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Έκθεση 

Toine Manders A7-0122/2010 

Ονοµασίες και συναφής επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η οδηγία του Συµβουλίου 73/44/EOK, 

της 26ης Φεβρουαρίου 1973, σχετικά µε 

την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών που αφορούν την ποσοτική 

ανάλυση τριµερών µειγµάτων των 

υφανσίµων ινών, η οδηγία 96/73/EK του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, 

περί ορισµένων µεθόδων ποσοτικής 

ανάλυσης διµερών µειγµάτων υφανσίµων 

ινών και η οδηγία 96/74/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, 
περί των ονοµασιών των υφανσίµων 

(αναδιατύπωση), έχουν τροποποιηθεί 

αρκετές φορές. ∆εδοµένου ότι πρέπει να 

γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, πρέπει να 

αντικατασταθούν από µια ενιαία νοµική 

πράξη, για λόγους σαφήνειας. 

 

_______________ 

(1) Η οδηγία του Συµβουλίου 73/44/EOK, 

της 26ης Φεβρουαρίου 1973, σχετικά µε 

την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών που αφορούν την ποσοτική 

ανάλυση τριµερών µειγµάτων των 

υφανσίµων ινών, η οδηγία 96/73/EK του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1996, 

περί ορισµένων µεθόδων ποσοτικής 

ανάλυσης διµερών µειγµάτων υφανσίµων 

ινών και η οδηγία 2008/121/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, 
περί των ονοµασιών των υφανσίµων 

(αναδιατύπωση), έχουν τροποποιηθεί 

αρκετές φορές. ∆εδοµένου ότι πρέπει να 

γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, οι 
πράξεις αυτές πρέπει να αντικατασταθούν 
από µια ενιαία νοµική πράξη, για λόγους 

σαφήνειας. 

______________ 
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1
 OJ L 32, 3.2.1997, σ. 38. 

1
 ΕΕ L 19, 23.1.2009, σ. 29. 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 96/74/ΕΚ έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί µε την οδηγία 2008/121/ΕΚ. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η κοινοτική νοµοθεσία για τις 
ονοµασίες και τη συναφή επισήµανση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι 

πολύ τεχνική ως προς το περιεχόµενό της, 

µε λεπτοµερείς διατάξεις που πρέπει να 

προσαρµόζονται τακτικά. Προκειµένου να 

αποφευχθεί η ανάγκη για τα κράτη µέλη να 

µεταφέρουν τις τεχνικές τροποποιήσεις 

στην εθνική νοµοθεσία και, έτσι, να 

µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις 

εθνικές αρχές και προκειµένου να 

διευκολύνεται η ταχύτερη έγκριση 

ονοµασιών νέων ινών που θα ισχύουν 

συγχρόνως σε όλη την Κοινότητα, ένας 
κανονισµός εµφανίζεται ως η πλέον 

κατάλληλη νοµική πράξη για την επίτευξη 

της νοµοθετικής απλούστευσης. 

(2) Η νοµοθεσία της Ένωσης για τις 
ονοµασίες και τη συναφή επισήµανση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι 

πολύ τεχνική ως προς το περιεχόµενό της, 

µε λεπτοµερείς διατάξεις που πρέπει να 

προσαρµόζονται τακτικά. Προκειµένου να 

αποφευχθεί η ανάγκη για τα κράτη µέλη να 

µεταφέρουν τις τεχνικές τροποποιήσεις 

στην εθνική νοµοθεσία και, έτσι, να 

µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις 

εθνικές αρχές και προκειµένου να 

διευκολύνεται η ταχύτερη έγκριση 

ονοµασιών νέων υφαντικών ινών που θα 
ισχύουν συγχρόνως σε όλη την Ένωση, 
ένας κανονισµός εµφανίζεται ως η πλέον 

κατάλληλη νοµική πράξη για την επίτευξη 

της νοµοθετικής απλούστευσης. 

 (H τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο 

το εξεταζόµενο νοµοθετικό κείµενο· η 

έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαγωγές 

ολόκληρου του κειµένου.) 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειµένου:  (α) Ευθυγράµµιση µε τη Συνθήκη της 

Λισσαβώνας α) (ο όρος "Κοινότητα" αντικαθίσταται µε το όρο "Ένωση"), β) η προσθήκη της 

λέξης "υφαντική" καθιστά τον όρο "ονοµασία ίνας" ακριβέστερο. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Είναι σκόπιµο να υπαχθούν στη 

ρύθµιση και ορισµένα προϊόντα που δεν 

(5) Είναι σκόπιµο να υπαχθούν στη 

ρύθµιση και ορισµένα προϊόντα που δεν 
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αποτελούνται αποκλειστικώς από 

υφάνσιµα αλλά των οποίων το υφάνσιµο 

µέρος συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ή 

προβάλλεται ιδιαιτέρως από τον 
κατασκευαστή, το µεταποιητή ή τον 
έµπορο. 

αποτελούνται αποκλειστικώς από 

υφάνσιµα αλλά των οποίων το υφάνσιµο 

µέρος συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ή 

προβάλλεται ιδιαιτέρως από τους 
οικονοµικούς φορείς. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η ανοχή όσον αφορά «άλλες ίνες», που 
δεν απαιτείται να δηλώνονται στις 

επισηµάνσεις, πρέπει να ισχύει τόσο για 

καθαρά προϊόντα όσο και για µείγµατα. 

(6) Η ανοχή όσον αφορά «ξένες ίνες», που 
δεν απαιτείται να δηλώνονται στις 

επισηµάνσεις, πρέπει να ισχύει τόσο για 

καθαρά προϊόντα όσο και για µείγµατα. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε την ορολογία που χρησιµοποιείται στο άρθρο 18 του κανονισµού. 

Τροπολογία  5 

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 στην αγορά 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. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 



 

 

 PE441.842/ 4 

 EL 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η επιτήρηση της αγοράς των 

προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού στα 

κράτη µέλη πρέπει να υπόκειται στις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/95/EK του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, για 

τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

(11) Η επιτήρηση της αγοράς των 

προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού στα 

κράτη µέλη υπόκειται στις διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για 
τον καθορισµό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς 
όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων1 
και εκείνες της οδηγίας 2001/95/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 2001, για 

τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

_________________ 

 1 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 30. 

Τροπολογία  7 

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 

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 

(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 

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 
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από διµερή και τριµερή µείγµατα. από διµερή και τριµερή µείγµατα. 

Προκειµένου ωστόσο, να απλοποιηθεί ο 
παρών κανονισµός και να 
προσαρµοσθούν αυτές οι οµοιόµορφες 
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. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Στην περίπτωση διµερών µιγµάτων 
για τα οποία δεν υπάρχει οµοιόµορφη 

µέθοδος ανάλυσης σε κοινοτικό επίπεδο, 
πρέπει να επιτρέπεται στο αρµόδιο για τη 

δοκιµή εργαστήριο να προσδιορίζει τη 

σύνθεση τέτοιων µιγµάτων 

χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε έγκυρη 
µέθοδο έχει στη διάθεσή του, 
αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το 

αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε και, στο 
βαθµό που αυτό είναι γνωστό, το βαθµό 
ακρίβειας της µεθόδου που 
χρησιµοποιήθηκε. 

(13) Στην περίπτωση µιγµάτων ινών για τα 
οποία δεν υπάρχει οµοιόµορφη µέθοδος 

ανάλυσης σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να 
επιτρέπεται στο αρµόδιο για τη δοκιµή 

εργαστήριο να προσδιορίζει τη σύνθεση 

τέτοιων µιγµάτων, τη µέθοδο που 
χρησιµοποιήθηκε αναφέροντας στην 
έκθεση ανάλυσης το αποτέλεσµα που 

επιτεύχθηκε και το βαθµό ακρίβειάς της. 

Τροπολογία  9 

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 

(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 υφαντικών ινών 
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τεχνικά παραρτήµατα. που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις (Άρθρο 290).  

 

Τροπολογία  11 

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 

(18) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισµού συµβαδίζοντας µε την 
τεχνολογική πρόοδο, η Επιτροπή πρέπει 
να διαθέτει την εξουσία να εγκρίνει, 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 
σχετικά µε τη λειτουργία της ΕΕ, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τη 
συµπλήρωση ή τροποποίηση µη 
ουσιωδών στοιχείων των παραρτηµάτων 
I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX του 
παρόντος κανονισµού.  
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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, 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις (Άρθρο 290). 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Στο ψήφισµά του της 25ης 
Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε τη σήµανση 
καταγωγής¹, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπογράµµισε ότι η προστασία των 
καταναλωτών απαιτεί διαφανείς και 
συνεπείς εµπορικούς κανόνες, 
συµπεριλαµβανοµένης της ένδειξης 
καταγωγής των προϊόντων. Οι ενδείξεις 
αυτές πρέπει να αποσκοπούν στο να δοθεί 
η δυνατότητα στους καταναλωτές να 
γνωρίζουν την ακριβή καταγωγή των 
προϊόντων που αγοράζουν, προκειµένου 
να προστατευθούν από δόλιες, ανακριβείς 
ή παραπλανητικές αξιώσεις καταγωγής.  
Θα πρέπει να εφαρµοσθούν 
εναρµονισµένοι κανόνες για το σκοπό 
αυτό σε σχέση µε τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.  
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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. 

 
______________________ 

 

1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0093. 

Τροπολογία  13 

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 υλικών ζωικής 
προέλευσης. 

Τροπολογία  14 

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 να εξαλειφθούν πιθανά 
εµπόδια στην καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, τα οποία 
προκαλούνται από τις διαφορετικές 
διατάξεις ή πρακτικές των κρατών 
µελών, και προκειµένου να λαµβάνεται 
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υπόψη η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εµπορίου και οι µελλοντικές προκλήσεις 
στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, θα πρέπει να εξετασθεί  η 
εναρµόνιση ή η τυποποίηση άλλων 
πτυχών της σήµανσης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Προς 
το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε 
την εισαγωγή πιθανών νέων απαιτήσεων 
επισήµανσης σε επίπεδο Ένωσης 
διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά και 
επιτυγχάνοντας σε όλη την Ένωση 
υψηλού επιπέδου προστασία του 
καταναλωτή. Η έκθεση αυτή πρέπει να 
εξετάζει ιδιαίτερα τις απόψεις του 
καταναλωτή σε σχέση µε τον όγκο των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
στην επισήµανση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και να 
διερευνά ποια µέσα εκτός της 
επισήµανσης θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για την παροχή 
πρόσθετων πληροφοριών στους 
καταναλωτές. Η έκθεση πρέπει να 
βασίζεται σε µια εκτεταµένη διαβούλευση 
µε όλους τους ενδιαφερόµενους, σε 
έρευνες καταναλωτών καθώς και σε µια 
εµπεριστατωµένη ανάλυση 
κόστους/οφέλους και θα πρέπει να 
συνοδεύεται, όπου κρίνεται σκόπιµο, από 
νοµοθετικές προτάσεις. Η έκθεση θα 
πρέπει να εξετάζει, συγκεκριµένα, την 
προστιθέµενη αξία για τον καταναλωτή 
των πιθανών απαιτήσεων επισήµανσης 
σε σχέση µε την φροντίδα, το µέγεθος, τις 
επικίνδυνες ουσίες, την αναφλεξιµότητα 
και  την περιβαλλοντική απόδοση των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τη 
χρήση συµβόλων που γίνονται κατανοητά 
ανεξαρτήτως γλώσσας για τον καθορισµό 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
την κοινωνική και ηλεκτρονική 
επισήµανση καθώς και την εισαγωγή 
αριθµού ταυτότητας στην επισήµανση για 
την παροχή πρόσθετης κατόπιν αίτησης 
πληροφόρησης, ιδιαίτερα µέσω του 
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διαδικτύου, σχετικά µε τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Οι οδηγίες 96/74/EK [ή 
αναδιατύπωση], 96/73/EK και 73/44/EK 
πρέπει να καταργηθούν, 

(20) Οι οδηγίες 2008/121/EΚ, 96/73/EK 
και 73/44/EΟK πρέπει να καταργηθούν, 

Τροπολογία  16 

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 
υφαντικών ινών, της επισήµανσης 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον 
προσδιορισµό της σύνθεσης της ίνας µε 
οµοιόµορφες µεθόδους ποσοτικής 
ανάλυσης µε προοπτική τη βελτίωση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας τους στην 
εσωτερική αγορά και την παροχή 
ακριβούς πληροφόρησης στον 
καταναλωτή. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφια 1 και 2 (εισαγωγικό µέρος) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισµός ισχύει για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.  

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.  

Ισχύει επίσης για τα ακόλουθα προϊόντα: Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού, τα ακόλουθα προϊόντα πρέπει 
να αντιµετωπίζονται όπως τα 
κλωστοϋφαντουργικά: 
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Τροπολογία  18 

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 

δεν θα εφαρµόζονται σε 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία: 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) παραδίδονται σε µεµονωµένους 
τελικούς καταναλωτές ως προϊόντα επί 
παραγγελία. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθα ορισµοί: 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, θα ισχύσουν οι ακόλουθα 
ορισµοί: 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

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

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στα) «επισήµανση» σηµαίνει η ένδειξη 
των απαιτούµενων πληροφοριών στο 
κλωστοϋφαντουργικό προϊόν µε την 
τοποθέτηση σήµατος στο προϊόν αυτό ή 
µε ραφή, κέντηµα, εκτύπωση, 
αποτύπωση ή µε τη χρήση της 
οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας 
εφαρµογής· 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού εφαρµόζονται οι ορισµοί 
«διαθεσιµότητα στην αγορά», «διάθεση 
στην αγορά», «κατασκευαστής», 
«εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος», 
«εισαγωγέας», «διανοµέας», «οικονοµικοί 
φορείς», «εναρµονισµένο πρότυπο», 
«εποπτεία αγοράς» και «αρχές εποπτείας 
αγοράς» του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

Τροπολογία  23 

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 
βιοµηχανικής κατεργασίας και σε 
οποιοδήποτε στάδιο διανοµής, µόνον 
εφόσον επισηµαίνονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

διατίθενται στην αγορά µόνον υπό την 
προϋπόθεση ότι επισηµαίνονται ή 
συνοδεύονται από εµπορικά έγγραφα 
κατά συµµόρφωση µε τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

Τροπολογία  24 



 

 

 PE441.842/ 13 

 EL 

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. 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για την ένδειξη της σύνθεσης 

χρησιµοποιούνται µόνον οι ονοµασίες ινών 

που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. 

1. Για την ένδειξη της σύνθεσης των ινών 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
χρησιµοποιούνται µόνον οι ονοµασίες 

υφαντικών ινών που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα Ι. 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κατασκευαστής, ή ο αντιπρόσωπός 
του, µπορεί να υποβάλλει στην Επιτροπή 
αίτηση για την προσθήκη µιας ονοµασίας 

νέας ίνας στον κατάλογο που παρατίθεται 

στο παράρτηµα Ι. 

Κάθε κατασκευαστής, ή οιοδήποτε άτοµο 
ενεργεί εξ ονόµατός του, µπορεί να 
υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση για την 

προσθήκη µιας ονοµασίας νέας υφαντικής 
ίνας στον κατάλογο που παρατίθεται στο 

παράρτηµα Ι. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 

θεωρείται ότι αποτελείται αποκλειστικά 

από την ίδια ίνα εάν περιέχει άλλες ίνες 
έως 2% του βάρους του, υπό τον όρο ότι 
αυτή η ποσότητα δικαιολογείται για 
τεχνικούς λόγους και ότι η προσθήκη 
αποτελεί συστηµατική πρακτική.  

2. Ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 

µπορεί να θεωρείται ότι αποτελείται 
αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει 

ξένες ίνες σε ποσοστό όχι άνω του 2% του 
βάρους του, υπό τον όρο ότι αυτή η 

ποσότητα δικαιολογείται ως τεχνικώς 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο των ορθών 
κατασκευαστικών πρακτικών και ότι η 
προσθήκη αποτελεί συστηµατική 

πρακτική.  

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υπό τον ίδιο όρο, ένα 

κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, που έχει 

υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσµατος, 

θεωρείται ότι αποτελείται αποκλειστικά 
από την ίδια ίνα εάν περιέχει ξένες ίνες 

έως 5% του βάρος του. 

Υπό τον ίδιο όρο, ένα 

κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, που έχει 

υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσµατος, 

µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται 
αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει 

ξένες ίνες σε ποσοστό όχι µεγαλύτερο του 
5% του βάρος του. 

Τροπολογία  29 

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. 

Τροπολογία  30 
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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 
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.  

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
και µε την επιφύλαξη του άρθρου 7, 
παράγραφος 2, οι ίνες οι οποίες 
µεµονωµένες αντιστοιχούν έως το 3% του 
συνολικού βάρους του 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή οι 
ίνες που συνολικά αντιστοιχούν έως το 
10% του συνολικού βάρους, µπορούν να 
ορισθούν µε τον όρο «άλλες ίνες», και στη 
συνέχεια να παρατίθεται η αναλογία τους 
κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
µπορούν εύκολα να δηλωθούν κατά την 
στιγµή της κατασκευής.   

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 

 



 

 

 PE441.842/ 16 

 EL 

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». 

 5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
µια ίνα που δεν περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα Ι µπορεί να ορισθεί µε τον 
όρο «άλλες ίνες», και στη συνέχεια να 
παρατίθεται η συνολική της αναλογία 
κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
υποβληθεί αίτηση για τη συµπερίληψη 
αυτής της ίνας στο παράρτηµα Ι 
σύµφωνα µε το άρθρο 6.  

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10α 

 Υλικά ζωικής προέλευσης 

 1. Όταν κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 
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 
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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 ...*, 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. 

 _________________ 

* Η ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού. 

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. 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επισηµάνσεις και χαρακτηρισµός Επισήµανση 

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

επισηµαίνονται ή χαρακτηρίζονται όποτε 
τίθενται στην αγορά. 

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

επισηµαίνονται όποτε διατίθενται στην 
αγορά. 

 Η επισήµανση πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιµη, ορατή και σταθερά 
τοποθετηµένη στο κλωστοϋφαντουργικό 



 

 

 PE441.842/ 18 

 EL 

προϊόν. Πρέπει να παραµένει 
ευανάγνωστη καθ' όλη την κανονική 
περίοδο χρήσης του προϊόντος. Η 
επισήµανση και ο τρόπος που είναι 
τοποθετηµένη γίνεται κατά τρόπον ώστε 
να ελαχιστοποιείται η ενόχληση που 
προκαλείται στον καταναλωτή όταν φορά 
το 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 παραδίδονται 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 
πρέπει να αναφέρονται σαφώς στα 
συνοδευτικά αυτά εµπορικά έγγραφα.  

 ∆εν γίνεται χρήση συντοµογραφιών εκτός 
από έναν µηχανογραφικό κώδικα ή όπου 
αυτές ορίζονται σύµφωνα µε διεθνώς 
ανεγνωρισµένα πρότυπα, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
συντοµογραφίες επεξηγούνται στο ίδιο 
εµπορικό έγγραφο.  

 ______________ 
1 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114. 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 και 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του 
που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα 
ή, εάν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο 
εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι 

2. Κατά τη διάθεση ενός 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος στην 
αγορά, ο κατασκευαστής, ή στην 
περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν 
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στην Κοινότητα, ο οικονοµικός φορέας 
που είναι αρµόδιος για την πρώτη 
διάθεση του κλωστοϋφαντουργικού 
προϊόντος στην κοινοτική αγορά, 
εξασφαλίσει την παροχή επισήµανσης και 

την ακρίβεια των πληροφοριών που 

περιλαµβάνονται σε αυτήν. 

είναι εγκατεστηµένος στην Ένωση, ο 
εισαγωγέας, εξασφαλίσει την παροχή 
επισήµανσης και την ακρίβεια των 

πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε 

αυτήν.  

Ο διανοµέας εξασφαλίζει ότι τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
πωλούνται από αυτόν φέρουν την 
κατάλληλη επισήµανση που ορίζεται από 

τον παρόντα κανονισµό. 

Κατά τη διάθεση ενός 
κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος στην 
αγορά, ο διανοµέας εξασφαλίζει ότι τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα φέρουν 

την κατάλληλη επισήµανση που ορίζεται 

από τον παρόντα κανονισµό. 

 Ένας διανοµέας θεωρείται 
κατασκευαστής για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού όταν διαθέτει ένα 
προϊόν στην αγορά µε το όνοµά του ή το 
εµπορικό του σήµα, τοποθετεί την 
επισήµανση ή τροποποιεί το περιεχόµενό 
της. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο   

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη 
και τη δεύτερη παράγραφο εξασφαλίζουν 

ότι κάθε πληροφορία που παρέχεται όταν 

τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

διατίθενται στην αγορά δεν µπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση µε τις ονοµασίες και 

τις περιγραφές που καθορίζονται από τον 

παρόντα κανονισµό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που αναφέρονται 
στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο 

εξασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία που 

παρέχεται όταν τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα τίθενται στην αγορά δεν µπορεί 
να προκαλέσει σύγχυση µε τις ονοµασίες 

και τις περιγραφές που καθορίζονται από 

τον παρόντα κανονισµό. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι ονοµασίες και οι περιγραφές που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 
αναφέρονται σαφώς στις συµβάσεις 
πωλήσεων, τους λογαριασµούς, τα 
τιµολόγια και άλλα εµπορικά έγγραφα.  

∆ιαγράφεται 

Η χρήση συντµήσεων δεν επιτρέπεται. 
Επιτρέπεται, εντούτοις, η χρήση 
µηχανογραφικού κωδικού εφόσον ο 
κωδικός επεξηγείται στο ίδιο έγγραφο. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις αυτές έχουν σήµερα ενσωµατωθεί στο άρθρο 11 για µεγαλύτερη συνέπεια.  

Τροπολογία  36 

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 των ινών που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 

αναγράφονται στους καταλόγους και στα 

εµπορικά πληροφοριακά φυλλάδια, στη 

συσκευασία και στην επισήµανση, και 
είναι διατυπωµένες κατά τρόπο εύκολα 
προσβάσιµο, ορατό και ευανάγνωστο και 
µε τη χρησιµοποίηση, για 
γράµµατα/αριθµούς, οµοιόµορφων 
τυπογραφικών χαρακτήρων, ιδίου 
µεγέθους, µορφής και γραµµατοσειράς.  
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι 
σαφώς ορατές από τον καταναλωτή πριν 
από την αγορά, συµπεριλαµβανοµένων 
των περιπτώσεων όπου η αγορά 
πραγµατοποιείται δια της ηλεκτρονικής 
οδού. 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο  

 

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. Κατά περίπτωση, οι 
ονοµασίες των υφαντικών ινών είναι 
δυνατόν να αντικατασταθούν ή να 
συνδυαστούν µε σύµβολα που γίνονται 
κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας. 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 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. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφοι 3 και 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

που απαριθµούνται στο παράρτηµα VI 

είναι του ίδιου είδους και µε ίδια σύνθεση, 

µπορούν να διατίθενται προς πώληση από 

3. Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

που απαριθµούνται στο παράρτηµα VI 

είναι του ίδιου είδους και µε ίδια σύνθεση, 

µπορούν να καθίστανται διαθέσιµα στην 
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κοινού µε συνολική επισήµανση. αγορά από κοινού µε συνολική 
επισήµανση. 

4. Η σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων που πωλούνται µε το µέτρο 

µπορεί να απεικονίζεται στο κοµµάτι ή το 

τόπι που διατίθεται προς πώληση. 

4. Η σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων που πωλούνται µε το µέτρο 

µπορεί να απεικονίζεται στο κοµµάτι ή το 

τόπι που καθίσταται διαθέσιµο στην 
αγορά. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Κεφάλαιο 3 – Tίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ποσοστιαίες αναλογίες και συντελεστές 
ανοχής ινών 

Εποπτεία της αγοράς 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 16 

Στοιχεία που δεν λαµβάνονται υπόψη για 
τον προσδιορισµό των ποσοστιαίων 

αναλογιών ινών 

∆ιαγράφεται 

Για τον προσδιορισµό των ποσοστιαίων 
αναλογιών που καθορίζονται στα άρθρα 
7, 8 και 9 που πρέπει να αναγράφονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 11, τα στοιχεία που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα VII δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη έχει συµπεριληφθεί στο άρθρο 17 για µεγαλύτερη συνέπεια.  



 

 

 PE441.842/ 23 

 EL 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγµατοποιούν ελέγχους σχετικά µε τη 

συµµόρφωση της σύνθεσης 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς τις 

παρεχόµενες πληροφορίες σχετικά µε τη 

σύνθεση των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα 

µε την οδηγία 2001/95/EK. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

πραγµατοποιούν ελέγχους σχετικά µε τη 

συµµόρφωση της σύνθεσης 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς τις 

παρεχόµενες πληροφορίες σχετικά µε τη 

σύνθεση των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα 

µε τον παρόντα κανονισµό. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πραγµατοποιούνται σύµφωνα 

µε τις µεθόδους δειγµατοληψίας και 
ποσοτικής ανάλυσης ορισµένων διµερών 
και τριµερών µειγµάτων ινών που 
καθορίζονται στο παράρτηµα VIII.  

2. Για λόγους προσδιορισµού της 
σύνθεσης των ινών των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι 
έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις 

µεθόδους ή τις εναρµονισµένες 
προδιαγραφές που καθορίζονται στο 
παράρτηµα VIII. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να απλουστευθεί ο παρών κανονισµός και να προσαρµοσθούν οι µέθοδοι 

δειγµατοληψίας και ποσοτικής ανάλυσης ορισµένων διµερών και τριµερών µειγµάτων ινών στην 

τεχνολογική πρόοδο, n Επιτροπή πρέπει να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) να µετατρέψει τις µεθόδους που παρατίθενται στο παράρτηµα VIII σε 

εναρµονισµένες προδιαγραφές. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά τον προσδιορισµό της σύνθεσης της 
ίνας που παρατίθεται στα άρθρα 7, 8 και 
9, δεν λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτηµα VII. 
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Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή προκύπτει από το άρθρο 16 και τοποθετείται εδώ για λόγους µεγαλύτερης 

συνέπειας του κειµένου.  

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε εργαστήριο που είναι αρµόδιο για 
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. 

3. Κάθε εργαστήριο διαπιστευµένο και 
εγκεκριµένο από τις αρµόδιες αρχές των 
κρατών µελών για τη δοκιµή 
κλωστοϋφαντουργικών µειγµάτων, για τα 

οποία δεν υπάρχει οµοιόµορφη µέθοδος 

ανάλυσης σε επίπεδο Ένωσης, 
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.  

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  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στο 2% του συνολικού βάρους του 

κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, υπό τον 

όρο ότι η ποσότητα δικαιολογείται για 
τεχνικούς λόγους και δεν αποτελεί 
συστηµατική προσθήκη·  

α) στο 2% του συνολικού βάρους του 

κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, υπό τον 

όρο ότι η ποσότητα αυτή δικαιολογείται 
ως τεχνικώς αναπόφευκτη στο πλαίσιο 
των ορθών κατασκευαστικών πρακτικών 
και δεν αποτελεί συστηµατική προσθήκη·  
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Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στο 5%, στην περίπτωση προϊόντων που 

έχουν υποβληθεί σε διαδικασία 

λαναρίσµατος. 

β) υπό την ιδία προϋπόθεση στο 5% του 
συνολικού βάρους, στην περίπτωση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
έχουν υποβληθεί σε διαδικασία 

λαναρίσµατος. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Κεφάλαιο 3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κεφάλαιο 3α 

 Ένδειξη καταγωγής για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18α 

 Ένδειξη καταγωγής για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 

εισάγονται από τρίτες χώρες 

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, οι όροι «καταγωγή» ή «προϊόν 
καταγόµενο» αναφέρονται σε µη 
προτιµησιακή καταγωγή σύµφωνα µε τα 
άρθρα 35 και 36 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 450/2008 του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 
(εκσυγχρονισµένος τελωνειακός 
κώδικας)1. 

 2. Η εισαγωγή ή θέση σε εµπορία 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, εκτός 
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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. Η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής µπορεί να µην 
αντικατασταθεί από αντίστοιχη ένδειξη 
στα συνοδευτικά εµπορικά έγγραφα. 

 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 
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. 
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 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 145, 4.6.2008, σ. 1. 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18β 

 Ένδειξη καταγωγής για άλλα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

 1. Όταν η καταγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων άλλων 
από εκείνα στα οποία αναφέρεται το 
άρθρο 18α 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 
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 
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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. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18γ 

 Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

 Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 19α, 19β και 19γ, για: 

 - τον καθορισµό του λεπτοµερούς τύπου 
και των λεπτοµερειών της επισήµανσης 
καταγωγής· 

 - 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 



 

 

 PE441.842/ 29 

 EL 

συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού. 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 δ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18δ 

 Κοινές διατάξεις 

 1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18α 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 
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 
18α 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. 
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 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 εννέα 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 
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, 11.6.2005, σ. 22. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τροποποίηση των παραρτηµάτων Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
1. Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τυχόν 
τροποποιήσεις στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, IV, 

V, VI, VII, VIII και ΙΧ που είναι 

απαραίτητες για την προσαρµογή των εν 

λόγω παραρτηµάτων στην τεχνική πρόοδο. 

Οι τροποποιήσεις στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, 
IV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ που είναι 

απαραίτητες για την προσαρµογή των εν 

λόγω παραρτηµάτων στην τεχνική πρόοδο 

εγκρίνονται από την Επιτροπή µε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 19α, υπό την επιφύλαξη των όρων 
που προβλέπονται στα άρθρα 19β και 19γ.  

2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα οποία αποσκοπούν σε 
τροποποίηση και συµπλήρωση µη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην 
οποία παραπέµπει το άρθρο 20 
παράγραφος 2. 

 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις (Άρθρο 290). 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 19α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσία έγκρισης των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 10α, 12, 18α, 18γ και 19 
αποδίδεται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών ...*. Η Επιτροπή υποβάλει 
έκθεση σε σχέση µε τις κατ' 
εξουσιοδότηση εξουσίες το αργότερο έξι 
µήνες προ της εκπνοής περιόδου πέντε 
ετών. Η έκθεση αυτή πρέπει να 
συνοδεύεται, εάν είναι αναγκαίο, από 
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νοµοθετική πρόταση για παράταση της 
διάρκειας της εξουσιοδότησης.  

 2. Μόλις εγκρίνει µια κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο.  

 _________________ 

* Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις (Άρθρο 290). 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 19β 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 Η εκχώρηση εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 µπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.  

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις (Άρθρο 290). 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 19 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 19γ 

 Ενστάσεις σε σχέση µε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις 

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλουν ένσταση σε σχέση µε κατ' 



 

 

 PE441.842/ 33 

 EL 

εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών µηνών 
από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.  

 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
µήνες. 

 2. Στην περίπτωση που κατά την εκπνοή 
της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο 
υποβάλουν ένσταση σε σχέση µε κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, ή αµφότερα τα 
θεσµικά όργανα ενηµερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν έχουν τέτοια πρόθεση, η 
πράξη δηµοσιεύεται στην επίσηµη 
Εφηµερίδα της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ 
την ηµεροµηνία που αναφέρεται εκεί. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις (Άρθρο 290). 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 20 

Επιτροπή 

∆ιαγράφεται 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή για τις ονοµασίες και την 
επισήµανση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων.  

 

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης. 

 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις της Συνθήκης στης Λισσαβώνας για τις κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις (Άρθρο 290). 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 20α 

 Επανεξέταση 

 1. Έως ...*, η Επιτροπή υποβάλει 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.  Η 
έκθεση θα βασίζεται σε µια εκτεταµένη 
διαβούλευση µε όλους τους 
ενδιαφερόµενους, σε έρευνες 
καταναλωτών καθώς και σε µια 
εµπεριστατωµένη ανάλυση 
κόστους/οφέλους και θα συνοδεύεται, 
όπου κρίνεται σκόπιµο, από νοµοθετικές 
προτάσεις. Η έκθεση 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 και τα υποδήµατα, 

 - ένδειξη των οποιωνδήποτε πιθανών 
αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών που 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ή τη 
µεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων,  

 - οικολογική επισήµανση σε σχέση µε τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και την 
αειφόρο παραγωγή των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

 - κοινωνική επισήµανση προκειµένου να 
ενηµερώνονται οι καταναλωτές για τις 
κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες 
παρήχθη ένα κλωστοϋφαντουργικό 
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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 ενός αριθµού 
ταυτοποίησης στην επισήµανση που θα 
χρησιµοποιείται προκειµένου να 
λαµβάνονται κατόπιν αιτήσεως  
πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν, 
µέσω ιντερνέτ π.χ., 

 - τη χρήση συµβόλων ανεξαρτήτως 
γλώσσας για τον εντοπισµό των ινών που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 
ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος 
επιτρέποντας στον καταναλωτή να 
κατανοεί εύκολα τη σύνθεσή του και 
ιδιαίτερα τη χρήση φυσικών ή 
συνθετικών ινών. 

 2.  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 έκθεσης αυτής, η Επιτροπή θα 
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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*∆ύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

Τροπολογία  59 

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 3 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 υποβάλει, όπου τούτο 
αιτιολογείται, νοµοθετική πρόταση. 

Τροπολογία  60 

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 από ...* µπορούν να 
συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά 
έως …**. 

 ______________ 
1 ΕΕ L 19, 23.1.2009, σ. 29. 
* Έξι µήνες από την ηµεροµηνία έναρξη της 
ισχύος του παρόντος κανονισµού.  
**∆ύο έτη και έξι µήνες από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. 
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Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι οδηγίες 73/44/EK, 96/73/EK και 
96/74/EK [ή αναδιατύπωση] 
καταργούνται, µε ισχύ από την ηµεροµηνία 

της έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισµού. 

Οι οδηγίες 73/44/EΟK, 96/73/EK και 
2008/121/EK καταργούνται, µε ισχύ από 
την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 96/74/ΕΚ έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί µε την οδηγία 2008/121/ΕΚ. 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – περίπτωση 5 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - Αποτελέσµατα των δοκιµών που 
πραγµατοποιούνται για την αξιολόγηση 
πιθανών αλλεργιογόνων αντιδράσεων ή 
άλλων δυσµενών επιπτώσεων της νέας 
ίνας στην ανθρώπινη υγεία, σύµφωνα µε 
τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ·   

Αιτιολόγηση 

Ο τεχνικός φάκελος που υποβάλει ο κατασκευαστής όταν αιτείται την προσθήκη µιας νέας 

ονοµασίας ίνας στον εναρµονισµένο κατάλογο θα έπρεπε να περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, 

πληροφορίες σχετικά µε τις επιπτώσεις της νέας ίνας στην υγεία.   

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα V – σηµείο 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

24. Παιχνίδια ∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η ένδειξη για τη σύνθεση της ίνας θα εφαρµόζεται µόνο στα παιχνίδια που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και συγκεκριµένα στα παιχνίδια µε ποσοστό βάρους των 
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υφαντικών ινών ανερχόµενο στο 80% τουλάχιστο του συνολικού βάρους. Η Επιτροπή θα έπρεπε 

να εξετάσει κατά πόσον η οδηγία 2009/48/ΕΚ παρέχει επαρκή ενηµέρωση στους καταναλωτές για 

τα παιχνίδια που είναι κατασκευασµένα µε υφαντικές ίνες. 

 

 

 

 

 


