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

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A apresentação para venda dos 
produtos têxteis submetidos unicamente à 
obrigação de etiquetagem global e dos 
vendidos a metro ou em corte, deve ser 
efectuada de maneira a que o consumidor 
possa tomar pleno conhecimento das 
indicações afixadas na embalagem global 
ou no rolo.

(9) A apresentação para venda dos 
produtos têxteis submetidos unicamente à 
obrigação de etiquetagem global e dos 
vendidos a metro ou em corte, deve ser 
efectuada de maneira a que o consumidor 
possa tomar pleno conhecimento dos 
países de origem desses produtos na 
acepção do Regulamento (CEE)
n.º2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro 
de 1992, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário1 e das indicações 
afixadas na embalagem global ou no rolo.
________
 1 JO L 302 de 19.10.1992, pag. 1.

Or. it

Alteração 57
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário prever métodos de 
amostragem e de análise dos produtos 
têxteis para eliminar qualquer possibilidade 
de contestação dos métodos aplicados. É 
conveniente, aquando dos controlos 
oficiais efectuados nos Estados-Membros, 
utilizar métodos uniformes para determinar 
a composição em fibras dos produtos 

(12) É necessário prever métodos de 
amostragem e de análise dos produtos 
têxteis para eliminar qualquer possibilidade 
de contestação dos métodos aplicados. É 
conveniente, aquando dos controlos 
oficiais efectuados nos Estados-Membros, 
utilizar métodos uniformes para determinar 
a composição em fibras dos produtos 
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têxteis compostos de misturas binárias e 
ternárias, tanto no que respeita ao 
pré-tratamento da amostra como à análise 
quantitativa. Por conseguinte, o presente 
regulamento deve estabelecer métodos de 
análise uniformes para a maior parte dos 
produtos têxteis compostos de misturas 
binárias e ternárias existentes no mercado.

têxteis compostos de misturas binárias e 
ternárias, tanto no que respeita ao 
pré-tratamento da amostra como à análise 
quantitativa. Por conseguinte, o presente 
regulamento deve estabelecer métodos de 
análise uniformes para a maior parte dos 
produtos têxteis compostos de misturas 
binárias e ternárias existentes no mercado.
Porém, a fim de simplificar o presente 
regulamento e adaptar tais métodos 
uniformes ao progresso técnico, é 
conveniente converter os métodos 
estabelecidos no presente regulamento em 
normas europeias. Para o efeito, a 
Comissão deve organizar a transição do 
sistema actual, em que os métodos são 
descritos no presente regulamento, para 
um sistema baseado em normas 
europeias.

Or. en

Alteração 58
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário prever métodos de 
amostragem e de análise dos produtos 
têxteis para eliminar qualquer possibilidade 
de contestação dos métodos aplicados. É 
conveniente, aquando dos controlos 
oficiais efectuados nos Estados-Membros, 
utilizar métodos uniformes para determinar 
a composição em fibras dos produtos 
têxteis compostos de misturas binárias e 
ternárias, tanto no que respeita ao pré-
tratamento da amostra como à análise 
quantitativa. Por conseguinte, o presente 
regulamento deve estabelecer métodos de 
análise uniformes para a maior parte dos 
produtos têxteis compostos de misturas 
binárias e ternárias existentes no mercado.

(12) É necessário prever métodos de 
amostragem e de análise dos produtos 
têxteis para eliminar qualquer possibilidade 
de contestação dos métodos aplicados. É 
conveniente, aquando dos controlos 
oficiais efectuados nos Estados-Membros, 
utilizar métodos uniformes para determinar 
a composição em fibras dos produtos 
têxteis compostos de misturas binárias e 
ternárias, tanto no que respeita ao pré-
tratamento da amostra como à análise 
quantitativa. Por conseguinte, o presente 
regulamento deve estabelecer métodos de 
análise uniformes para a maior parte dos 
produtos têxteis compostos de misturas 
binárias e ternárias existentes no mercado.
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Como forma de simplificar a aplicação do 
presente regulamento, o anexo VIII deve 
ser substituído por normas harmonizadas, 
tal como definidas no contexto do sistema 
baseado nas normas europeias. 

Or. en

Justificação

Por razões de clarificação e de simplificação, a Comissão deve organizar a transição do 
sistema actual, tal como descrito no anexo VIII, para um sistema baseado nas normas 
europeias, com a ajuda da indústria e em colaboração com o Comité Europeu de 
Normalização (CEN).

Alteração 59
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É conveniente estabelecer um 
procedimento a observar por todos os 
fabricantes ou seus representantes que 
pretendam incluir uma nova denominação 
de fibra nos anexos técnicos. O presente 
regulamento deveria, por conseguinte, 
estabelecer as exigências aplicáveis a 
todos os pedidos de aditamento de novas
denominações de fibras aos anexos 
técnicos.

(16) É conveniente estabelecer um 
procedimento, incluindo requisitos 
específicos, a observar por todos os 
fabricantes ou seus representantes
autorizados que pretendam incluir uma 
nova denominação de fibra na lista de
denominações harmonizadas de fibras que 
figura no Anexo I.

Or. en

Alteração 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Muito especialmente, a Comissão (18) Muito especialmente, a Comissão 
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deveria ser capacitada a adaptar ao 
progresso técnico a lista de denominações 
e respectivas descrições, as exigências 
mínimas necessárias para que o processo 
técnico possa ser anexado ao pedido do 
fabricante de aditamento de uma nova 
denominação de fibra à lista de 
denominações de fibras autorizadas, as 
disposições especiais relativas aos produtos 
para espartilho e a determinados tipos de 
têxteis, a lista de produtos relativamente 
aos quais a etiquetagem ou a marcação 
não são obrigatórias, a lista dos elementos 
a ignorar aquando da determinação das 
percentagens de fibras, as taxas 
convencionais utilizadas para calcular a 
massa de fibras contidas num produto 
têxtil, assim como a adaptar os métodos em 
vigor de análise quantitativa de misturas 
binárias e ternárias, ou a adoptar novos 
métodos. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

deveria ser capacitada a adaptar ao 
progresso técnico a lista de denominações 
e respectivas descrições, as exigências 
mínimas necessárias para que o processo 
técnico possa ser anexado ao pedido do 
fabricante de aditamento de uma nova 
denominação de fibra à lista de 
denominações de fibras autorizadas, as 
disposições especiais relativas aos produtos 
para espartilho e a determinados tipos de 
têxteis, a lista dos elementos a ignorar 
aquando da determinação das percentagens 
de fibras, as taxas convencionais utilizadas 
para calcular a massa de fibras contidas 
num produto têxtil, assim como a adaptar 
os métodos em vigor de análise 
quantitativa de misturas binárias e 
ternárias, ou a adoptar novos métodos. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, nomeadamente 
completando-o mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. it

Alteração 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Devem ser implementadas regras 
harmonizadas no que diz respeito à 
indicação de origem dos produtos têxteis, 
a fim de proteger o consumidor contra 
indicações fraudulentas, inexactas ou 
enganadoras. No que diz respeito aos 
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produtos importados, essas regras devem 
assumir a forma de requisitos de 
etiquetagem obrigatória. No que diz 
respeito aos produtos não sujeitos a 
etiquetagem obrigatória de origem a nível 
da União, devem ser previstas regras que 
garantam que as eventuais indicações de 
origem não sejam falsas ou enganosas. 

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) O Parlamento Europeu, na sua 
resolução de 25 de Novembro de 2009 
sobre a marcação de origem1 reiterou que 
a defesa do consumidor exige regras 
comerciais transparentes e coerentes, 
incluindo a marcação de origem, e 
convidou a Comissão e o Conselho a dar 
todos os passos necessários para 
assegurar a igualdade de condições a 
todos os parceiros comerciais que 
puseram em vigor requisitos em matéria 
de marcação de origem.
________
1 Textos aprovados, P7_TA(2009)0093.

Or. it
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Alteração 63
Toine Manders

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Para poderem fazer escolhas 
informadas, é preciso que os 
consumidores possam verificar, ao 
adquirir um produto têxtil, se esse produto 
contém partes não têxteis de origem 
animal. É por isso essencial indicar na 
etiqueta a presença de materiais derivados 
de animais. 

Or. en

Alteração 64
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) O presente regulamento cinge-se 
às regras relativas à harmonização das 
denominações das fibras têxteis e à 
etiquetagem da composição em fibras dos 
produtos têxteis. No entanto, a fim de 
fornecer uma visão exaustiva do estado da 
etiquetagem dos produtos têxteis no 
mercado interno, e a fim de acompanhar 
o ritmo da evolução do comércio 
electrónico e fazer face aos desafios 
futuros que se colocam ao mercado dos 
produtos têxteis, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a 
possibilidade de introduzir requisitos de 
etiquetagem suplementares, com vista a 
facilitar a livre circulação dos produtos 
têxteis no mercado interno e a conseguir, 
em toda a UE, um elevado nível de 
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protecção dos consumidores. Esse 
relatório deve assentar numa consulta 
alargada à totalidade das partes 
interessadas e numa aturada avaliação de 
impacto, e deve ser acompanhado, sempre 
que se justifique, de propostas legislativas.

Or. en

Justificação

A fim de enfrentar futuros desafios no mercado dos produtos têxteis, é conveniente investigar 
outras áreas de etiquetagem dos produtos têxteis, para avaliar se contribuem para facilitar a 
livre circulação dos produtos têxteis e se representam uma mais-valia para o consumidor. 
Esse relatório deve basear-se numa consulta alargada às partes interessadas e no real valor 
acrescentado para o consumidor, para além das necessidades efectivas deste último. 

Alteração 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) O presente regulamento cinge-se 
às regras relativas à harmonização das 
denominações das fibras têxteis e à 
etiquetagem da composição em fibras dos 
produtos têxteis. No entanto, a fim de 
eliminar os entraves que possam surgir ao 
bom funcionamento do mercado interno, 
causados por disposições ou práticas 
divergentes entre os Estados-Membros, e 
a fim de acompanhar o ritmo da evolução 
do comércio electrónico e fazer face aos 
desafios futuros que se colocam ao 
mercado dos produtos têxteis, é necessário 
examinar a questão da harmonização ou 
normalização de outros aspectos da 
etiquetagem dos produtos têxteis, com 
vista a facilitar a livre circulação dos 
produtos têxteis no mercado interno e a 
conseguir, em toda a UE, um nível 
uniforme e elevado de protecção dos 
consumidores. Para este efeito, a 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
possíveis requisitos de etiquetagem 
suplementares a introduzir a nível da 
União.

Or. fr

Justificação

O presente considerando visa assegurar que a Comissão Europeia possa elaborar um 
relatório sem conclusões pré-concebidas, a fim de garantir que qualquer nova 
regulamentação proposta responda às necessidades reais dos consumidores e das empresas.

Alteração 66
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) A Comissão deve apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre possíveis requisitos de 
etiquetagem suplementares a introduzir a 
nível da União.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-C) Um regime que preveja a 
marcação de origem deveria ter por 
objectivo permitir ao consumidor 
conhecer o país de origem dos produtos 
que adquire; deste modo o consumidor 
estaria em condições de relacionar esses 
produtos com as normas ambientais e de 
segurança geralmente associadas a esse 
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país.

Or. it

Alteração 68
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
aplicáveis à utilização de denominações 
têxteis e à correspondente etiquetagem de 
produtos têxteis, assim como regras 
aplicáveis à análise quantitativa de 
misturas binárias e ternárias de fibras 
têxteis.

O presente regulamento estabelece regras 
aplicáveis à utilização de denominações de 
fibras têxteis, à etiquetagem de produtos e 
à determinação da composição das fibras 
dos produtos têxteis através de métodos 
uniformes de análise quantitativa, com 
vista a melhorar a respectiva liberdade de 
circulação no mercado interno e a 
divulgar informações rigorosas aos 
consumidores.

Or. en

Justificação

É importante sublinhar que os métodos normalizados podem contribuir para a livre 
circulação dos produtos têxteis no mercado interno. 

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – paragrafo 2 – alínea

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições do presente regulamento 
não se aplicam aos produtos têxteis que:

2. As disposições do presente regulamento, 
à excepção das relativas à indicação do 
pais de origem,  não se aplicam aos 
produtos têxteis que:

Or. it
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Alteração 70
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Etiquetagem: indicação da 
informação exigida sobre o produto têxtil 
através da aposição de uma etiqueta;

Or. en

Alteração 71
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Marcação: indicação da informação 
exigida sobre o produto têxtil, costurando-
a, bordando-a, imprimindo-a, 
estampando-a, ou usando qualquer outra 
tecnologia de aplicação;

Or. en

Alteração 72
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos têxteis só podem ser 
colocados no mercado na Comunidade, 
quer anteriormente a qualquer 
transformação, quer no decurso do ciclo 
industrial e das diversas operações 

1. Os produtos têxteis só são 
disponibilizados no mercado desde que 
sejam etiquetados ou acompanhados por 
documentos comerciais conformes com as
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inerentes à sua distribuição, se 
obedecerem às disposições de etiquetagem 
constantes do presente regulamento.

disposições do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Conformidade com o Novo Quadro Legislativo.

Alteração 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A aplicação do presente regulamento
não prejudica a aplicação das disposições 
nacionais e comunitárias relativas à 
protecção da propriedade industrial e 
comercial, às indicações de proveniência, 
às denominações de origem e à repressão 
da concorrência desleal.

2. Salvo disposição em contrário no
presente regulamento, as disposições 
nacionais e da União relativas à protecção 
da propriedade industrial e comercial, às 
indicações de proveniência, às 
denominações de origem e à repressão da 
concorrência desleal continuam a ser 
aplicáveis aos produtos têxteis.

Or. en

Alteração 74
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até que sejam incluídas no Anexo I, 
as novas fibras devem ser denominadas de 
acordo com a matéria-prima de que são 
compostas.

Or. de
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Justificação

Uma vez que o procedimento de comitologia é susceptível de demorar vários meses para 
incluir as fibras no Anexo I, será necessário, por razões financeiras, poder utilizar as fibras 
com uma denominação transitória - o da matéria-prima. Por isso, esta disposição transitória 
é essencial.

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

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Exclusivamente para os produtos 
referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º 
do presente regulamento e em derrogação
ao n.º1 do artigo 24 do Regulamento 
(CEE) 2913/1992, de 12 de Outubro de 
1992, que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário, enquanto se aguarda a 
reorganização da matéria relativa à 
etiquetagem obrigatória de origem e para 
efeitos de etiquetagem obrigatória prevista 
no n.º1 do artigo 11.º do presente 
regulamento, consideram-se 
"originários" de um país os produtos 
têxteis que tenham passado por pelo 
menos duas fases de transformação ou 
valorização substancial nesse país. 
___________
1 JO L 302 de 19.10.1992, pag. 1.

Or. it
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Alteração 76
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As impurezas fibrosas incluídas nos 
produtos referidos nos n.ºs 1 e 2, incluindo 
os produtos de lã obtidos pelo sistema de 
cardado, não podem exceder os 0,3 % e a 
sua presença deve ser justificada por 
motivos técnicos inerentes ao fabrico.

3. As fibras estranhas nos produtos 
referidos nos n.ºs 1 e 2, incluindo os 
produtos de lã obtidos pelo sistema de 
cardado, não podem exceder os 0,3 % em 
peso e a sua presença deve ser justificada
como sendo tecnicamente inevitável com 
base nas boas práticas de fabrico.

Or. en

Alteração 77
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer produto têxtil composto por 
duas ou mais fibras em que uma delas 
represente pelo menos 85 % da massa 
total deve ser etiquetado de acordo com:

1. Qualquer produto têxtil é designado pela 
denominação e pela percentagem em 
massa de todas as fibras que compõem o 
produto, por ordem decrescente.

a) A denominação da fibra 
correspondente a pelo menos 85 % da 
massa total, seguida da sua percentagem 
em peso; ou
b) A denominação da fibra 
correspondente a pelo menos 85 % da 
massa total, seguida da menção «min. 85 
%»; ou
c) A composição percentual completa do 
produto.
2. Qualquer produto têxtil composto por 
duas ou mais fibras, das quais nenhuma 
atinja 85 % da massa total, será 
designado pela denominação e pela 
percentagem em massa de, pelo menos, as
duas fibras que tenham as percentagens 

2. Em derrogação do n.° 1, as fibras não 
incluídas no anexo I podem ser 
designadas pela menção “outras fibras”, 
seguida da respectiva percentagem global
em massa.  
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mais elevadas, seguidas da enumeração 
das denominações das outras fibras que 
compõem o produto, por ordem 
decrescente de massa, com ou sem 
indicação da sua percentagem em massa.
Contudo, aplicam-se igualmente as 
seguintes regras:
a) O conjunto das fibras que representem, 
cada uma, menos de 10 % da massa total 
do produto pode ser designado pela 
expressão «outras fibras» seguida de uma 
percentagem global;
b) No caso em que seja especificada a 
denominação de uma fibra que represente 
menos de 10 % da massa do produto, deve 
ser mencionada a composição percentual 
completa do produto.
3. Os produtos contendo uma teia de puro 
algodão e uma trama de puro linho, e em 
que a percentagem de linho não seja 
inferior a 40 % da massa total do tecido 
desencolado, podem ser designados pela 
denominação «métis» (meio-linho), 
obrigatoriamente completada pela 
indicação de composição «teia puro 
algodão-trama puro linho».

3. Os produtos contendo uma teia de puro 
algodão e uma trama de puro linho, e em 
que a percentagem de linho não seja 
inferior a 40 % da massa total do tecido 
desencolado, podem ser designados pela 
denominação «métis» (meio-linho), 
obrigatoriamente completada pela 
indicação de composição «teia puro 
algodão-trama puro linho».

4. Podem ser utilizadas as expressões
«fibras diversas» ou «composição têxtil 
não determinada» para qualquer produto 
têxtil cuja composição seja difícil de 
especificar no momento do fabrico.

4. Sem prejuízo do disposto no n.°1 do 
artigo 5.°, podem ser utilizadas as 
expressões «fibras diversas» ou
«composição têxtil não determinada» para 
qualquer produto têxtil cuja composição 
seja difícil de especificar no momento do 
fabrico.

Or. en

Justificação

O consumidor tem o direito de ser informado sobre a composição percentual completa do 
produto. Os produtos têxteis são compostos por um número limitado de fibras, e é 
tecnicamente viável identificá-los com a sua percentagem exacta. As tolerâncias 
estabelecidas nos n. º s 2, 3 e 4 do artigo 18. º continuarão a ser aplicadas. Prevê-se 
igualmente uma derrogação em relação às fibras que ainda não estão incluídas no anexo I, 
mas que são colocadas no mercado a fim de avaliar a procura dos consumidores (n.° 2), e em 
relação aos produtos têxteis compostos de fibras recicladas (n.° 4) fabricados por PME 
segundo métodos tradicionais.
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Alteração 78
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A percentagem, em peso, das fibras 
não especificadas não pode exceder 30% 
da massa total; 

Or. de

Justificação

Uma percentagem mais baixa constituiria um ónus considerável e implicaria uma ampliação 
injustificada da etiqueta. Deixaria de se poder garantir o equilíbrio entre um elevado grau de 
protecção dos consumidores e a simplificação do quadro regulamentar para os produtos 
têxteis.

Alteração 79
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Materiais derivados de animais

1. Qualquer produto têxtil que contenha 
partes não têxteis de origem animal 
ostenta uma etiqueta indicando que as 
partes em causa são feitas de materiais
derivados de animais.  A etiquetagem não 
será enganosa e será efectuada de modo a 
que o consumidor possa compreender 
facilmente a que parte do produto se 
referem as indicações que constam da 
etiqueta.
2. Os Estados-Membros informam a 
Comissão dos métodos analíticos que 
utilizam para identificar os materiais 
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derivados de animais até [data de 
aplicação] e, posteriormente, sempre que 
a evolução da situação o exija.
3. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 19-A, 19-B e 
19-C, para especificar detalhadamente a 
forma e as modalidades de etiquetagem 
dos produtos têxteis referidos no n º 1 e 
para estabelecer os métodos analíticos a 
utilizar para identificar os materiais 
derivados de animais.

Or. en

Justificação

Para poderem fazer escolhas informadas, é preciso que os consumidores possam verificar, ao 
adquirir um produto têxtil, se esse produto contém partes não têxteis de origem animal. É por 
isso essencial indicar na etiqueta a presença de materiais derivados de animais. 

Alteração 80
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos têxteis devem ser 
etiquetados e marcados sempre que são
colocados no mercado.

1. Os produtos têxteis devem ser 
etiquetados sempre que são
disponibilizados no mercado.
A etiqueta deve ser afixada no produto 
têxtil de uma forma que seja facilmente 
acessível e visível para o consumidor. A 
etiqueta deve permanecer legível durante 
um período de utilização razoável do 
produto. A etiquetagem e a forma como é 
afixada não devem causar ao consumidor 
qualquer desconforto aquando da 
utilização do produto têxtil.

Contudo, a etiquetagem e a marcação 
podem ser substituídas ou completadas
por documentos comerciais de 
acompanhamento quando estes produtos
não são postos à venda ao consumidor 
final ou quando são entregues em 
execução de uma encomenda do Estado ou 

Contudo, a etiquetagem pode ser 
substituída ou completada por documentos 
comerciais de acompanhamento quando 
estes produtos são fornecidos aos 
operadores económicos na cadeia de 
fornecimento, ou quando são entregues em 
execução de uma encomenda de qualquer 
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de outra entidade de direito público. autoridade adjudicante, tal como definida 
na Directiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Março 
de 2004, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, dos 
contratos públicos de fornecimento e dos 
contratos públicos de serviços1.
As denominações e descrições referidas 
nos artigos 5.º, 7.º, 8.º e 9.º são claramente 
indicadas nesses documentos comerciais 
de acompanhamento. 
Podem ser utilizadas abreviaturas, desde 
que a abreviatura da fibra seja definida 
numa norma internacional2 e seja 
explicada no mesmo documento 
comercial.
_______
1 JO L 134 de 30.04.2004, p. 114.
² ISO 2076 relativa às abreviaturas das fibras 
têxteis.

Or. en

Justificação

É importante sublinhar o conforto do utilizador final, mas sem impor regras inflexíveis e 
exageradamente rigorosas ao produtor. Deve ser acrescentada a norma ISO 2076. Esta 
norma define as abreviaturas internacionais para as mais importantes fibras têxteis e 
matérias-primas utilizadas nos produtos têxteis.

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

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos têxteis devem ser 
etiquetados e marcados sempre que são 
colocados no mercado.

1. Os produtos têxteis devem sempre 
indicar o país de origem tal como figura 
no código aduaneiro comunitário e ser 
etiquetados e marcados sempre que são 
colocados no mercado.

Contudo, a etiquetagem e a marcação 
podem ser substituídas ou completadas por 
documentos comerciais de 
acompanhamento quando estes produtos 

Contudo, a etiquetagem e a marcação 
podem ser substituídas ou completadas por 
documentos comerciais de 
acompanhamento quando estes produtos 
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não são postos à venda ao consumidor final 
ou quando são entregues em execução de 
uma encomenda do Estado ou de outra 
entidade de direito público.

não são postos à venda ao consumidor final 
ou quando são entregues em execução de 
uma encomenda do Estado ou de outra 
entidade de direito público. A presente 
disposição não se aplica aos produtos 
têxteis provenientes de países terceiros.

Or. it

Alteração 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11-A

1. Para efeitos do presente artigo, os 
termos “origem” e “originário” referem-
se à origem não preferencial, de acordo 
com os artigos 22.° a 26.° do 
Regulamento (CEE) n º 2913/92 do 
Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário1.
2. A importação ou a colocação no 
mercado de produtos têxteis importados 
de países terceiros, à excepção dos 
produtos originários da Turquia e das 
Partes Contratantes do Acordo EEE, são 
sujeitas a etiquetagem de origem segundo 
as condições estabelecidas no presente 
artigo. 
3. O país de origem dos produtos têxteis é  
indicado na etiqueta desses produtos. 
Caso os produtos sejam embalados, essa 
indicação é feita separadamente em cada 
embalagem.
4. A Comissão pode adoptar actos 
delegados em conformidade com os 
artigos 19-A, 19-B e 19-C, para 
determinar os casos em que a indicação 
de origem na embalagem é aceite em vez 
da etiquetagem nos próprios produtos. Tal 
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será, sobretudo, o caso em que os 
produtos chegam ao consumidor ou ao 
utilizador final na sua embalagem 
habitual.
5. As palavras "fabricado em”, 
juntamente com o nome do país de 
origem, devem indicar a origem dos 
produtos. A etiquetagem pode ser feita em 
qualquer língua oficial da União 
Europeia que seja facilmente 
compreendida pelo consumidor final no 
Estado-Membro em que os produtos vão 
ser comercializados. 
6. A etiquetagem de origem deve aparecer 
em caracteres bem legíveis e indeléveis, 
ser visível durante o manuseamento 
normal, ser totalmente distinta de 
qualquer outra informação, e apresentada 
de forma não enganosa e susceptível de 
induzir em erro quanto à origem do 
produto.
7. Os produtos têxteis devem ostentar a 
etiquetagem exigida no momento da 
importação. A etiquetagem só pode ser 
removida ou alterada quando os produtos 
tiverem sido vendidos ao consumidor ou 
utilizador final.
_______
1 JO L 302 de 19.10.92, p. 1.

Or. en

Alteração 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-B

1. Quando a origem dos produtos têxteis, 
à excepção dos referidos no artigo 11.°-A, 
é indicada na etiqueta, essa indicação está 
sujeita às condições estabelecidas no 
presente artigo.
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2. O produto é considerado originário do 
país em que foram realizadas pelo menos 
duas das seguintes fases de fabrico:
- fiação;
- tecelagem;
- acabamento;
- confecção.
3. O produto têxtil só pode ser descrito na 
etiquetagem como inteiramente originário 
de um país se todas as fases de fabrico 
referidas no n. º 2 tiverem sido realizadas 
nesse país.
4. As palavras "fabricado em”, 
juntamente com o nome do país de 
origem, devem indicar a origem dos 
produtos. A etiquetagem pode ser feita em 
qualquer língua oficial da União 
Europeia que seja facilmente 
compreendida pelo consumidor final no 
Estado-Membro em que os produtos vão 
ser comercializados.
5. A etiquetagem de origem deve aparecer 
em caracteres bem legíveis e indeléveis, 
ser visível durante o manuseamento 
normal, ser totalmente distinta de 
qualquer outra informação, e apresentada 
de forma não enganosa e susceptível de 
induzir em erro quanto à origem do 
produto.

Or. en

Alteração 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-C

A Comissão pode adoptar actos delegados, 
em conformidade com os artigos 19-A, 19-
B e 19-C, para: 
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- especificar detalhadamente a forma e as 
modalidades da etiquetagem de origem;
- estabelecer uma lista de termos em todas 
as línguas oficiais da União que assinale 
claramente que os produtos são 
originários do país referido na 
etiquetagem;
- determinar os casos em que as 
abreviaturas normalmente utilizadas 
indicam de forma inequívoca o país de 
origem e podem ser usadas para efeitos do 
presente regulamento;
- determinar os casos em que os produtos 
não podem ou não precisam de ser objecto 
de etiquetagem por motivos técnicos ou 
económicos;
- determinar outras medidas que possam 
ser necessárias, caso se constate que os 
produtos não estão em conformidade com 
o disposto no presente regulamento.

Or. en

Alteração 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 11-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-D

1. Considera-se que os produtos têxteis 
referidos no artigo 11.°-A não estão em 
conformidade com o presente 
regulamento se:
- não ostentam a etiquetagem de origem;
- a etiquetagem de origem não 
corresponde à origem dos produtos;
- a etiquetagem de origem foi alterada ou 
eliminada, ou foi objecto de alguma outra 
manipulação, excepto quando tenha sido 
necessário introduzir uma correcção nos 
termos do nº 5 do presente artigo;
2. Considera-se que os produtos têxteis 
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referidos no artigo 11.°-A não estão em 
conformidade com o presente 
regulamento se:
- a etiquetagem de origem não 
corresponde à origem dos produtos;
- a etiquetagem de origem foi alterada ou 
eliminada, ou foi objecto de alguma outra 
manipulação, excepto quando tenha sido 
necessário introduzir uma correcção nos 
termos do nº 5 do presente artigo;
3. A Comissão pode adoptar actos 
delegados, nos termos dos artigos 19-A, 
19-B e 19-C, em relação às declarações e 
documentos comprovativos que podem ser 
usados para demonstrar a conformidade 
com o presente regulamento.
4. Os Estados-Membros estabelecem as 
regras relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao presente regulamento e 
tomam todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-
Membros notificam essas disposições à 
Comissão, o mais tardar, no prazo de nove 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento e notificam-lhe sem 
demora as eventuais alterações dessas 
disposições.
5. Caso os produtos não estejam em 
conformidade com o presente 
regulamento, os Estados-Membros devem 
adoptar as medidas necessárias para 
exigir que o proprietário dos produtos ou 
qualquer outro responsável pelos mesmos 
efectue a etiquetagem, em conformidade 
com o presente regulamento, a expensas 
próprias.
6. Sempre que necessário para efeitos da 
aplicação efectiva do presente 
regulamento, as autoridades competentes 
podem intercambiar os dados recebidos 
aquando do controlo do respeito do 
presente regulamento, incluindo com as 
autoridades e outras pessoas ou 
organizações que os Estados-Membros 
tenham habilitado para o efeito, em 
conformidade com o artigo 11º da 
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Directiva 2005/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 
2005, relativa às práticas comerciais 
desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno1.
______
1 JO L 149 de 11.06.05, p. 22.

Or. en

Alteração 86
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os produtos têxteis são 
postos à venda, as denominações e
menções referidas nos artigos 5.º, 7.º, 8.º e 
9.º devem ser indicadas nos catálogos e 
prospectos, embalagens, etiquetas e 
marcas com os mesmos caracteres 
tipográficos, facilmente legíveis e 
claramente visíveis.

2. Sempre que se disponibilize no mercado 
um produto têxtil, as denominações e a 
composição das fibras referidas nos artigos 
5.º, 7.º, 8.º e 9.º devem ser indicadas nos 
catálogos e prospectos, embalagens e 
etiquetagem de uma forma que seja 
acessível, visível e legível e com os 
mesmos caracteres tipográficos. Estas 
informações devem estar prontamente à 
disposição do consumidor antes da 
compra, inclusivamente, nos casos em que 
a compra seja feita com recurso a meios 
electrónicos.

Or. en

Justificação

É importante sublinhar que o produto se deve destinar ao utilizador final. As informações 
fornecidas na etiqueta devem estar à disposição do consumidor, sempre que necessário, mas 
este requisito não deve impor regras excessivamente rígidas ao produtor. Para o bom 
funcionamento do mercado interno, é conveniente manter o equilíbrio entre empresas e 
consumidores.
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Alteração 87
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A etiquetagem e a marcação devem
estar disponíveis na língua ou línguas do
Estado-Membro em cujo território os 
produtos têxteis são postos à venda ou são 
vendidos ao consumidor final se tal for 
exigido pela legislação desse Estado-
Membro.

4. A etiquetagem deve estar disponível em
qualquer língua oficial da União que seja 
facilmente compreendida pelo 
consumidor final no Estado-Membro em
que os produtos têxteis são
disponibilizados.

Or. en

Alteração 88
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para bobinas, carrinhos, novelos, meadas 
pequenas ou qualquer outra pequena 
unidade de fios para coser, cerzir ou 
bordar, o primeiro parágrafo só se aplica à 
etiquetagem global referida no n.º 3 do 
artigo 15.º. As unidades individuais podem 
ser etiquetadas em qualquer das línguas da
Comunidade.

Para bobinas, carrinhos, novelos, meadas 
pequenas ou qualquer outra pequena 
unidade de fios para coser, cerzir ou 
bordar, o primeiro parágrafo só se aplica à 
etiquetagem global referida no n.º 3 do 
artigo 15.º. Sempre que esses produtos 
sejam vendidos individualmente ao 
consumidor final, podem ser etiquetados
em qualquer das línguas da União, desde 
que possuam igualmente uma 
etiquetagem global.

Or. en

Justificação

É importante que a etiquetagem esteja prontamente à disposição do consumidor.
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Alteração 89
Zuzana Roithová

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para bobinas, carrinhos, novelos, meadas 
pequenas ou qualquer outra pequena 
unidade de fios para coser, cerzir ou 
bordar, o primeiro parágrafo só se aplica à 
etiquetagem global referida no n.º 3 do 
artigo 15.º. As unidades individuais podem 
ser etiquetadas em qualquer das línguas da
Comunidade.

Para bobinas, carrinhos, novelos, meadas 
pequenas ou qualquer outra pequena 
unidade de fios para coser, cerzir ou 
bordar, o primeiro parágrafo só se aplica à 
etiquetagem global referida no n.º 3 do 
artigo 15.º. Sempre que esses produtos 
sejam vendidos individualmente ao 
consumidor final, podem ser etiquetados
em qualquer das línguas da União, desde 
que possuam igualmente uma 
etiquetagem global.

Or. en

Alteração 90
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A Comissão adopta actos delegados 
em conformidade com os artigos 19-A, 19-
B e 19-C, para estabelecer 
detalhadamente as condições relativas à 
utilização dos símbolos referidos no 
presente parágrafo. 

Or. en
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Alteração 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A indicação das denominações das fibras 
ou da composição em fibras nas etiquetas 
ou na marcação dos produtos têxteis 
enumerados no anexo V não é requerida.

2. A indicação das denominações – excepto 
a de origem – ou da composição em fibras 
nas etiquetas ou na marcação dos produtos 
têxteis enumerados no anexo V não é 
requerida.

Or. it

Alteração 92
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O laboratório encarregado do controlo 
de misturas têxteis para as quais não existe 
método de análise uniformizado a nível 
comunitário deve determinar a composição 
destas misturas utilizando qualquer 
método válido disponível e indicando, no 
relatório de análise, o resultado obtido e a 
precisão do método, caso seja conhecida.

3. O laboratório certificado e autorizado 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros para o controlo de 
misturas têxteis para as quais não existe 
método de análise uniformizado a nível 
comunitário deve determinar a composição 
das fibras destas misturas indicando, no 
relatório de análise, o resultado obtido, o 
método utilizado e a sua precisão.

Or. el

Justificação

O termo "encarregado" não dá qualquer garantia de fiabilidade desses laboratórios nem dos 
resultados produzidos. Os laboratórios certificados e autorizados pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros preenchem, pelo menos, os critérios mínimos de 
capacidade e de fiabilidade.  
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Alteração 93
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20-A
Revisão

1. Até ...*, a Comissão apresentará um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho relativo a possíveis requisitos de 
etiquetagem a introduzir a nível da União, 
com vista a facilitar a livre circulação dos 
produtos têxteis no mercado interno e  a 
conseguir, em toda a UE, um elevado 
nível de protecção dos consumidores. Esse 
relatório assenta numa consulta alargada 
à totalidade das partes interessadas e 
numa aturada avaliação de impacto, e 
deve ser acompanhado, sempre que se 
justifique, de propostas legislativas. 
2. O relatório analisa, em particular, as 
opiniões dos consumidores no que se 
refere à informação mínima a fornecer na 
etiqueta dos produtos têxteis.  O relatório 
abrange questões como o comportamento 
ao fogo dos produtos têxteis, e a indicação 
de qualquer substância potencialmente 
alergénica ou perigosa utilizada no 
fabrico ou transformação de produtos 
têxteis. O relatório investiga igualmente 
outras áreas de etiquetagem dos produtos 
têxteis, se contribuem para o processo de 
harmonização e se representam uma 
mais-valia para o consumidor.
3. Até ...*, a Comissão elaborará um 
estudo para avaliar se as substâncias 
utilizadas no fabrico ou tratamento de 
produtos têxteis podem representar um 
perigo para a saúde humana. Este estudo 
avalia em particular a existência de uma 
relação causal entre as reacções alérgicas 
e as fibras sintéticas, a coloração, os 
biocidas, os agentes de conservação ou as 
nanopartículas introduzidos nos produtos 
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têxteis. Este estudo assenta em dados 
científicos e tem em consideração os 
resultados das actividades de vigilância do 
mercado. Com base neste estudo, a 
Comissão apresentará, sempre que se 
justifique, propostas legislativas com vista 
a proibir ou restringir a utilização de 
substâncias potencialmente perigosas 
utilizadas nos produtos têxteis, em 
conformidade com a legislação aplicável 
da UE.
___________
* Três anos após a data da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A fim de enfrentar futuros desafios no mercado dos produtos têxteis, é conveniente investigar 
outras áreas de etiquetagem dos produtos têxteis, para avaliar se contribuem para facilitar a 
livre circulação dos produtos têxteis e se representam uma mais-valia para o consumidor. 
Neste propósito, a Comissão é convidada a apresentar uma proposta. Esse relatório deve 
basear-se numa consulta alargada às partes interessadas. Temos no entanto de estar 
conscientes quanto ao risco de regulação excessiva deste sector em termos de etiquetagem, o 
que poderá aumentar as tensões internacionais e ter um impacto sobre a competitividade da 
indústria da UE.

Alteração 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.°-A
Revisão

O mais tardar em ... *, a Comissão 
apresentará um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a 
possibilidade de introduzir requisitos de 
etiquetagem suplementares a nível da 
União.
___________
*Dois anos após a data da entrada em vigor do 
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presente regulamento.

Or. fr

Justificação

O presente considerando visa assegurar que a Comissão Europeia possa elaborar um 
relatório sem conclusões pré-concebidas, a fim de garantir que qualquer nova 
regulamentação proposta responda às necessidades reais dos consumidores e das empresas. 

Alteração 95
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta até [DATA = 5 anos 
após a entrada em vigor do presente
regulamento] um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento, salientando 
particularmente os pedidos introduzidos e a 
adopção de novas denominações de fibras.

A Comissão apresenta no prazo de 5 anos 
após a entrada em vigor do presente
regulamento um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do presente regulamento, salientando 
particularmente os pedidos introduzidos e a 
adopção de novas denominações de fibras
e apresenta, caso se justifique, uma 
proposta legislativa.

Or. en

Justificação

5 anos é de facto um período razoável para realizar um estudo exaustivo sobre o sector da 
etiquetagem dos produtos têxteis e uma avaliação de impacto aturada sobre a aplicação do 
presente regulamento. 

Alteração 96
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.°-A
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Disposição transitória
Os produtos têxteis que estão conformes 
com as disposições da Directiva 
2008/121/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 14 de Janeiro de 2009 
relativa às denominações têxteis 
(reformulação)1 e que foram colocados no 
mercado antes de [6 meses após a entrada 
em vigor] podem continuar a ser 
colocados no mercado durante …*
___________
1 JO L 19 de 23.01.09, p. 29.
* Três anos após a data da entrada em vigor
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

O período de três anos afigura-se razoável para cumprir as disposições do regulamento.

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

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. Feltros Suprimido

Or. it

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

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Chapéus de feltro Suprimido

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

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

39. Produtos têxteis de protecção e de 
segurança, tais como cintos de segurança, 
pára-quedas, coletes de salvação, descidas 
de socorro, dispositivos contra incêndio, 
coletes antibala, fatos de protecção 
especiais (por exemplo: de protecção 
contra o fogo, os agentes químicos, ou 
outros riscos de segurança). 

Suprimido

Or. it

Alteração 100
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo V – ponto 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

43-A. Os produtos têxteis entregues ao 
consumidor final como artigo individual 
feito por medida.

Or. de

Justificação

As pequenas e médias empresas (incluindo inúmeras empresas unipessoais) produzem 
justamente este tipo de artigos. A falta de uma disposição derrogatória relativa a artigos 
individuais feitos por medida, destinados ao consumidor final, representaria um ónus 
considerável para este sector da economia, que contribui largamente para o seu crescimento.


