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Τροπολογία 35
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 13

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) 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 
αποτελούνται από διμερή και τριμερή 
μείγματα ινών θα πρέπει να είναι 
ομοιόμορφες, όσον αφορά τόσο την 
προκατεργασία του δείγματος όσο και την 
ποσοτική ανάλυσή του. Είναι σκόπιμο οι 
μέθοδοι που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό για τον σκοπό αυτό να 
καταστούν εναρμονισμένα πρότυπα ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
οργανώσει τη μετάβαση από το τρέχον 
σύστημα, βασισμένο στις μεθόδους του 
παρόντος κανονισμού, σε εναρμονισμένο
σύστημα προτύπων. Η χρήση 
ομοιόμορφων μεθόδων ανάλυσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
αποτελούνται από διμερή και τριμερή 
μίγματα ινών θα διευκολύνει την ελεύθερη 
διακίνηση των προϊόντων αυτών, 
βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

(13) 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 
αποτελούνται από διμερή και τριμερή 
μείγματα ινών θα πρέπει να είναι 
ομοιόμορφες, όσον αφορά τόσο την 
προκατεργασία του δείγματος όσο και την 
ποσοτική ανάλυσή του· προκειμένου 
ωστόσο, να απλοποιηθεί ο παρών 
κανονισμός και να προσαρμοσθούν αυτές 
οι ομοιόμορφες μέθοδοι στην τεχνική 
πρόοδο, είναι σκόπιμο να καταστούν 
αυτές οι μέθοδοι ευρωπαϊκά πρότυπα. ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
οργανώσει τη μετάβαση από το τρέχον 
σύστημα, βασισμένο στις μεθόδους του 
παρόντος κανονισμού, σε ευρωπαϊκό 
σύστημα προτύπων. Η χρήση 
ομοιόμορφων μεθόδων ανάλυσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
αποτελούνται από διμερή και τριμερή 
μίγματα ινών θα διευκολύνει την ελεύθερη 
διακίνηση των προϊόντων αυτών, 
βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς
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Τροπολογία 36
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(17α) Είναι απαραίτητο ο 
κατασκευαστής, ή οιοδήποτε άτομο 
ενεργεί εξ ονόματός του, που επιθυμεί να 
προσθέσει ονομασία νέας υφάνσιμης ίνας 
στα παραρτήματα του παρόντος 
κανονισμού, να περιλάβει στον τεχνικό 
φάκελο που θα υποβάλει με την αίτησή 
του όλες τις διαθέσιμες επιστημονικές 
πληροφορίες που αφορούν πιθανές 
αλλεργιογόνες αντιδράσεις σε εκείνες τις 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για 
την κατεργασία της υφάνσιμης ίνας ή 
άλλες δυσμενείς επιπτώσεις της νέας ίνας 
στην υγεία του ανθρώπου, 
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 
των δοκιμών που διενεργήθηκαν για το 
σκοπό αυτό σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 37
Toine Manders

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19β) Η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει 
μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι 
ουσίες που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή ή τη μεταποίηση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου. Η μελέτη αυτή πρέπει να 
αξιολογεί ιδίως το ενδεχόμενο να 
υφίσταται αιτιώδης σχέση μεταξύ 
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αλλεργικών αντιδράσεων και συνθετικών 
ινών, βαφών, βιοκτόνων, συντηρητικών ή 
νανομορίων που χρησιμοποιούνται στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η μελέτη 
πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά 
στοιχεία και να λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς. Βάσει της έκθεσης 
αυτής, η Επιτροπή πρέπει 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 Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 38
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα τα οποία δίδονται σε οικοτέχνες 
ή σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που 
εργάζονται φασόν, χωρίς να λαμβάνει 
χώρα μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται από 
αυτοαπασχολούμενους ράφτες που 
δουλεύουν στο σπίτι ή διευθύνουν 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 39
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

H επισήμανση και σήμανση ενός 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος θα είναι 
ανθεκτική, ευανάγνωστη, ορατή και 
προσιτή, και, αν χρησιμοποιείται ετικέτα, 
θα είναι στέρεα επικολημένη.

H επισήμανση και σήμανση ενός 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος θα είναι 
ανθεκτική, ευανάγνωστη σε όλη τη 
διάρκεια της κανονικής ή ευλόγως 
προβλέψιμης περιόδου χρήσης του 
προϊόντος, ορατή και προσιτή, και, αν 
χρησιμοποιείται ετικέτα, θα είναι στέρεα 
επικολλημένη.

Με τούτα κατά νου, η Επιτροπή θα 
μελετήσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
ευρωπαϊκού προτύπου προκειμένου να 
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του 
δευτέρου εδαφίου και να μπορούν οι 
οικονομικοί φορείς να συμμορφώνονται 
αδιαμφισβήτητα με τούτες τις διατάξεις·

Or. en
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Τροπολογία 40
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφια 2 α και 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Κατά περίπτωση, οι ονομασίες των 
υφαντικών ινών που αναγράφονται στην 
ετικέτα ή στη σήμανση είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν ή να συνδυασθούν με 
κατανοητούς μη γλωσσικούς κωδικούς. 

Με τούτα κατά νου, η Επιτροπή θα 
εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας και εν 
συνεχεία αξιολόγηση αντικτύπου 
οποιασδήποτε παρόμοιας πρότασης, με 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
φορέων και ιδίως οργανώσεων του 
κλάδου.

Or. en
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Τροπολογία 41
María Irigoyen Pérez

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 24 α

Επανεξέταση

1. Έως ...*, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή 
πιθανών νέων απαιτήσεων για την 
επισήμανση σε επίπεδο Ένωσης 
προκειμένου να παρασχεθεί στους 
καταναλωτές ακριβής, εύστοχη , 
κατανοητή και συγκρίσιμη ενημέρωση 
για τα χαρακτηριστικά των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 
2. Η έκθεση θα βασίζεται σε εκτεταμένη 
διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, σε έρευνες 
καταναλωτών καθώς και σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση 
κόστους/οφέλους και θα λαμβάνει υπόψη 
τα υπάρχοντα σχετικά ευρωπαϊκά και 
διεθνή πρότυπα. 
3. Η έκθεση θα συνοδεύεται, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές 
προτάσεις και θα εξετάζει, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα θέματα:

- ένα εναρμονισμένο σύστημα 
επισήμανσης φροντίδας των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,

- ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα 
επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για 
τα ενδύματα, με αναφορά στις σωματικές 
διαστάσεις,

- ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα 
επισήμανσης για τα υποδήματα, 
- ένδειξη των οιωνδήποτε πιθανών 



AM\859248EL.doc 9/12 PE460.668v01-00

EL

αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη 
μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, 
- οικολογική επισήμανση σε σχέση με τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη βιώσιμη 
παραγωγή των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων,
- κοινωνική επισήμανση προκειμένου να 
ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις 
κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες 
παρήχθη ένα κλωστοϋφαντουργικό 
προϊόν,
- προειδοποιητικά σήματα σε σχέση με 
τις αντιπυρικές επιδόσεις των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
ιδιαίτερα των λίαν εύφλεκτων ενδυμάτων,
- ηλεκτρονική επισήμανση, 
συμπεριλαμβανομένου του Εντοπισμού 
Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID), 
- τη συμπερίληψη αριθμού ταυτοποίησης 
στην επισήμανση που θα χρησιμοποιείται 
προκειμένου να λαμβάνονται κατόπιν 
αιτήσεως πρόσθετες πληροφορίες για το 
προϊόν και τον κατασκευαστή, μέσω 
διαδικτύου,
- τη χρήση συμβόλων ή κωδικών 
ανεξαρτήτως γλώσσας για τον εντοπισμό 
των ινών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή ενός κλωστοϋφαντουργικού 
προϊόντος προκειμένου να μπορεί ο 
καταναλωτής να κατανοεί εύκολα τη 
σύνθεσή του και ιδιαίτερα τη χρήση 
φυσικών ή συνθετικών ινών.
___________
Δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. es
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Τροπολογία 42
Emma McClarkin

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 24 α

1. Έως ...*, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή 
πιθανών νέων απαιτήσεων για την 
επισήμανση σε επίπεδο Ένωσης 
προκειμένου να παρασχεθεί στους 
καταναλωτές ακριβής, εύστοχη, 
κατανοητή και συγκρίσιμη ενημέρωση 
για τα χαρακτηριστικά των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

2. Η έκθεση θα βασίζεται σε εκτεταμένη 
διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, σε έρευνες 
καταναλωτών καθώς και σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση 
κόστους/οφέλους και θα λαμβάνει υπόψη 
τα υπάρχοντα σχετικά ευρωπαϊκά και 
διεθνή πρότυπα.

3. 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 



AM\859248EL.doc 11/12 PE460.668v01-00

EL

καταναλωτή.
___________
Δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 43
Toine Manders

Θέση του Συμβουλίου
Άρθρο 24 β (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Άρθρο 24 β

Μελέτη για τις επικίνδυνες ουσίες

1. Έως ...*, η Επιτροπή εκπονεί μελέτη με 
σκοπό να αξιολογηθεί εάν οι ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή την 
μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων μπορεί να αποτελέσουν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η εν 
λόγω μελέτη αυτή αξιολογεί ιδίως το 
ενδεχόμενο να υφίσταται αιτιώδης σχέση 
μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και  
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. 

2. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή 
υποβάλλει, 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 Ένωσης.
___________
Δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en


