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12.5.2010 A7-0122/67 

Τροπολογία  67 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0122/2010 

Toine Manders 

Ονοµασίες και συναφής επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείµενο της Επιτροπής Τροπολογία 

 (18 α) (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. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να λάβουν τη 
µορφή των υποχρεωτικών απαιτήσεων 
επισήµανσης της καταγωγής των 
προϊόντων που θα διασφαλίζουν ότι 
πιθανές αξιώσεις καταγωγής δεν είναι 
δόλιες ή παραπλανητικές. 

 ____________ 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2009)0093. 

Or. it 



AM\P7_AMA(2010)0122(067-071)_IT.doc  PE438.219v01 

EL Unita nella diversità EL 

 

12.5.2010 A7-0122/68 

Τροπολογία  68 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0122/2010 

Toine Manders 

Ονοµασίες και συναφής επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α 

 

Κείµενο της Επιτροπής Τροπολογία 

α) Ως «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα», 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
νοούνται όλα εκείνα τα οποία, 
ακατέργαστα, ηµικατεργασµένα, 
κατεργασµένα, ηµιµεταποιηµένα, 
µεταποιηµένα, ηµιέτοιµα ή έτοιµα, 
αποτελούνται αποκλειστικά από 
υφάνσιµες ίνες, ανεξάρτητα από τη 
διεργασία ανάµειξης ή συναρµολόγησης 
που εφαρµόζεται· 

α) Ως «κλωστοϋφαντουργικό προϊόν», 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
νοείται κάθε φυσικό, συνθετικό ή τεχνητό 
ύφασµα ή νήµα που αποτελεί τµήµα του 
τελειωµένου ή του ηµιτελούς προϊόντος 
που προορίζεται για την ένδυση ή ως 
συµπλήρωµα ένδυσης ή ως συστατικό 
υλικό προϊόντων που προορίζονται για 
την επίπλωση και την διακόσµηση του 
σπιτιού, εν τη ευρεία εννοία, ή ακόµη ως 
προϊόν υποδηµατοποιίας· 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Η διεύρυνση του ορισµού του όρου «κλωστοϋφαντουργικό προϊόν» δεν µπορεί παρά να ευνοεί 

και άλλους σηµαντικούς βιοµηχανικούς τοµείς που συνδέονται στενά και άµεσα µε τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και οι οποίοι διαφορετικά δεν ετύγχαναν καµιάς προστασίας. 
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12.5.2010 A7-0122/69 

Τροπολογία  69 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0122/2010 

Toine Manders 

Ονοµασίες και συναφής επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4, παράγραφος 2 

 

Κείµενο της Επιτροπής 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. 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, αλλά και των 
κανόνων που αφορούν την διάθεση στο 
εµπόριο προϊόντων της 
κλωστοϋφαντουργίας, των δερµατίνων 
ειδών και της υποδηµατοποιίας. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία θα επέτρεπε να µην επηρεαστούν αρνητικά οι ιδιαιτερότητες της βιοµηχανίας 

ορισµένων περιοχών και των εθνικών παραγώγων τους. 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Τροπολογία  70 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0122/2010 

Toine Manders 

Ονοµασίες και συναφής επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11, παράγραφος 1 

 

Κείµενο της Επιτροπής Τροπολογία 

Επισηµάνσεις και χαρακτηρισµός Επισήµανση 

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

επισηµαίνονται ή χαρακτηρίζονται όποτε 
τίθενται στην αγορά. 

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

επισηµαίνονται ή χαρακτηρίζονται όποτε 

διατίθενται στην αγορά. 

 Προς τον σκοπό αυτό τα κράτη µέλη 
καθιερώνουν ένα σύστηµα υποχρεωτικής 
επισήµανσης των τελειωµένων και των 
ηµιτελών προϊόντων, νοουµένων ως 
τοιούτων των προϊόντων που προορίζονται 
προς πώλησιν, στους τοµείς της 
κλωστοϋφαντουργίας, των δερµατίνων 
ειδών και της υποδηµατοποιίας, σήµανσης 
η οποία να καταδεικνύει τον τόπο 
προέλευσης κάθε φάσης επεξεργασίας και 
να εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα των 
ίδιων των προϊόντων. 

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

Ωστόσο, η επισήµανση µπορεί να 
αντικατασταθεί ή να συµπληρωθεί από 
συνοδευτικά εµπορικά έγγραφα, όταν τα 

προϊόντα παραδίδονται στους 



AM\816664EL.doc  PE438.219v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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. 

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 της 30.4.2004, σελ. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Τροπολογία  71 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0122/2010 

Toine Manders 

Ονοµασίες και συναφής επισήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

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

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 α (νέο) 

 

Κείµενο της Επιτροπής Τροπολογία 

 Άρθρο 18α (νέο). 

 Ένδειξη καταγωγής των προϊόντων 

 1. Προκειµένου οι τελικοί καταναλωτές 
να ενηµερώνονται δεόντως όσον αφορά 
την διαδικασία της επεξεργασίας των 
προϊόντων, τα κράτη µέλη καθιερώνουν 
ένα σύστηµα υποχρεωτικής επισήµανσης 
των τελειωµένων και των ηµιτελών 
προϊόντων, νοουµένων ως τοιούτων των 
προϊόντων που προορίζονται προς 
πώλησιν, στους τοµείς της 
κλωστοϋφαντουργίας, των δερµατίνων 
ειδών και της υποδηµατοποιίας, 
σήµανσης η οποία να καταδεικνύει τον 
τόπο προέλευσης κάθε φάσης 
επεξεργασίας και να εξασφαλίζει την 
ιχνηλασιµότητα των ίδιων των 
προϊόντων. 

 2. Ως «κλωστοϋφαντουργικό προϊόν», 
κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, 
νοείται κάθε φυσικό, συνθετικό ή τεχνητό 
ύφασµα ή νήµα που αποτελεί τµήµα του 
τελειωµένου ή του ηµιτελούς προϊόντος 
που προορίζεται για την ένδυση ή ως 
συµπλήρωµα ένδυσης ή ως συστατικό 
υλικό προϊόντων που προορίζονται για 
την επίπλωση και την διακόσµηση του 
σπιτιού, εν τη ευρεία εννοία, ή ακόµη ως 
προϊόν υποδηµατοποιίας· 
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 3. Στην ετικέτα των τελειωµένων και των 
ηµιτελών προϊόντων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η επιχείρηση 
παραγωγής οφείλει να παρέχει µε σαφή 
και συνοπτικό τρόπο ειδικές πληροφορίες 
όσον αφορά την συµµόρφωση των 
διαδικασιών επεξεργασίας προς τους 
ισχύοντες κανόνες επί εργασιακών 
θεµάτων, εξασφαλίζοντας την τήρηση 
των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί στο 
πλαίσιο της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας καθ' όλη την αλυσίδα 
παραγωγής, την πιστοποίηση υγιεινής και 
ασφάλειας των προϊόντων, τον 
αποκλεισµό της απασχόλησης ανηλίκων 
κατά την παραγωγή, την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την εφαρµογή των διεθνών συµφωνιών 
επί περιβαλλοντικών θεµάτων. 

 4. Η ένδειξη “κατασκευάσθηκε σε” 
ακολουθούµενη από την ονοµασία της 
χώρας καταγωγής υποδεικνύουν την 
καταγωγή του προϊόντος. Η υποχρεωτική 
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. Το προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από 
τη χώρα στην οποία υποβλήθηκε σε 
τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στάδια 
κατασκευής: 

 α) Κλωστοϋφαντουργικός τοµέας 
- vηµατoπoίηση· 
- ύφανση· 
- φινίρισµα· 
- ράψιµο.  

 β) Τοµέας δερµατίνων ειδών: 
- βυρσοδεψία  
- τεµαχισµός· 
- προετοιµασία 
- συρραφή 
- φινίρισµα 

 γ) Τοµέας υποδηµατοποιίας  
- βυρσοδεψία 
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- επεξεργασία του δέρµατος  
- συρραφή  
- φινίρισµα  

   6. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5, περιγράφονται στην 
επισήµανση ως προερχόµενα 
αποκλειστικά από µια χώρα µόνον 
εφόσον έχουν υποβληθεί στην χώρα αυτή 
σε όλα τα στάδια κατασκευής που 
αναφέρονται στην αυτή παράγραφο. 

Or. it 

 

 


