT 200 

s EP a EK.  

 

Na jednání Coreperu 22. 03. 2011, kde by měla být odsouhlasena pozice Rady pro první 

trialog, připraví HU PRES nový dokument, Ten by měl být velmi podobný dokumentu 

WD 5/11, upraveny by měly být, v návaznosti na odpolední část jednání, především 

body 4 (revizní klauzule) a 6 („technical file – allergenic substances“). 

CRP I 22. 3. 2011 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on textile names and related 

labelling of textile products (Second reading) 

(Legislative deliberation) 

= Preparation for the informal trilogue 

7869/11 TEXT 1 MI 147 ENT 68 CHIMIE 18 ECO 

25 CONSOM 33 CODEC 439 

 

 Cílem jednání Coreperu bylo přijetí mandátu pro neformální trialog 30. 03. 2011.  

 

HU PRES pozici Rady předjednalo na pracovní skupině G7, některé technické 

problémy se však z časových důvodů nepodařilo vyřešit na pracovní úrovni a byly 

vzneseny na jednání Coreperu. V návaznosti na vystoupení některých členských států 

navrhlo HU PRES upravit mandát tak, že nahradí v čl. 11a termín „Non-fibrous animal 

content“ termínem „Contains non-textile parts of animal origin“ a v revizní klauzuli v 

čl. 24a odstraní v odrážce: „an EU-wide uniform size labelling system for clothing and 

footwear“ slova „and footwear“ (a obuv). Nejspornějším bodem mezi EP a Radou je 

otázka zavedení označování země původu. EP navrhuje povinné označování země 

původu pro textilní výrobky ze třetích zemí a dobrovolné označování „made in“ pro 

textilní výrobky ze zemí EU. Postoj EP podporuje pouze několik ČS (na Coreperu 

vystoupily IT, LT a RO) a EK, ostatní ČS jsou striktně proti takovémuto rozšíření 

rozsahu působnosti Nařízení a řešení obsažené v mandátu Rady na neformální trialog 

(výzva k EK, aby připravila zprávu (příp. odpovídající legislativní návrh), ve které 

zhodnotí vhodnost/potřebu zavedení „made in“ ozančování pro textilní výrobky) je pro 

ně maximálním ústupkem vůči EP.  

 

Mandát na neformální trialog (doc. 7869/11)  byl Coreperem ve znění výše uvedených 

úprav přijat.  

EP IMCO 22. 3. 2011 Názvy textilií a související označování textilních 

výrobků etiketami 
· projednání pozměňovacích návrhů  

· přijetí návrhu doporučení pro druhé čtení  

  

PS – Attachés 1. 4. 2011 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on textile names and related  

labelling of textile products 

-Information on the trialogue meeting and on the 

state-of-play by the Presidency; 

-Examination of IMCO amendments 

13807/4/10 REV 4 TEXT 7 MI 311 ENT 113 

CHIMIE 25 ECO 75 CONSOM 75 CODEC 866 

Lucie Růžičková 

(SZB) 
Závěr jednání:  

K označování země původu: ČS nemohou, až na několik málo ČS, které podporují 

zahrnutí „made in“ do rozsahu působnosti předmětného nařízení podpořit EP 

požadovaný článek XY. ČS nepřistoupí ani na zmínku o určení původu textilních 

výrobků podle „Customs Community code“ v textu Nařízení, jak navrhovalo HU PRES, 

a jedinou možnou ústupovou variantou je recital věnovaný dosledovatelnsti původu a 

boji s padělky. HU PRES projde s CLS text recitalu 16 b ještě jednou, pokusí se ho příp. 

přeformulovat. 
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PARLNAT 200 

CRP I 8. 4. 2011 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on textile names and related 

labelling of textile products (Second reading) 

(Legislative deliberation) 

= Presidency briefing on the outcome of the informal 

trialogue 

= Preparation for the next informal trialogue 

 HU PRES: shrnulo diskusi a uvedlo, že požadavek DE k znovuzapracování  do recitalu 

19a: „The report should examine, in particular, the added value to the consumer of 

possible labelling requirements in relation to care treatment, size, country of origin, 

taking into account the results of developments on potential horizontal country of origin 

rules […]" je možné akceptovat, i když mají indikaci, že EP tomuto není nakloněno. K 

požadavku BG na doplnění: „Use of abbreviations for fibres as defined in 

internationally recognised standards“, HU PRES uvedlo, že toto doplnění projednají s 

Právní službou Rady a pokud se ta k tomuto vyjádří kladně, požadavek do mandátu 

zapracují. Ve vyjednávání s EP se HU PRES pokusí najít vhodné řešení v otázce 

vhodného termínu pro čl. 9 odst. 5 („new fibres“, „novel fibres“ nebo „other fibres“). 

HU PRES uvedlo, že mandát byl ve znění výše uvedených změn schválen.  

CRP I 15. 4. 2011 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on textile names and related 

labelling of textile products (Second reading) 

(Legislative deliberation) 

- Presidency briefing on the outcome of the informal 

trilogue 

- Analysis of the final compromise text 

9010/11 TEXT 5 MI 205 ENT 90 CHIMIE 26 ECO 

41 CONSOM 56 CODEC 642 

 Coreper byl informován o průběhu druhého neformálního trialogu dne 12. dubna, kde 

hlavním řešeným sporným bodem mezi EP a Radou byla otázka označování země 

původu. Během trialogu předložila EK nový kompromisní návrh k „made in“ 

označování, na základě kterého předložilo PRES Coreperu nový mandát. Kompromis 

spočíval  v recitálech 16a-c (označování původu ve vztahu k ochraně spotřebitelů), dále 

v úpravě recitálu 19a (rozsah zprávy, kterou EP připraví), čl. 24a (revizní klauzule) a 

deklaraci Rady a EP k některým aspektům označování. PRES zdůraznilo, že 

navrhovaný kompromis je velkým ústupkem EP, který se chce vyhnout smírčímu řízení. 

HU PRES na začátku jednání distribuovalo dokument, který mj. navrhoval, na základě 

návrhu SE, úpravu textu recitalu 16b (jeden z recitalu k „made in“) a společné deklarace 

EP a Rady. Většina vystoupivších delegací (SE, BG, FR, NL, CZ, UK vyjádřily 

změnám navrženým HU PRES (na základě SE návrhu) předběžnou podporu, nicméně 

indikovaly, že potřebují ještě čas na zaujetí konečné pozice. Výslovný nesouhlas 

s textem původně navrženého mandátu vyjádřily delegace DE, DK (pozitivně se však 

staví k návrhu SE). Závěrem HU PRES spustilo tichou proceduru s termínem do pondělí 

18. dubna do 12h. Konsolidovaný text bude rozeslán během pátku 15. dubna.  

CRP I 20. 4. 2011 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on textile names and related 

labelling of textile products (Second reading) 

(Legislative deliberation) 

= Approval of a letter to the European Parliament (º) 

9273/11 TEXT 7 MI 215 ENT 95 CHIMIE 28 ECO 

45 CONSOM 60 CODEC 677 +ADD 1 

 Coreper schválil bez diskuse dopis adresovaný EP,  který potvrdí shodu EP a Rady ve 

druhém čtení k předmětnému nařízení. Přílohou dopisu bude text nařízení, tak jak byl 

dojednán na jednání Coreperu dne 15. dubna a potvrzen v rámci navazující tiché 

procedury. EP neformálně indikoval, že tento kompromis je pro něj přijatelný.  

 

EP 10.5.2011 European Parliament legislative resolution of 11 

May 2011 on the Council position at first reading 

with a view to the adoption of a regulation of the 

European Parliament and of the Council on textile 

fibre names and related labelling and marking of 

 EP ve 2. čtení odhlasoval kompromis navržený Radou a EK. Očekává se zveřejnění 

v OJ EU. 
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fibre composition of textile products and repealing 

Council Directive 73/44/EEC, Directive 96/73/EC 

of the European Parliament and of the Council 

and Directive 2008/121/EC of the European 

Parliament and of the Council (13807/4/2010 – C7-

0017/2011 – 2009/0006(COD)) 

(Ordinary legislative procedure: second reading) 

Rada pro 

zemědělství a 

rybolov 

19.7.2011 REGULATION OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on 

textile fibre names and related labelling and 

marking of the fibre composition of textile 

products and repealing Council Directive 

73/44/EEC and Directives 96/73/EC and  

008/121/EC of the European Parliament and of the 

Council (PE-CONS 21/11) 

 Dne 19. 07. 11 přijala Rada pro zemědělství v bodech A kompromisní text, který byl 

výsledkem dohody mezi Radou, EK a EP ve druhém čtení. Lze očekávat zveřejnění 

v OJ. 

OJ EU L 272 18. 10. 2011  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím 

označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu 

a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1007&rid=5

