
Informácia o Nariadení EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných 
vlákien a súvisiacom označení textilu etiketou alebo iným označením

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru upozorňuje 
hospodárske subjekty, ktoré vyrábajú, dovážajú alebo distribuujú textilné výrobky na trh EÚ 
na požiadavky určené v Nariadení EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien
a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, 
ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
96/73/ES a 2008/121/ES (ďalej len Nariadenie): 

Nariadenie sa vzťahuje na textilné výrobky, ktoré sa sprístupňujú na trh Únie. 

 Za textilný výrobok podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) Nariadenia sa považuje výrobok 
výlučne zložený z textilných vlákien bez ohľadu na použitý postup zmesovania alebo 
spájania.

 Na účely Nariadenia sa rovnako ako textilné výrobky posudzujú aj výrobky podľa čl. 
2 ods. 2: 

- výrobky obsahujúce najmenej 80 hmotnostných % textilných vlákien; 
- poťahy čalúneného nábytku, dáždnikov a slnečníkov obsahujúce najmenej 80 hmotnostných 
% textilných zložiek; 
- textilné zložky: 

1.    vrchnej vrstvy viacvrstvových podlahových krytín; 
2.    poťahov na matrace; 
3.    krytín kempingového tovaru 

za predpokladu, že takéto textilné zložky predstavujú najmenej 80 hmotnostných % 
uvedených vrchných vrstiev, poťahov alebo krytín; 

 textílie obsiahnuté v iných výrobkoch a tvoriace ich neoddeliteľnú súčasť v prípade, 
keď sa ich zloženie špecifikuje.

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,

 textilné výrobky zhotovené na objednávku krajčírmi, ktorí sú samostatne zárobkovo 
činnými osobami.

Textilné výrobky sa podľa Nariadenia označujú: 

 etiketou – za označenie etiketou sa považuje umiestnenie požadovanej informácie na 
textilný výrobok pripevnením etikety;

 iným označením -  uvedenie požadovanej informácie priamo na textilný výrobok 
prišitím, vyšitím, vytlačením, reliéfnym vytlačením alebo akoukoľvek inou 



technológiou aplikácie tak, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri každom 
sprístupnení textilného výrobku na trhu;

 spoločnou etiketou - použitie jednej etikety pre niekoľko textilných výrobkov alebo 
zložiek.

Ich označenie etiketou a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a
v prípade etikety aj pevne pripevnené. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na textilné výrobky 
predávané cez e-shop. 

Pri opise vláknového zloženia na etiketách a iných označeniach textilných výrobkov sa 
používajú len názvy textilných vlákien uvedené v Prílohe I. Nariadenia. 

Označenia etiketou alebo iným označením 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. 

Podľa čl. 11 Nariadenia musí byť každý textilný výrobok zložený z dvoch alebo viacerých 
textilných zložiek, ktoré majú rôzny obsah textilných vlákien, označený etiketou alebo iným 
označením, na ktorom sa uvádza obsah textilných vlákien každej zložky. Takéto označenie 
etiketou alebo iným označením nie je pre textilné zložky povinné, ak sú splnené tieto dve 
podmienky: 

a. zložky netvoria hlavnú podšívku a
b. predstavujú menej než 30 % celkovej hmotnosti textilného výrobku.

V prípade, ak dva textilné výrobky alebo viac textilných výrobkov má ten istý obsah vlákien a
bežne tvoria jeden celok, môžu byť označené spoločnou etiketou alebo iným označením. 
Taxatívny výpočet textilných výrobkov, pre ktoré stačí označenie spoločnou etiketou, je 
uvedený v Prílohe VI. Nariadenia. 

Podľa čl. 15 Nariadenia výrobca pri uvádzaní textilného výrobku na trh zabezpečuje etiketu 
alebo iné označenie a presnosť informácií, ktoré sú na nich uvedené. Ak výrobca nemá sídlo v
Únii, etiketu alebo iné označenie a presnosť informácií, ktoré sú na nich uvedené, zabezpečuje
dovozca. 

Na účely tohto Nariadenia sa distribútor považuje za výrobcu, ak uvádza výrobok na trh pod 
vlastným názvom alebo ochrannou známkou, ak k nemu pripojí etiketu alebo ak pozmení 
obsah etikety. 

Čo sa týka uvádzania názvov textilných vlákien alebo vláknového zloženia na etiketách a 
formou iného označenia textilných výrobkov, výnimky z tohto Nariadenia sú uvedené v jeho 
prílohe V. 

Podľa čl. 17 ods. 4 Nariadenia sa vláknové zloženie textilných výrobkov predávaných v 
metráži môže uvádzať na dĺžke alebo návine, ktoré sú sprístupnené na trhu. 

Uvedené povinnosti platia pri uvádzaní textilných výrobkov na trh od konca prechodného 
obdobia Nariadenia t. j. od 09. 11. 2014. 
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