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12.5.2010 A7-0122/67 

Alteração  67 

Francesco Enrico Speroni 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominações têxteis e correspondente etiquetagem de produtos têxteis 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 18-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) Na sua resolução de 25 de 

Novembro de 2009 sobre a marcação de 

origem
1
, o Parlamento Europeu salienta 

que a defesa do consumidor exige regras 

comerciais transparentes e coerentes, 

incluindo as indicações sobre a origem. O 

objectivo dessas indicações deve ser 

permitir que os consumidores tenham 

conhecimento cabal da origem exacta dos 

produtos que compram, a fim de os 

proteger de indicações de origem 

fraudulentas, inexactas ou enganadoras. 

Para esse efeito, devem ser estabelecidas 

regras harmonizadas relativas aos 

produtos têxteis. Essas regras devem 

traduzir-se em requisitos de etiquetagem 

obrigatória da origem dos produtos a fim 

de garantir que as eventuais declarações 

de origem não sejam falsas ou 

enganadoras.  

 ____________ 
1 Textos Aprovados, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Alteração  68 

Francesco Enrico Speroni 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominações têxteis e correspondente etiquetagem de produtos têxteis 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Produtos têxteis, todos os produtos que, 

no estado bruto, semitrabalhados, 

trabalhados, semimanufacturados, 

manufacturados, semiconfeccionados ou 

confeccionados, sejam exclusivamente 

compostos por fibras têxteis, qualquer que 

seja a técnica de mistura ou de união 

aplicada; 

a) Produtos têxteis, todos os tecidos ou 

fios, naturais, sintéticos ou artificiais, que 

entrem na composição do produto 

acabado ou intermédio destinado à 

confecção, ou a ser utilizado como 

acessório de vestuário, ou a ser empregue 

como componente de produtos de 

decoração ou de equipamento de 

interiores, entendidos na sua acepção 

mais ampla, ou ainda na indústria do 

calçado;   

Or. it 

Justificação 

O alargamento da definição de “produtos têxteis” será vantajoso para outros importantes 

sectores industriais estreita e directamente ligados aos têxteis que, de outro modo, não 

beneficiariam de nenhuma protecção.   
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12.5.2010 A7-0122/69 

Alteração  69 

Francesco Enrico Speroni 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominações têxteis e correspondente etiquetagem de produtos têxteis 

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

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. 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, nem das normas 

relativas à comercialização de produtos 

têxteis, artigos de couro e calçado. 

Or. it 

Justificação 

A alteração permitiria salvaguardar a especificidade a nível nacional de certas actividades 

relacionadas com os têxteis e actividades derivadas.  
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12.5.2010 A7-0122/70 

Alteração  70 

Francesco Enrico Speroni 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominações têxteis e correspondente etiquetagem de produtos têxteis 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Etiquetas e marcação Etiquetagem 

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 

comercializados.  

 Para esse efeito, os Estados-Membros 

adoptam um sistema de etiquetagem 

obrigatória dos produtos acabados ou 

intermédios, ou seja, dos produtos 

destinados à venda nos sectores dos têxteis, 

couro e calçado, sistema esse que indique o 

local de origem correspondente a cada fase 

do processo e que garanta a rastreabilidade 

dos próprios produtos.  

 
A etiqueta deve estar facilmente acessível, 

visível e fixada de forma segura ao 

produto têxtil. Ficará legível durante o 

período de vida normal do produto têxtil. 

A etiqueta e o seu modo de fixação são 

concebidos de forma a minimizar 

qualquer incómodo ao consumidor 

aquando da utilização desse 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 serviços
1
. 

 
As denominações e descrições referidas nos 

artigos 5.º, 7.º, 8.º e 9.º são claramente 

indicadas nesses documentos comerciais de 

acompanhamento. Não é permitida a 

utilização de abreviaturas, à excepção de 

um código mecanográfico, ou a menos que 

essas abreviaturas sejam conformes com as 

normas reconhecidas internacionalmente, 

desde que esse código seja explicado no 

mesmo documento comercial. 

 _____________ 

1 
JO L 134 de 30.4.2004, p. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Alteração  71 

Francesco Enrico Speroni 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominações têxteis e correspondente etiquetagem de produtos têxteis 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 18-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 18.º-A 

 Indicação de origem dos produtos  

 1. A fim de permitir que os consumidores 

finais obtenham informações adequadas 

sobre o processo de fabrico dos produtos, 

os Estados-Membros adoptam um sistema 

de etiquetagem obrigatória dos produtos 

acabados ou intermédios, ou dos produtos 

destinados à venda nos sectores dos 

têxteis, couro e calçado, sistema esse que 

indique o local de origem correspondente 

a cada fase do processo e que garanta a 

rastreabilidade dos próprios produtos.  

 2. Para efeitos do presente artigo, 

entende-se por “produtos têxteis” todos os 

tecidos ou fios, naturais, sintéticos ou 

artificiais, que entrem na composição do 

produto acabado ou intermédio destinado 

à confecção, ou a ser utilizado como 

acessório de vestuário, ou a ser empregue 

como componente de produtos de 

decoração ou de equipamento de 

interiores, entendidos nas suas acepções 

mais amplas, ou ainda na indústria do 

calçado;   

 3. Na etiqueta dos produtos acabados ou 

intermédios referidos no n. º 1, a empresa 

produtora deve fornecer, de forma clara e 

concisa, informações específicas sobre a 
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conformidade dos processos de fabrico 

com as normas laborais em vigor, 

garantindo o respeito das convenções 

assinadas no âmbito da Organização 

Internacional do Trabalho ao longo de 

toda a cadeia de fornecimento, sobre a 

certificação de higiene e de segurança dos 

produtos, sobre a exclusão do emprego de 

menores na produção, sobre o 

cumprimento das normas da UE e o 

respeito dos acordos internacionais sobre 

o ambiente.  

 4. A designação "Made in", seguida do 

nome do país de origem, indica a origem 

do produto.  A etiquetagem obrigatória 

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 comercializados. 

 5. O produto é considerado originário do 

país em que foram realizadas pelo menos 

duas das seguintes fases de fabrico: 

 a) sector têxtil 

– fiação; 

– tecelagem; 

– acabamento; 

– confecção.  

 b) sector do couro: 

- curtume;  

- corte 

- preparação ; 

- montagem; 

– acabamento; 

 c) sector do calçado:  

- curtume; 

- processamento da parte superior ;  

- montagem;  

– acabamento;  

   6. Os produtos referidos no n. º 5 só são 

descritos na etiqueta como inteiramente 

originários de um país, se no mesmo 

tiverem sido realizadas todas as fases de 

fabrico descritas nesse parágrafo.  
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Or. it 

 

 


