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Τροπολογία 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διάθεση προς πώληση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
υπάγονται μόνο στην υποχρέωση γενικής 
επισήμανσης, καθώς και των προϊόντων 
που πωλούνται με το μέτρο ή κομμένα, 
πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να 
λάβει γνώση των πληροφοριών που 
αναγράφονται στη χονδρική συσκευασία ή 
στο τόπι.

(9) Η διάθεση προς πώληση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
υπάγονται μόνο στην υποχρέωση γενικής 
επισήμανσης, καθώς και των προϊόντων 
που πωλούνται με το μέτρο ή κομμένα, 
πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να 
λάβει γνώση της χώρας καταγωγής των 
προϊόντων αυτών σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα¹,(«κοινοτικός τελωνειακός 
κώδικας»)και των πληροφοριών που 
αναγράφονται στη χονδρική συσκευασία ή 
στο τόπι
________
 1 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

Or. it

Τροπολογία 57
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν 
μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε 
να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα 
αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων 
μεθόδων. Οι μέθοδοι που 

(12) Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν 
μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε 
να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα 
αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων 
μεθόδων. Οι μέθοδοι που 
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χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές 
που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη 
για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
αποτελούνται από διμερή και τριμερή 
μείγματα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, 
όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του 
δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή 
του· επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να καθορίσει ομοιόμορφες μεθόδους 
ανάλυσης για τα περισσότερα από τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
βρίσκονται στην αγορά και αποτελούνται 
από διμερή και τριμερή μείγματα.

χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές 
που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη 
για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
αποτελούνται από διμερή και τριμερή 
μείγματα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, 
όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του 
δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή 
του· επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να καθορίσει ομοιόμορφες μεθόδους 
ανάλυσης για τα περισσότερα από τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
βρίσκονται στην αγορά και αποτελούνται 
από διμερή και τριμερή μείγματα. 
Προκειμένου ωστόσο, να απλοποιηθεί ο 
παρών κανονισμός και να 
προσαρμοσθούν αυτές οι ομοιόμορφοι 
μέθοδοι στην τεχνική πρόοδο, είναι 
σκόπιμο να καταστούν οι μέθοδοι αυτού 
του κανονισμού Ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
οργανώσει τη μετάβαση από το τρέχον 
σύστημα, στο οποίο οι μέθοδοι 
περιγράφονται στον κανονισμό αυτό, σε 
Ευρωπαϊκό σύστημα προτύπων. 

Or. en

Τροπολογία 58
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν 
μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε 
να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα 
αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων 
μεθόδων. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές 
που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη 
για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 

(12) Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν 
μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε 
να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα 
αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων 
μεθόδων. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές 
που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη 
για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
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αποτελούνται από διμερή και τριμερή 
μείγματα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, 
όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του 
δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή 
του· επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να καθορίσει ομοιόμορφες μεθόδους 
ανάλυσης για τα περισσότερα από τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
βρίσκονται στην αγορά και αποτελούνται 
από διμερή και τριμερή μείγματα. 

αποτελούνται από διμερή και τριμερή 
μείγματα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, 
όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του 
δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή 
του· επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να καθορίσει ομοιόμορφες μεθόδους 
ανάλυσης για τα περισσότερα από τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
βρίσκονται στην αγορά και αποτελούνται 
από διμερή και τριμερή μείγματα. Ως ένα 
μέσο για την απλοποίηση της εφαρμογής 
αυτού του κανονισμού, το Παράρτημα 
VIII πρέπει να αντικατασταθεί από 
εναρμονισμένα πρότυπα όπως ορίζονται 
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού συστήματος 
προτύπων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και απλοποίησης η Επιτροπή οφείλει να οργανώσει τη μετάβαση από το 
παρόν σύστημα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VIII σε Ευρωπαϊκό σύστημα προτύπων με 
τη βοήθεια της βιομηχανίας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN).

Τροπολογία 59
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια 
διαδικασία, η οποία θα πρέπει να τηρείται 
από κάθε κατασκευαστή, ή τον 
αντιπρόσωπό του, που επιθυμεί τη 
συμπερίληψη μιας ονομασίας νέας ίνας 
στα τεχνικά παραρτήματα. Επομένως, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να θεσπίζει 
απαιτήσεις που θα ισχύουν για την 
προσθήκη μιας ονομασίας νέας ίνας στα 
τεχνικά παραρτήματα.

(16) Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια 
διαδικασία περιλαμβάνουσα ειδικές 
απαιτήσεις, η οποία θα πρέπει να τηρείται 
από κάθε κατασκευαστή, ή οιοδήποτε 
πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του, 
που επιθυμεί τη συμπερίληψη μιας 
ονομασίας νέας ίνας στον εναρμονισμένο 
κατάλογο των ονομασιών ινών που 
παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Or. en
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Τροπολογία 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει 
είναι εξουσιοδοτημένη να προσαρμόζει 
στην τεχνική πρόοδο τον κατάλογο με τις 
ονομασίες ινών και τους συναφείς 
ορισμούς, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον 
τεχνικό φάκελο που πρέπει να 
επισυνάπτεται στην αίτηση από τον 
κατασκευαστή, για την προσθήκη μιας 
ονομασίας νέας ίνας στον κατάλογο των 
επιτρεπόμενων ονομασιών ινών, τις ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τα προϊόντα 
κορσεδοποιίας και ορισμένα είδη 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τον 
κατάλογο προϊόντων για τα οποία η 
επισήμανση ή η σηματοδότηση δεν είναι 
υποχρεωτική, τον κατάλογο προϊόντων 
για τα οποία μόνον η συνολική 
επισήμανση ή σηματοδότηση είναι 
υποχρεωτική, τον κατάλογο των στοιχείων 
που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό των ποσοστιαίων αναλογιών 
των ινών, τους συμβατικούς συντελεστές 
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
της μάζας ινών που περιέχονται σε ένα 
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, καθώς 
επίσης και να προσαρμόζει τις υπάρχουσες 
ή να θεσπίζει νέες μεθόδους ποσοτικής 
ανάλυσης για διμερή και τριμερή 
μείγματα. Καθόσον τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και αφορούν, μεταξύ 
άλλων, την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, 
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ·

(18) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει 
είναι εξουσιοδοτημένη να προσαρμόζει 
στην τεχνική πρόοδο τον κατάλογο με τις 
ονομασίες ινών και τους συναφείς 
ορισμούς, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον 
τεχνικό φάκελο που πρέπει να 
επισυνάπτεται στην αίτηση από τον 
κατασκευαστή, για την προσθήκη μιας 
ονομασίας νέας ίνας στον κατάλογο των 
επιτρεπόμενων ονομασιών ινών, τις ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τα προϊόντα 
κορσεδοποιίας και ορισμένα είδη 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τον 
κατάλογο των στοιχείων που δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 
των ποσοστιαίων αναλογιών των ινών, 
τους συμβατικούς συντελεστές που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 
μάζας ινών που περιέχονται σε ένα 
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, καθώς 
επίσης και να προσαρμόζει τις υπάρχουσες 
ή να θεσπίζει νέες μεθόδους ποσοτικής 
ανάλυσης για διμερή και τριμερή 
μείγματα. Καθόσον τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και αφορούν, μεταξύ 
άλλων, την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη 
στοιχεία, θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, 
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ,
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Τροπολογία 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
εναρμονισμένοι κανόνες σε σχέση με την 
καταγωγή των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, προκειμένου να 
προστατευθούν οι καταναλωτές από 
δόλιες, ανακριβείς ή παραπλανητικές 
ενδείξεις.  Αναφορικά με τα εισαγόμενα 
προϊόντα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
λάβουν τη μορφή των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων επισήμανσης.  Σχετικά με τα 
προϊόντα που δεν υπόκεινται στην 
υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής 
σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να γίνει 
πρόβλεψη για κανόνες που θα 
διασφαλίζουν ότι πιθανές αξιώσεις 
καταγωγής δεν είναι δόλιες ή 
παραπλανητικές. 

Or. en

Τροπολογία 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με τη σήμανση καταγωγής¹ 
τόνισε ότι η προστασία των 
καταναλωτών απαιτεί διαφανείς και 
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συνεπείς εμπορικούς κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης 
καταγωγής των προϊόντων, και κάλεσε 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού 
με τους εμπορικούς εταίρους που έχουν 
θεσπίσει απαιτήσεις σήμανσης 
καταγωγής.   
________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2009)0093.

Or. it

Τροπολογία 63
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Προκειμένου να είναι σε θέση οι 
καταναλωτές να προβαίνουν στην επιλογή 
τους όντες ενήμεροι, θα έπρεπε κατά την 
αγορά ενός κλωστοϋφαντουργικού 
προϊόντος να γνωρίζουν εάν το προϊόν 
αυτό περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά 
συστατικά ζωικής προέλευσης. Είναι 
συνεπώς απαραίτητο να αναφέρεται στην 
επισήμανση η παρουσία συστατικών 
ζωικής προέλευσης.

Or. en
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Τροπολογία 64
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Ο παρών κανονισμός περιορίζεται 
στην εναρμόνιση των ονομασιών των
κλωστοϋφαντουργικών ινών και την 
επισήμανση της σύνθεσης των ινών των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 
Προκειμένου ωστόσο, να παρασχεθεί μια 
συνολική επισκόπηση της κατάστασης 
που επικρατεί στην επισήμανση της 
κλωστοϋφαντουργίας στην εσωτερική 
αγορά, και  προκειμένου να συμβαδίζει με 
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και τις μελλοντικές προκλήσεις στην 
αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με πιθανές νέες 
απαιτήσεις επισήμανσης, με στόχο τη 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά και την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών σε όλη την Ένωση.  Η 
έκθεση πρέπει να βασίζεται σε μια 
εκτεταμένη διαβούλευση με το σύνολο 
των ενδιαφερομένων και σε μια ενδελεχή 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και μπορεί, 
όπου ενδείκνυται, να συνοδεύεται από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν μελλοντικές προκλήσεις στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων θα πρέπει να διερευνήσουμε άλλους τομείς της επισήμανσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εάν συμβάλλουν στην διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την προστιθέμενη αξία για τον 
καταναλωτή.  Μια τέτοια έκθεση πρέπει να βασίζεται σε εκτεταμένη διαβούλευση με 
ενδιαφερόμενες ομάδες και την πραγματική προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή συν τις 
πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες.  
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Τροπολογία 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 β) Ο παρών κανονισμός περιορίζεται 
σε κανόνες σχετικά με την εναρμόνιση 
των ονομασιών κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και στην επισήμανση που 
αναφέρει την ινώδη σύνθεση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 
Ωστόσο, για να καταργηθούν τα εμπόδια 
που θα μπορούσαν να παρακωλύσουν την 
καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
λόγω των διαφορετικών διατάξεων και 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, 
καθώς και για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και να 
αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές 
προκλήσεις στην αγορά 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,  θα 
ήταν σκόπιμο να εξετασθεί το θέμα της 
εναρμόνισης ή της τυποποίησης άλλων 
πτυχών της επισήμανσης των  
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στα 
πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και να 
διασφαλισθεί ένα ομοιόμορφο και υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
σε όλη την Ένωση. Προς τούτο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την ενδεχόμενη 
εφαρμογή νέων απαιτήσεων σε θέματα 
επισήμανσης σε επίπεδο Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να 
υλοποιήσει μια έκθεση χωρίς προκαθορισμένα συμπεράσματα, προκειμένου να μεριμνήσει ώστε 
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οι ενδεχόμενες νέες ρυθμίσεις που προβλέπονται θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 66
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή 
πιθανών νέων απαιτήσεων επισήμανσης 
σε επίπεδο Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) Ένα σύστημα σήμανσης  
καταγωγής θα είχε στόχο να επιτρέψει 
στους καταναλωτές να γνωρίζουν την 
χώρα καταγωγής των προϊόντων που 
αγοράζουν, ούτως ώστε να μπορούν να 
συσχετίζουν τα εν λόγω προϊόντα με τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
και τα πρότυπα ασφάλειας που 
συνδέονται γενικά με τη χώρα αυτή.

Or. it
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Τροπολογία 68
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη χρήση των ονομασιών και
της σχετικής επισήμανσης 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς 
επίσης και κανόνες σχετικά με την 
ποσοτική ανάλυση των διμερών και 
τριμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη χρήση των ονομασιών των 
υφανσίμων ινών, της επισήμανσης 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον 
προσδιορισμό της σύνθεσης της ίνας με 
τυποποιημένες μεθόδους ποσοτικής 
ανάλυσης με προοπτική την βελτίωση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας τους στην 
εσωτερική αγορά και την παροχή 
ακριβούς πληροφόρησης στους 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι οι τυποποιημένες μέθοδοι μπορούν να συμβάλλουν στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά. 

Τροπολογία 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα τα οποία:

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
εκτός εκείνων που αφορούν την ένδειξη 
της χώρας καταγωγής, δεν εφαρμόζονται 
σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα 
οποία:

Or. it
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Τροπολογία 70
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) «επισήμανση» θεωρείται η 
αναγραφή των απαραίτητων 
πληροφοριών στο κλωστοϋφαντουργικό 
προϊόν με την τοποθέτηση ετικέτας· 

Or. en

Τροπολογία 71
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) «χαρακτηρισμός» νοείται η 
αναφορά των απαιτούμενων 
πληροφοριών στο κλωστοϋφαντουργικό 
προϊόν με ραφή, κέντημα, εκτύπωση, 
αποτύπωση ή με τη χρήση της 
οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 72
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι 
δυνατόν να διατεθούν στην κοινοτική 
αγορά είτε πριν από οποιαδήποτε 
κατεργασία είτε κατά τη διάρκεια της 

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
διατίθενται στην αγορά μόνον υπό την 
προϋπόθεση ότι επισημαίνονται ή 
συνοδεύονται από εμπορικά έγγραφα 
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βιομηχανικής κατεργασίας και σε 
οποιοδήποτε στάδιο διανομής, μόνον 
εφόσον επισημαίνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

κατά συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τροπολογία 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
επιφύλαξη της εφαρμογής εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων για την προστασία 
της βιομηχανικής και εμπορικής 
ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις προελεύσεως, τις 
ονομασίες καταγωγής και την καταστολή 
του αθέμιτου ανταγωνισμού.

2. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
από τον παρόντα κανονισμό, οι εθνικοί 
κανόνες και οι κανόνες της Ένωσης για 
την προστασία της βιομηχανικής και 
εμπορικής ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις 
προελεύσεως, τις ονομασίες καταγωγής 
και την καταστολή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 74
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως ότου συμπεριληφθούν στο 
Παράρτημα 1, οι νέες ίνες ορίζονται από 
τις πρώτες ύλες από τις οποίες 
συντίθενται.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον η διαδικασία επιτροπολογίας θα χρειασθεί μερικούς μήνες για να συμπεριλάβει τις ίνες 
στο Παράρτημα Ι, θα ήταν σκόπιμο για δημοσιονομικούς λόγους να είναι δυνατή η 
χρησιμοποίηση των ινών με μεταβατική ονομασία - εκείνη των πρώτων υλών.  Συνεπώς αυτή η 
μεταβατική διάταξη είναι αναγκαία..

Τροπολογία 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, 
εδάφιο α, του παρόντος κανονισμού και 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 24, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 
2913/1992, της 12ης Οκτωβρίου 1992 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα¹,(«κοινοτικός τελωνειακός 
κώδικας»), εν αναμονή της αναθεώρησης 
των διατάξεων περί υποχρεωτικής 
επισήμανσης καταγωγής και σύμφωνα με 
το Άρθρο 11, παρ. 1 του παρόντος 
Κανονισμού, θεωρούνται ότι 
«κατάγονται» από μια χώρα τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία 
υποβλήθηκαν στην χώρα αυτή 
τουλάχιστον σε δύο στάδια ουσιαστικής 
μεταποίησης και/ή επεξεργασίας. 
___________
1 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

Or. it
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Τροπολογία 76
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ινώδεις προσμείξεις στα προϊόντα 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2, συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων 
προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε 
διαδικασία λαναρίσματος, δεν υπερβαίνουν 
το 0,3% και δικαιολογούνται από 
τεχνικούς λόγους που συνδέονται με την 
κατασκευή.

3. Οι ξένες ίνες στα προϊόντα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων 
προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε 
διαδικασία λαναρίσματος, δεν υπερβαίνουν 
το 0,3% του βάρους και δικαιολογούνται 
ως τεχνικώς αναπόφευκτες στο πλαίσιο 
των ορθών κατασκευαστικών πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 77
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 
αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες 
ίνες εκ των οποίων η μία αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 85% του συνολικού 
βάρους του επισημαίνεται με ένα από τα 
ακόλουθα:

1. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 
επισημαίνεται με την ονομασία και το 
ποσοστό επί του βάρους όλων των ινών 
που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα 
κλίμακα.

(α) την ονομασία της ίνας που αποτελεί 
τουλάχιστον το 85% του συνολικού 
βάρους, ακολουθούμενη από το ποσοστό 
της κατά βάρος·
(β) την ονομασία της ίνας που αποτελεί 
τουλάχιστον το 85% του συνολικού 
βάρους, ακολουθούμενη από τις λέξεις 
«τουλάχιστον 85%»·
(γ) την πλήρη εκατοστιαία σύνθεση του 
προϊόντος.
2. Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 
αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες 
ίνες, από τις οποίες καμία δεν 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
οι ίνες που δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 1 μπορούν να ορισθούν με 
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αντιπροσωπεύει το 85% του συνολικού 
βάρους, επισημαίνεται με την ονομασία 
και την επί τοις εκατό αναλογία κατά 
βάρος δύο τουλάχιστον ινών που 
εμπεριέχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό 
κατά βάρος, ακολουθούμενων από την 
απαρίθμηση των ονομασιών των άλλων
ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά 
φθίνουσα κλίμακα ποσοστού κατά βάρος, 
με ή χωρίς ένδειξη της επί τοις εκατό 
αναλογίας τους κατά βάρος. 

τον όρο «άλλες ίνες», και να ακολουθεί το 
συνολικό τους ποσοστό κατά βάρος. 

Ωστόσο, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι 
κανόνες:
(α) το σύνολο των ινών από τις οποίες 
καθεμία αντιστοιχεί σε ποσοστό 
μικρότερο από 10% του συνολικού 
βάρους ενός προϊόντος, μπορεί να οριστεί 
με την έκφραση «άλλες ίνες», 
ακολουθούμενης από το συνολικό επί τοις 
εκατό ποσοστό κατά βάρος·
(β) όταν αναφέρεται μια ίνα η οποία 
αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο από 
10% του συνολικού βάρους ενός 
προϊόντος, αναφέρεται η πλήρης 
εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος.
3. Τα προϊόντα που έχουν στημόνι από 
καθαρό βαμβάκι και υφάδι από καθαρό 
λινάρι και των οποίων η επί τοις εκατό 
αναλογία σε λινάρι είναι τουλάχιστον 40% 
του συνολικού βάρους του μη 
κολλαρισμένου υφάσματος, μπορούν να 
χαρακτηρισθούν με την ονομασία 
«σύμμεικτο», ακολουθούμενης 
υποχρεωτικά από την ένδειξη συνθέσεως 
«στημόνι καθαρό βαμβάκι-υφάδι καθαρό 
λινάρι».

3. Τα προϊόντα που έχουν στημόνι από 
καθαρό βαμβάκι και υφάδι από καθαρό 
λινάρι και των οποίων η επί τοις εκατό 
αναλογία σε λινάρι είναι τουλάχιστον 40% 
του συνολικού βάρους του μη 
κολλαρισμένου υφάσματος, μπορούν να 
χαρακτηρισθούν με την ονομασία 
«σύμμεικτο», ακολουθούμενης 
υποχρεωτικά από την ένδειξη συνθέσεως 
«στημόνι καθαρό βαμβάκι-υφάδι καθαρό 
λινάρι».

4. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
των οποίων η σύνθεση δεν μπορεί εύκολα 
να δηλωθεί κατά τη χρονική στιγμή της 
κατασκευής τους, στην επισήμανση 
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι όροι 
«μεικτές ίνες» ή «απροσδιόριστη υφαντική 
σύνθεση».

4. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 5, 
παράγραφος 1,για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα των 
οποίων η σύνθεση δεν μπορεί εύκολα να 
δηλωθεί κατά τη χρονική στιγμή της 
κατασκευής τους, στην επισήμανση 
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι όροι 
«μεικτές ίνες» ή «απροσδιόριστη υφαντική 
σύνθεση».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής δικαιούται να ενημερώνεται για το συνολικό ποσοστό της σύνθεσης προϊόντος. 
Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό ινών, και είναι 
εφικτό από τεχνική άποψη να προσδιορίζεται το ακριβές ποσοστό τους.  Οι συντελεστές ανοχής 
που ορίζονται στο Άρθρο 18, παράγραφοι 2, 3 και 4 θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται.  
Προβλέπεται επίσης παρέκκλιση για τις ίνες που δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο 
Παράρτημα Ι αλλά έχουν τεθεί στο εμπόριο προκειμένου να αξιοποιηθεί η καταναλωτική 
ζήτηση (παράγραφος 2), και για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αποτελούνται από 
ανακυκλωμένες ίνες(παράγραφος 4) που παράγονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 
παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Τροπολογία 78
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) το ποσοστό επί του βάρους των μη 
διευκρινιζόμενων ινών δεν υπερβαίνει το 
30% του συνολικού βάρους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα μικρότερο ποσοστό θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό και θα σήμαινε την επέκταση της 
επισήμανσης άνευ λόγου. Θα έπαυε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης υψηλού 
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και της απλοποίησης των κανόνων για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 

Τροπολογία 79
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Υλικά ζωικής προέλευσης

1. Όταν κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 
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περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά 
συστατικά ζωικής προέλευσης, φέρει 
επισήμανση στην οποία αναγράφεται ότι 
τα συστατικά αυτά προέρχονται από 
υλικά ζωικής προέλευσης.  Η επισήμανση 
δεν είναι παραπλανητική και 
διαμορφώνεται κατά τρόπον ώστε ο 
καταναλωτής να είναι σε θέση να 
κατανοεί εύκολα σε ποιο συστατικό του 
προϊόντος αναφέρεται η πληροφορία της 
επισήμανσης. 
2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τις μεθόδους 
ανάλυσης που χρησιμοποιούν για τον 
προσδιορισμό των υλικών ζωικής 
προέλευσης με [ημερομηνία εφαρμογής], 
και στη συνέχεια οσάκις απαιτείται βάσει 
των νέων εξελίξεων.
3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
Άρθρα 19α, 19β και 19γ, διευκρινίζοντας 
την ακριβή μορφή και τις λεπτομέρειες 
της επισήμανσης στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
καθορίζοντας τις μεθόδους ανάλυσης που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσδιορισμό των υλικών ζωικής 
προέλευσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι σε θέση οι καταναλωτές να προβαίνουν στην επιλογή τους όντες 
ενήμεροι, θα έπρεπε κατά την αγορά ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος να γνωρίζουν εάν 
το προϊόν αυτό περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης(γούνα, δέρμα, 
κλπ.). Είναι συνεπώς απαραίτητο να αναφέρεται στην επισήμανση η παρουσία υλικών ζωικής 
προέλευσης.
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Τροπολογία 80
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
επισημαίνονται ή χαρακτηρίζονται όποτε 
τίθενται στην αγορά.

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
επισημαίνονται όποτε διατίθενται στην 
αγορά.
Η επισήμανση τοποθετείται στο 
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν κατά 
τρόπον ώστε να είναι ορατή από τον 
καταναλωτή και με εύκολη πρόσβαση.   
Κατά τη διάρκεια της λογικής περιόδου 
χρήσης του προϊόντος, η επισήμανση 
παραμένει ευανάγνωστη. Η επισήμανση 
και ο τρόπος με τον οποίο είναι 
τοποθετημένη δεν προκαλεί υπερβολική 
ενόχληση στο καταναλωτή όταν αυτός 
φορά ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν.

Ωστόσο, οι επισημάνσεις ή ο 
χαρακτηρισμός μπορούν να 
αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν
από συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν 
τα προϊόντα δεν προσφέρονται προς 
πώληση στον τελικό καταναλωτή, ή όταν 
παραδίδονται κατ’ εκτέλεση μιας κρατικής
παραγγελίας ή παραγγελίας από κάποιο 
άλλο νομικό πρόσωπο που διέπεται από 
το δημόσιο δίκαιο.

Ωστόσο, η επισήμανση μπορεί να 
αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί από 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα 
προϊόντα προσφέρονται στους 
οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της 
αλυσίδας εφοδιασμού, ή όταν 
παραδίδονται κατ’ εκτέλεση μιας 
παραγγελίας εκ μέρους της οιασδήποτε 
συμβαλλόμενης αρχής όπως αυτή 
προσδιορίζεται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών1.
Οι ονομασίες και οι περιγραφές που 
παρατίθενται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 του 
παρόντος Κανονισμού πρέπει να 
αναγράφονται με σαφήνεια στα 
συνοδευτικά αυτά εμπορικά έγγραφα. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
συντομογραφίες  υπό την προϋπόθεση ότι 
η συντομογραφία για τις ίνες ορίζεται με 
ένα διεθνές πρότυπο² και εξηγείται στο 
ίδιο εμπορικό έγγραφο.
_______
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1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σελ. 114.
² ISO 2076 σχετικά με τις συντομογραφίες 
υφάνσιμων ινών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπογραμμισθεί η άνεση του τελικού καταναλωτή, αλλά χωρίς να ορίζονται 
οιοιδήποτε ανελαστικοί και αδικαιολόγητα αυστηροί κανόνες στον κατασκευαστή. Πρέπει να 
προστεθεί αναφορά στο πρότυπο ISO 2076. Το πρότυπο ορίζει τις διεθνείς συντομογραφίες για 
τις σημαντικότερες υφάνσιμες ίνες και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Τροπολογία 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
επισημαίνονται ή χαρακτηρίζονται όποτε 
τίθενται στην αγορά.

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα 
πρέπει πάντα να αναφέρουν την χώρα 
καταγωγής όπως ορίζεται στον κοινοτικό 
τελωνειακό κώδικα και να επισημαίνονται 
ή χαρακτηρίζονται όποτε τίθενται στην 
αγορά 

Ωστόσο, οι επισημάνσεις ή ο 
χαρακτηρισμός μπορούν να 
αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν από 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα 
προϊόντα δεν προσφέρονται προς πώληση 
στον τελικό καταναλωτή, ή όταν 
παραδίδονται κατ’ εκτέλεση μιας κρατικής 
παραγγελίας ή παραγγελίας από κάποιο 
άλλο νομικό πρόσωπο που διέπεται από το 
δημόσιο δίκαιο.

Ωστόσο, οι επισημάνσεις ή ο 
χαρακτηρισμός μπορούν να 
αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν από 
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα 
προϊόντα δεν προσφέρονται προς πώληση 
στον τελικό καταναλωτή, ή όταν 
παραδίδονται κατ’ εκτέλεση μιας κρατικής 
παραγγελίας ή παραγγελίας από κάποιο 
άλλο νομικό πρόσωπο που διέπεται από το 
δημόσιο δίκαιο. Η παρούσα διάταξη δεν 
ισχύει για τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα από τρίτες χώρες.

Or. it
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Τροπολογία 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
Άρθρου, οι όροι “καταγωγή» ή «προϊόν 
καταγόμενο» αναφέρονται σε μη 
προτιμησιακή καταγωγή σύμφωνα με τα 
Άρθρα 22 έως 26 του Κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) Αριθ. 2913/92 της 12ης

Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα1.
2. Η εισαγωγή ή θέση σε εμπορία 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, εκτός 
εκείνων που κατάγονται από την Τουρκία 
και τα Συμβαλλόμενα Μέρη της 
συμφωνίας του ΕΟΧ, υπόκεινται στην 
επισήμανση καταγωγής υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 
Άρθρο. 
3. Η χώρα καταγωγής των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
αναφέρεται στην επισήμανση των 
προϊόντων αυτών. Στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες τα προϊόντα είναι 
συσκευασμένα, η ένδειξη τοποθετείται 
χωριστά στην συσκευασία.
4. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα 
Άρθρα 19α, 19β και 19γ, για τον 
καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις 
οποίες γίνεται αποδεκτή η ένδειξη της 
καταγωγής στην συσκευασία αντί της 
επισήμανσης των ίδιων των προϊόντων. 
Αυτό συγκεκριμένα μπορεί να συμβαίνει 
στην περίπτωση που τα προϊόντα 
φθάνουν κανονικά στον τελικό 
καταναλωτή ή χρήστη στη συνήθη 
συσκευασία τους.  
5. Οι λέξεις “κατασκευάσθηκε σε” μαζί 
με την ονομασία της χώρας καταγωγής 
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υποδεικνύουν την καταγωγή των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η 
επισήμανση μπορεί να παρέχεται σε 
οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εύκολα 
κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή 
στο κράτος μέλος όπου διατίθενται τα 
προϊόντα. 
6. Η επισήμανση της καταγωγής 
παρατίθεται με ευανάγνωστους και 
ανεξίτηλους χαρακτήρες, είναι ορατή υπό 
τις συνήθεις συνθήκες χειρισμού, 
ξεχωρίζει από άλλες πληροφορίες, και 
παρουσιάζεται κατά τρόπο που δεν είναι 
παραπλανητικός ή που να δημιουργεί 
ενδεχομένως εσφαλμένη εντύπωση όσον 
αφορά την καταγωγή του προϊόντος.
7. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
φέρουν την απαραίτητη επισήμανση κατά 
την στιγμή της εισαγωγής. Η επισήμανση 
αυτή δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να 
αλλοιωθεί έως ότου πωληθούν τα 
προϊόντα στον τελικό καταναλωτή ή 
χρήστη. 
_______
1 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11β

1. Όταν η καταγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων άλλων 
από εκείνα στα οποία αναφέρεται το 
Άρθρο 11α παρατίθεται στην 
επισήμανση, η ένδειξη αυτή υπόκειται 
στις προϋποθέσεις του παρόντος Άρθρου. 
2. Το προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από 
τη χώρα στην οποία υποβλήθηκε σε 
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τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στάδια 
κατασκευής:
- vηματoπoίηση·
- ύφανση·
- φινίρισμα·
- ράψιμο.
3. Το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί 
να μην περιγράφεται στην επισήμανση ως 
προερχόμενο αποκλειστικά από μια χώρα 
εκτός εάν υποβλήθηκε στην χώρα αυτή 
σε όλα τα στάδια κατασκευής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
4. Οι λέξεις “κατασκευάσθηκε σε” μαζί 
με την ονομασία της χώρας καταγωγής 
υποδεικνύουν την καταγωγή του 
προϊόντος. Η επισήμανση μπορεί να 
παρέχεται σε οποιαδήποτε επίσημη 
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό 
καταναλωτή στο κράτος μέλος όπου 
διατίθεται το προϊόν.
5. Η επισήμανση της καταγωγής 
παρατίθεται με ευανάγνωστους και 
ανεξίτηλους χαρακτήρες, είναι ορατή υπό 
τις συνήθεις συνθήκες χειρισμού, 
ξεχωρίζει από άλλες πληροφορίες, και 
παρουσιάζεται κατά τρόπο που δεν είναι 
παραπλανητικός ή που να δημιουργεί 
ενδεχομένως εσφαλμένη εντύπωση όσον 
αφορά την καταγωγή του προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11γ

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα 



AM\809153EL.doc 25/36 PE439.807v01-00

EL

Άρθρα 19α, 19β και 19γ, για:
- τον καθορισμό του λεπτομερούς τύπου 
και των λεπτομερειών της επισήμανσης 
προέλευσης· 
- την καθιέρωση καταλόγου όρων σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ο 
οποίος καταδεικνύει με σαφήνεια ότι τα 
προϊόντα προέρχονται από την χώρα που 
εμφαίνεται στην επισήμανση·
- τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά 
τις οποίες οι συνήθους χρήσης 
συντομογραφίες υποδεικνύουν σαφώς την 
χώρα καταγωγής και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του 
παρόντος Κανονισμού· 
- τον ορισμό των περιπτώσεων κατά τις 
οποίες τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν ή 
δεν χρειάζεται να φέρουν επισήμανση για 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους· 
- τον ορισμό άλλων κανόνων που 
ενδεχομένως απαιτηθούν όταν 
διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα δεν 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11δ

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
αναφέρονται στο Άρθρο 11α θεωρούνται 
ότι δεν συμμορφώνονται προς τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν: 
– δεν φέρουν επισήμανση καταγωγής·
– η επισήμανση καταγωγής δεν 
αντιστοιχεί στην καταγωγή των 
προϊόντων·
– η επισήμανση καταγωγής έχει αλλάξει ή 
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έχει αφαιρεθεί, ή έχει άλλως νοθευτεί, 
εκτός από τις περιπτώσεις που έχει 
απαιτηθεί διόρθωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου·
2. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα άλλα 
από εκείνα που αναφέρονται στο Άρθρο 
11α θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται 
προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, εάν:
– η επισήμανση καταγωγής δεν 
αντιστοιχεί στην καταγωγή των 
προϊόντων.
– η επισήμανση καταγωγής έχει αλλάξει ή 
έχει αφαιρεθεί, ή έχει άλλως νοθευτεί, 
εκτός από τις περιπτώσεις που έχει 
απαιτηθεί διόρθωση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου.
3. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα 
Άρθρα 19α, 19β και 19γ, αναφορικά με 
δηλώσεις και δικαιολογητικά έγγραφα,   
που μπορούν να ληφθούν υπόψη για να 
καταδειχθεί η συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις του κανονισμού.
4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για τις παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή το αργότερο εντός 9 μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και την ενημερώνουν 
αμελλητί σε περίπτωση τυχόν 
μεταγενέστερης τροποποίησης που τις 
επηρεάζει.
5. Όταν τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται 
προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη εγκρίνουν 
περαιτέρω τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να απαιτηθεί από τον 
ιδιοκτήτη των προϊόντων ή οιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο υπεύθυνο γι’ αυτά, η 
επισήμανση των εν λόγω προϊόντων 
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σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
ιδίοις εξόδοις.
6. Όταν κριθεί αναγκαίο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να ανταλλάσσουν δεδομένα που έλαβαν 
κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς 
τον παρόντα κανονισμό, και με αρχές και 
άλλα πρόσωπα ή οργανώσεις στις οποίες 
τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει καθήκοντα 
σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Οδηγίας 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά1.
______
1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.

Or. en

Τροπολογία 86
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
προσφέρονται προς πώληση, οι ονομασίες 
και οι περιγραφές που αναφέρονται στα 
άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναγράφονται στους 
καταλόγους και στα εμπορικά 
πληροφοριακά φυλλάδια, στη συσκευασία, 
στις επισημάνσεις και στο σήμα, με 
σαφή, ευανάγνωστο και ομοιόμορφο 
τρόπο.

2. Όταν ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 
καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, οι 
ονομασίες και η σύνθεση ινών που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 
αναγράφονται στους καταλόγους και στα 
εμπορικά πληροφοριακά φυλλάδια, στη 
συσκευασία και στην επισήμανση κατά 
τρόπο εύκολα προσβάσιμο, ορατό, 
ευανάγνωστο και με ομοιόμορφους 
τυπογραφικούς χαρακτήρες. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμες στον καταναλωτή πριν από
την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων όπου η αγορά 
πραγματοποιείται δια της ηλεκτρονικής 
οδού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι το προϊόν πρέπει να στοχεύει στον τελικό χρήστη. Οι 
πληροφορίες που παρατίθενται στην επισήμανση πρέπει να διατίθενται στον καταναλωτή οσάκις 
απαιτηθεί, αλλά λόγω αυτής της απαίτησης δεν πρέπει να επιβληθούν οιοιδήποτε αδικαιολόγητα 
αυστηροί κανόνες στον κατασκευαστή. Πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία επιχείρησης-
καταναλωτή για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 87
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επισήμανση και ο χαρακτηρισμός
παρέχονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες 
του κράτους μέλους στου οποίου την 
επικράτεια τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα διατίθενται προς πώληση ή 
πωλούνται στον τελικό καταναλωτή, 
εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία του 
εν λόγω κράτους μέλους.

4. Η επισήμανση παρέχεται στην 
οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από 
τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος 
όπου διατίθενται τα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 88
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα 
μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη 
μικρή ποσότητα νημάτων ραψίματος, 
μανταρίσματος και κεντήματος, ισχύει το 
πρώτο εδάφιο για τη συνολική επισήμανση 
που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 
3. Τα μεμονωμένα στοιχεία μπορούν να 
επισημαίνονται σε οποιαδήποτε από τις 

Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα 
μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη 
μικρή ποσότητα νημάτων ραψίματος, 
μανταρίσματος και κεντήματος, ισχύει το 
πρώτο εδάφιο για τη συνολική επισήμανση 
που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 
3. Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά 
πωλούνται μεμονωμένα στον τελικό 
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κοινοτικές γλώσσες. χρήστη, μπορούν να επισημαίνονται σε 
οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
διαθέτουν επίσης μια περιεκτική 
επισήμανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η επισήμανση να είναι άμεσα διαθέσιμη στον καταναλωτή.

Τροπολογία 89
Zuzana Roithová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα 
μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη 
μικρή ποσότητα νημάτων ραψίματος, 
μανταρίσματος και κεντήματος, ισχύει το 
πρώτο εδάφιο για τη συνολική επισήμανση 
που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 
3. Τα μεμονωμένα στοιχεία μπορούν να 
επισημαίνονται σε οποιαδήποτε από τις 
κοινοτικές γλώσσες.

Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα 
μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη 
μικρή ποσότητα νημάτων ραψίματος, 
μανταρίσματος και κεντήματος, ισχύει το 
πρώτο εδάφιο για τη συνολική επισήμανση 
που αναφέρεται στο άρθρο 15, 
παράγραφος 3. Στην περίπτωση που τα 
προϊόντα αυτά πωλούνται μεμονωμένα 
στον τελικό χρήστη, μπορούν να 
επισημαίνονται σε οποιαδήποτε από τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν επίσης μια 
περιεκτική επισήμανση.

Or. en
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Τροπολογία 90
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
Άρθρα 19α, 19β και 19γ, καθορίζοντας 
λεπτομερείς όρους σχετικά με τη χρήση 
των συμβόλων που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν απαιτείται η ένδειξη των ονομασιών 
ινών ή της σύνθεσης ινών στις 
επισημάνσεις ή στο χαρακτηρισμό των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα V. 

2. Δεν απαιτείται η ένδειξη των ονομασιών 
ινών - εκτός εκείνης της καταγωγής- ή 
της σύνθεσης ινών στις επισημάνσεις ή στο 
χαρακτηρισμό των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα V.

Or. it

Τροπολογία 92
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε εργαστήριο που είναι αρμόδιο για 3. Κάθε εργαστήριο διαπιστευμένο και 
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τη δοκιμή κλωστοϋφαντουργικών 
μειγμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει 
ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε 
κοινοτικό επίπεδο, προσδιορίζει τη 
σύνθεση παρόμοιων μειγμάτων με τη
χρησιμοποίηση οποιασδήποτε έγκυρης
μεθόδου που έχει στη διάθεσή του, 
αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το 
προκύπτον αποτέλεσμα και, εφόσον αυτός
είναι γνωστός, το βαθμό ακρίβειας της 
μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε.

εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών για τη δοκιμή 
κλωστοϋφαντουργικών μειγμάτων, για τα 
οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος 
ανάλυσης σε κοινοτικό επίπεδο, 
προσδιορίζει τη σύνθεση των ινών 
παρόμοιων μειγμάτων, αναφέροντας στην 
έκθεση ανάλυσης το προκύπτον 
αποτέλεσμα, τη μέθοδο που 
χρησιμοποιήθηκε και το βαθμό ακρίβειας 
της μεθόδου αυτής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο όρος "αρμόδιο" που αναφέρεται δεν δίνει κανένα εχέγγυο αξιοπιστίας για τα εν λόγω 
εργαστήρια ελέγχου και τα παραγόμενα αποτελέσματά τους. Τα διαπιστευμένα και εγκεκριμένα 
εργαστήρια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πληρούν έστω και τα ελάχιστα κριτήρια 
ικανότητας και αξιοπιστίας.

Τροπολογία 93
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Επανεξέταση

1. Έως τις ...*, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή 
πιθανών απαιτήσεων επισήμανσης   σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά και την επίτευξη 
σε όλη την Ένωση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή. Η έκθεση 
βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαβούλευση 
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με όλους τους ενδιαφερόμενους καθώς 
και σε μία σε βάθος αξιολόγηση των 
επιπτώσεων και μπορεί, κατά περίπτωση, 
να συνοδεύεται από νομοθετικές 
προτάσεις. 
2. Η έκθεση εξετάζει τις απόψεις των 
καταναλωτών αναφορικά με τις 
ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
αναγράφονται στην επισήμανση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.  Η 
έκθεση καλύπτει θέματα όπως τις 
αντιπυρικές επιδόσεις των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
την ένδειξη των οιωνδήποτε πιθανών 
αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή 
τη μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων. Η έκθεση μπορεί επίσης να 
διερευνήσει άλλους τομείς επισήμανσης 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος εάν 
συμβάλλουν στην διαδικασία 
εναρμόνισης και προσθέτουν αξία για τον 
καταναλωτή.
3. Έως ...*, η Επιτροπή πρέπει να 
εκπονήσει μια μελέτη προκειμένου να 
αξιολογηθεί εάν οι ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη 
μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων μπορεί να αποτελέσουν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η 
μελέτη αυτή θα αξιολογεί ιδιαίτερα εάν 
υφίσταται τυχαία σύνδεση μεταξύ 
αλλεργικών αντιδράσεων και συνθετικών 
ινών, βαφών, βιοκτόνων, συντηρητικών ή 
νανομορίων που χρησιμοποιούνται στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η μελέτη 
βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς. 
Βάσει της μελέτης αυτής, η Επιτροπή 
μπορεί να υποβάλει, όπου τούτο 
αιτιολογείται, νομοθετικές προτάσεις με 
σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
της χρήσης των δυνάμει επικίνδυνων 
ουσιών που χρησιμοποιούνται στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, σύμφωνα 
με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.
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___________
Τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν μελλοντικές προκλήσεις στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων θα πρέπει να διερευνήσουμε άλλους τομείς της επισήμανσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εάν συμβάλλουν στην διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την προστιθέμενη αξία για τον 
καταναλωτή. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει σχετική έκθεση. Μια 
τέτοια έκθεση πρέπει να βασίζεται σε εκτεταμένη διαβούλευση με ενδιαφερόμενες ομάδες. 
Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση των κινδύνων της υπερρύθμισης του τομέα αυτού από 
άποψη επισήμανσης γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τιε διεθνείς εντάσεις και να έχει 
επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ.

Τροπολογία 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Επανεξέταση

Το αργότερο στις ….*, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την ενδεχόμενη 
εφαρμογή νέων απαιτήσεων σε θέματα 
επισήμανσης σε επίπεδο Ένωσης.
___________
*Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να 
υλοποιήσει μια έκθεση χωρίς προκαθορισμένα συμπεράσματα, προκειμένου να μεριμνήσει ώστε 
οι ενδεχόμενες νέες ρυθμίσεις που προβλέπονται θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. 
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Τροπολογία 95
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ = 5 έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] 
το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, εστιάζοντας 
στις αιτήσεις και την έγκριση ονομασιών 
νέων ινών.

Έως τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ = 5 έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] 
το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, εστιάζοντας 
στις αιτήσεις και την έγκριση ονομασιών 
νέων ινών και, οσάκις δικαιολογείται, 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση..

Or. en

Αιτιολόγηση

5 έτη είναι πράγματι ένας λογικός χρόνος για την πραγματοποίηση μιας πλήρους έρευνας του 
τομέα επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και για ενδελεχή εκτίμηση των 
επιπτώσεων στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 96
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Μεταβατική διάταξη

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιανουαρίου 2009) περί των 
ονομασιών των υφανσίμων 
(αναδιατύπωση)¹ και που τέθηκαν στην 
αγορά πριν [6 μήνες μετά την έναρξη της 
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ισχύος] μπορούν να συνεχίσουν να 
διατίθενται στην αγορά έως …*  
___________
1 ΕΕ L 19, 23.1.2009, σελ. 29.
Τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος των τριών ετών φαίνεται λογική για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
Κανονισμού.

Τροπολογία 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Πιλήματα διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Καπέλα από πίλημα διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
προστασίας και ασφάλειας, όπως ζώνες 
ασφάλειας, αλεξίπτωτα, σωσίβια, 
διατάξεις καθόδου για περίπτωση 
κινδύνου, αντιπυρικές διατάξεις, 
αλεξίσφαιροι θώρακες, ειδικά 
προστατευτικά ενδύματα (για προστασία 
από φωτιά, χημικές ουσίες ή άλλους 
κινδύνους)

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 100
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 43 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

43α. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
παραδίδονται στον τελικό καταναλωτή 
ως μοναδικά επί παραγγελία προϊόντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ενός ατόμου) κατασκευάζουν 
προϊόντα αυτού του είδους.  Το να μην εξαιρεθούν τα προϊόντα αυτά για τους τελικούς 
καταναλωτές, θα επιβάρυνε σε μεγάλο βαθμό τον τομέα αυτό της βιομηχανίας, που έχει μεγάλο 
μερίδιο στην ανάπτυξή τους. 


