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Alteração 35
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Considerando 13

Posição do Conselho Alteração

(13) É necessário estabelecer métodos de 
amostragem e análise dos produtos têxteis 
a fim de eliminar qualquer possibilidade de 
contestação dos métodos aplicados.
Aquando dos controlos oficiais efectuados 
nos Estados-Membros, convém utilizar 
métodos uniformes para determinar a 
composição em fibras dos produtos têxteis 
constituídos por misturas binárias e 
ternárias de fibras têxteis, tanto no que 
respeita ao pré-tratamento da amostra 
como à análise quantitativa. Importa que os
métodos estabelecidos para o efeito no 
presente regulamento se convertam em 
normas harmonizadas. Assim sendo, a 
Comissão deverá organizar a transição do 
sistema actual, assente nos métodos 
descritos no presente regulamento, para um 
sistema baseado em normas harmonizadas.
A utilização de métodos uniformes de 
análise dos produtos têxteis constituídos 
por misturas binárias e ternárias de fibras 
têxteis facilitará a sua livre circulação e 
contribuirá para melhorar o funcionamento 
do mercado interno.

(13) É necessário estabelecer métodos de 
amostragem e análise dos produtos têxteis 
a fim de eliminar qualquer possibilidade de 
contestação dos métodos aplicados.
Aquando dos controlos oficiais efectuados 
nos Estados-Membros, convém utilizar 
métodos uniformes para determinar a 
composição em fibras dos produtos têxteis 
constituídos por misturas binárias e 
ternárias de fibras têxteis, tanto no que 
respeita ao pré-tratamento da amostra
como à análise quantitativa. A fim de 
simplificar o presente regulamento e de 
adaptar os métodos uniformes 
estabelecidos ao progresso técnico,
importa que esses métodos se convertam 
em normas europeias. Assim sendo, a 
Comissão deverá organizar a transição do 
sistema actual, assente nos métodos 
descritos no presente regulamento, para um 
sistema baseado em normas europeias. A 
utilização de métodos uniformes de análise 
dos produtos têxteis constituídos por 
misturas binárias e ternárias de fibras 
têxteis facilitará a sua livre circulação e 
contribuirá para melhorar o funcionamento 
do mercado interno.

Or. en
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Alteração 36
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Considerando 17-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(17-A) É necessário que um fabricante, 
ou qualquer pessoa que actue em seu 
nome, que pretenda adicionar uma nova 
denominação de fibra têxtil aos anexos do 
presente regulamento, inclua no ficheiro 
técnico a apresentar com o respectivo 
pedido todas as informações científicas 
disponíveis relativamente a possíveis 
reacções alérgicas às substâncias 
químicas utilizadas para o tratamento da 
fibra têxtil ou outros efeitos adversos para 
a saúde humana, incluindo resultados de 
testes conduzidos nesse contexto em 
conformidade com a legislação relevante 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 37
Toine Manders

Posição do Conselho
Considerando 19-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(19-B) A Comissão deve realizar um 
estudo para avaliar se as substâncias 
utilizadas no fabrico ou tratamento de 
produtos têxteis podem representar um 
perigo para a saúde humana. Esse estudo 
deve avaliar, em particular, a possível 
existência de uma relação causal entre as 
reacções alérgicas e as fibras, a 
coloração, os biocidas, os agentes de 
conservação ou as nanopartículas 
utilizados nos produtos têxteis. O estudo 
deve assentar em dados científicos e ter 
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em consideração os resultados das 
actividades de fiscalização do mercado. 
Com base neste estudo, a Comissão deve 
apresentar, caso se justifique, propostas 
legislativas para proibir ou restringir a 
utilização de substâncias potencialmente 
perigosas utilizadas nos produtos têxteis, 
em conformidade com a legislação 
aplicável da União Europeia.

Or. en

Alteração 38
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 2 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. O presente regulamento não se aplica 
aos produtos têxteis que sejam confiados 
para fins de transformação, sem 
transferência a título oneroso, a 
trabalhadores no domicílio ou a empresas 
independentes que trabalham à tarefa.

3. O presente regulamento não se aplica 
aos produtos têxteis que sejam fabricados 
por alfaiates independentes que 
trabalhem no domicílio ou dirijam
empresas independentes.

Or. en
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Alteração 39
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

A etiquetagem ou marcação dos produtos 
têxteis deve ser durável, facilmente legível, 
visível e acessível e, no caso das etiquetas, 
afixada com segurança. 

A etiquetagem ou marcação dos produtos 
têxteis deve ser durável, facilmente legível
durante o período de utilização normal ou 
razoavelmente previsível do produto, 
visível e acessível e, no caso das etiquetas, 
afixada com segurança.

Nesta óptica, a Comissão deve estudar a 
introdução de uma norma europeia que 
especifique as disposições referidas no 
segundo parágrafo, para que os 
operadores económicos respeitem 
escrupulosamente essas disposições.

Or. en
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Alteração 40
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafos 2-A e 2-B (novos)

Posição do Conselho Alteração

Caso se justifique, as denominações das 
fibras têxteis indicadas na etiqueta ou 
marcação podem ser substituídas por 
códigos inteligíveis independentes da 
língua, ou combinadas com estes. 

Para o efeito, a Comissão deve realizar 
um estudo de viabilidade completo 
seguido de uma avaliação de impacto de 
qualquer proposta daí resultante, que 
envolva todas as partes interessadas, 
nomeadamente as organizações 
industriais.

Or. en
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Alteração 41
María Irigoyen Pérez

Posição do Conselho
Artigo 24-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 24.º-A

Revisão

1. Até ...*, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório referente a possíveis novos 
requisitos de etiquetagem a introduzir a 
nível da União, com vista a proporcionar 
aos consumidores informação rigorosa, 
relevante, inteligível e comparável sobre 
as características dos produtos têxteis. 
2. O relatório deve assentar numa 
consulta alargada à totalidade das partes 
interessadas, em inquéritos ao consumo e 
numa aturada análise de 
custos/benefícios, devendo ter também em 
conta as normas europeias e 
internacionais relacionadas. 
3. O relatório deve ser acompanhado, 
quando adequado, por propostas 
legislativas e deve examinar, entre outras, 
as seguintes questões:

– um sistema de etiquetagem 
harmonizado sobre o tratamento,

- um sistema de etiquetagem uniforme em 
toda a UE para o vestuário, com 
indicação das medidas corporais,

– um sistema de etiquetagem uniforme em 
toda a UE para a indicação dos tamanhos 
do calçado, 
– a indicação de quaisquer substâncias 
potencialmente alergénicas ou perigosas 
utilizadas no fabrico ou na transformação 
de produtos têxteis, 
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– uma etiquetagem ecológica relativa ao 
desempenho ambiental e à produção 
sustentável dos produtos têxteis,
– uma etiquetagem social que informe os 
consumidores sobre as condições sociais 
em que o produto têxtil foi produzido,
– etiquetas de advertência sobre o 
comportamento dos produtos têxteis 
perante o fogo, em particular do vestuário 
com elevado grau de inflamabilidade,
– uma etiquetagem electrónica, incluindo 
a identificação por radiofrequência 
(RFID), 
– a inclusão de um número de 
identificação na etiqueta a utilizar para a 
obtenção de informações suplementares a 
pedido, sobre o produto e o fabricante, por 
exemplo, através da Internet,
– a utilização de símbolos ou códigos 
independentes da língua para identificar 
as fibras existentes num produto têxtil, 
que permitam ao consumidor 
compreender facilmente a sua 
composição e o informem, em particular, 
sobre a utilização de fibras naturais ou 
sintéticas.
___________
* 18 meses a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. es
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Alteração 42
Emma McClarkin

Posição do Conselho
Artigo 24-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 24.º-A

1. Até ...*, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório referente a possíveis novos 
requisitos de etiquetagem a introduzir a 
nível da União, com vista a proporcionar 
aos consumidores informação rigorosa, 
relevante, inteligível e comparável sobre 
as características dos produtos têxteis.

2. O relatório deve assentar numa 
consulta alargada à totalidade das partes 
interessadas, em inquéritos ao consumo e 
numa aturada análise de 
custos/benefícios, devendo ter também em 
conta as normas europeias e 
internacionais relacionadas.

3. 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 dos produtos têxteis 
perante o fogo e a indicação de qualquer 
substância potencialmente alergénica ou 
perigosa utilizada no fabrico ou 
transformação de produtos têxteis. Pode 
igualmente investigar outros domínios de 
etiquetagem dos produtos têxteis, se 
contribuem para o processo de 
harmonização e se representam um valor 
acrescentado para o consumidor.
___________
* 18 meses a contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 43
Toine Manders

Posição do Conselho
Artigo 24-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 24.º-B

Estudo sobre substâncias perigosas

1. Até ...*, a Comissão realiza um estudo 
para avaliar se as substâncias utilizadas 
no fabrico ou tratamento de produtos 
têxteis podem representar um perigo para 
a saúde humana. Esse estudo avalia, em 
particular, a possível existência de uma 
relação causal entre as reacções alérgicas 
e as fibras, a coloração, os biocidas, os 
agentes de conservação ou as 
nanopartículas utilizados nos produtos 
têxteis. O estudo assenta em dados 
científicos e toma em consideração os 
resultados das actividades de fiscalização 
do mercado. 

2. Com base neste estudo, a Comissão 
apresenta, caso se justifique, propostas 
legislativas para proibir ou restringir a 
utilização de substâncias potencialmente 
perigosas utilizadas nos produtos têxteis, 
em conformidade com a legislação 
aplicável da União Europeia.
___________
* 18 meses a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en


