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

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Prodotti tat-tessuti soġġetti biss għall-
ħtiġijiet ta’ ittikkettjar inklussiv, u dawk
mibjugħin bil-metru jew maqtugħin 
f’tulijiet, għandhom ikunu għall-bejgħ 
b’tali mod li l-konsumatur jista’ jsir jaf 
tajjeb it-tagħrif kollu mwaħħal mal-pakkett 
ġenerali jew mar-romblu.

(9) Prodotti tat-tessuti soġġetti biss għall-
ħtiġijiet ta’ ittikkettjar inklussiv, u dawk 
mibjugħin bil-metru jew maqtugħin 
f’tulijiet, għandhom ikunu għall-bejgħ 
b’tali mod li l-konsumatur jista’ jsir jaf 
tajjeb il-pajjiż tal-oriġini ta’ dawn il-
prodotti skont it-tifsira tar-Regolament 
tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ 
Ottubru 1992 li joħloq kodiċi tal-oriġini 
doganali tal-Komunità (“Kodiċi Doganali 
tal-Komunità”)1 u t-tagħrif kollu mwaħħal 
mal-pakkett ġenerali jew mar-romblu.

________
 1 ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. it

Emenda 57
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti metodi (12) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti metodi 
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għat-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi ta’ 
prodotti tat-tessuti biex tkun eskluża 
kwalunkwe possibilità ta’ oġġezzjoni 
għall-metodi użati. Il-metodi użati għat-
testijiet uffiċjali mwettqa fl-Istati Membri 
biex jiddeterminaw il-kompożizzjoni tal-
fibra tal-prodotti tat-tessuti magħmula 
minn taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri 
għandhom ikunu uniformi, kemm fir-
rigward tat-trattament minn qabel tal-
kampjun kif ukoll fir-rigward tal-analiżi 
kwantitattiva tiegħu; għalhekk dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi metodu 
uniformi ta' analiżi għall-parti l-kbira tal-
prodotti tat-tessuti magħmulin minn 
taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri li jinsabu 
fis-suq.

għat-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi ta’ 
prodotti tat-tessuti biex tkun eskluża 
kwalunkwe possibilità ta’ oġġezzjoni 
għall-metodi użati. Il-metodi użati għat-
testijiet uffiċjali mwettqa fl-Istati Membri 
biex jiddeterminaw il-kompożizzjoni tal-
fibra tal-prodotti tat-tessuti magħmula 
minn taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri 
għandhom ikunu uniformi, kemm fir-
rigward tat-trattament minn qabel tal-
kampjun kif ukoll fir-rigward tal-analiżi 
kwantitattiva tiegħu; għalhekk dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi metodu 
uniformi ta' analiżi għall-parti l-kbira tal-
prodotti tat-tessuti magħmulin minn 
taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri li jinsabu 
fis-suq. Madankollu, sabiex dan ir-
Regolament jiġi ssimplifikat u metodi 
uniformi bħal dawn jiġu adattati għall-
progress tekniku, hu xieraq li l-metodi 
stipulati f’dan ir-Regolament jinbidlu fi 
standards Ewropej. Għal dan il-għan il-
Kummissjoni għandha torganizza t-
transizzjoni mis-sistema attwali, fejn il-
metodi huma deskritti f’dan ir-
Regolament, għal sistema bbażata fuq 
standards Ewropej.

Or. en

Emenda 58
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti metodi 
għat-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi ta’ 
prodotti tat-tessuti biex tkun eskluża 
kwalunkwe possibilità ta’ oġġezzjoni 
għall-metodi użati. Il-metodi użati għat-
testijiet uffiċjali mwettqa fl-Istati Membri 
biex jiddeterminaw il-kompożizzjoni tal-
fibra tal-prodotti tat-tessuti magħmula 

(12) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti metodi 
għat-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi ta’ 
prodotti tat-tessuti biex tkun eskluża 
kwalunkwe possibilità ta’ oġġezzjoni 
għall-metodi użati. Il-metodi użati għat-
testijiet uffiċjali mwettqa fl-Istati Membri 
biex jiddeterminaw il-kompożizzjoni tal-
fibra tal-prodotti tat-tessuti magħmula 
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minn taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri 
għandhom ikunu uniformi, kemm fir-
rigward tat-trattament minn qabel tal-
kampjun kif ukoll fir-rigward tal-analiżi 
kwantitattiva tiegħu; għalhekk dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi metodu 
uniformi ta' analiżi għall-parti l-kbira tal-
prodotti tat-tessuti magħmulin minn 
taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri li jinsabu 
fis-suq. 

minn taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri 
għandhom ikunu uniformi, kemm fir-
rigward tat-trattament minn qabel tal-
kampjun kif ukoll fir-rigward tal-analiżi 
kwantitattiva tiegħu; għalhekk dan ir-
Regolament għandu jistabbilixxi metodu 
uniformi ta' analiżi għall-parti l-kbira tal-
prodotti tat-tessuti magħmulin minn 
taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri li jinsabu 
fis-suq. Sabiex tiġi ssimplifikata l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
l-Anness VIII għandu jinbidel 
b’standards armonizzati kif stipulati fil-
kuntest tas-sistema bbażata fuq Standards 
Ewropej. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċarezza u simplifikazzjoni, il-Kummissjoni għandha torganizza t-
transizzjoni mis-sistema attwali, kif deskritta fl-Anness VIII, għal sistema bbażata fuq 
standards Ewropej, bl-għajnuna tal-industrija u b’kooperazzjoni mal-Kumitat Ewropew 
għall-Istandardizzazzjoni (CEN).

Emenda 59
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jixraq li tiġi stabbilita proċedura, li 
għandha tiġi osservata minn kwalunkwe 
manifattur jew rappreżentant tiegħu li 
jixtieq jinkludi isem ġdid ta' fibra fl-
Annessi tekniċi. Dan ir-Regolament 
għandu għalhekk jistipula rekwiżiti li 
għandhom japplikaw għal isem ġdid ta' 
fibra li għandu jiżdied mal-Annessi 
tekniċi.

(16) Jixraq li tiġi stabbilita proċedura, bl-
inklużjoni ta’ rekwiżiti speċifiċi, li 
għandha tiġi osservata minn kwalunkwe 
manifattur jew minn kull rappreżentant 
awtorizzat tiegħu li jixtieq jinkludi isem 
ġdid ta' fibra fil-lista armonizzata ta' 
ismijiet ta' fibri stipulata fl-Anness I.

Or. en
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Emenda 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadatta għall-
progress tekniku l-lista ta' ismijiet ta' fibri u 
d-deskrizzjonijiet relatati, ir-rekwiżiti 
minimi għall-fajl tekniku li għandu jiġi 
anness mal-applikazzjoni mill-manifattur 
għaż-żieda ta' isem ġdid ta' fibra mal-lista 
ta' ismijiet ta' fibri permessi, id-
dispożizzjonijiet speċjali li jikkonċernaw 
prodotti ta' kriepet u ċerti tipi ta' tessuti, il-
lista ta' prodotti li għalihom l-ittikkettjar u 
l-immarkar mhuwiex obbligatorju, il-lista 
ta' oġġetti li ma għandhomx jitqiesu għad-
determinazzjoni tal-perċentwali ta' fibri, il-
konċessjonijiet miftehma użati għall-
kalkolu tal-piż tal-fibri li fih prodott tat-
tessuti, kif ukoll li tadatta l-metodi eżistenti 
jew li tadotta oħrajn ġodda ta' analiżi 
kwantitattivi għal taħlitiet ta' żewġ u ta' 
tliet fibri. Ladarba dawk il-miżuri huma ta’ 
ambitu ġenerali u mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentawh b'elementi ġodda mhux 
essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

(18) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadatta għall-
progress tekniku l-lista ta' ismijiet ta' fibri u 
d-deskrizzjonijiet relatati, ir-rekwiżiti 
minimi għall-fajl tekniku li għandu jiġi 
anness mal-applikazzjoni mill-manifattur 
għaż-żieda ta' isem ġdid ta' fibra mal-lista 
ta' ismijiet ta' fibri permessi, id-
dispożizzjonijiet speċjali li jikkonċernaw 
prodotti ta' kriepet u ċerti tipi ta' tessuti, il-
lista ta' oġġetti li ma għandhomx jitqiesu 
għad-determinazzjoni tal-perċentwali ta' 
fibri, il-konċessjonijiet miftehma użati 
għall-kalkolu tal-piż tal-fibri li fih prodott 
tat-tessuti, kif ukoll li tadatta l-metodi 
eżistenti jew li tadotta oħrajn ġodda ta' 
analiżi kwantitattivi għal taħlitiet ta' żewġ 
u ta' tliet fibri. Ladarba dawk il-miżuri 
huma ta’ ambitu ġenerali u mfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan 
ir-Regolament, inter alia, billi 
jissupplimentawh b'elementi ġodda mhux 
essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.
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Or. it

Emenda 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Għandhom jidħlu fis-seħħ regoli 
armonizzati fir-rigward tal-indikazzjoni 
tal-oriġini tal-prodotti tat-tessuti, sabiex 
il-konsumatur jitħares minn 
indikazzjonijiet qarrieqa, mhux preċiżi 
jew li jiżgwidaw.  Fir-rigward ta’ prodotti 
impurtati, dawk ir-reogoli għandhom 
jieħdu l-forma ta’ rekwiżiti obbligatorji 
dwar it-tikkettar.  Għal dawk il-prodotti li 
mhumiex soġġetti għal tikettar 
obbligatorju tal-oriġini, għandu jkun 
hemm regoli li jiżguraw li dikjarazzjonijiet 
eventwali tal-oriġini ma jkunx foloz jew 
jiżgwidaw. 

Or. en

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

Proposta għal regolament
Premessa 18 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ 
Novembru, 2009 dwar l-immarkar tal-
oriġini1,il-Parlament Ewropew itenni li l-
ħarsien tal-konsumatur jeħtieġ regoli tal-
kummerċ trasparenti u konsistenti, inklużi 
l-indikazzjonijiet tal-oriġini, u jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex 
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jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex 
jiżguraw livell uniformi mal-imsieħba 
kummerċjali li jkunu daħħlu fis-seħħ ir-
rekwiżiti tal-immarkar tal-oriġini. 
________
1 Test approvat  P7_TA(2009)0093.

Or. it

Emenda 63
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu 
jagħmlu għażliet ibbażati fuq it-tagħrif 
meta jixtru prodott magħmul mit-tessuti, 
għandhom ikunu jafu jekk prodott bħal 
dan jinkludix partijiet mhux magħmula 
mit-tessuti li joriġinaw mill-annimali. 
Għalhekk hu essenzjali li t-tikketta tindika 
l-preżenza ta’ materjali li joriġinaw mill-
annimali

Or. en

Emenda 64
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 19 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Dan ir-Regolament hu limitat għal 
regoli li jikkonċernaw l-armonizzazzjoni 
ta' ismijiet ta' fibri tat-tessuti u l-
ittikkettjar u l-kompożizzjoni tal-fibri tal-
prodotti tat-tessuti. Madankollu sabiex 
tingħata valutazzjoni komprensiva tal-
istat tal-ittikettjar tat-tessuti fis-suq intern, 
u sabiex jinżamm il-pass mal-iżvilupp tal-
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kummerċ elettroniku u l-isfidi futuri fis-
suq tal-prodotti tat-tessuti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
rekwiżiti ġodda ta' ttikkettjar possibbli, 
bil-għan li jiġi ffaċilitat il-moviment ħieles 
tal-prodotti tat-tessuti fis-suq intern u biex 
jinkiseb livell għoli ta’ ħarsien tal-
konsumatur madwar l-Unjoni.  Ir-rapport 
għandu jissejjes fuq konsultazzjoni 
wiesgħa mal-partijiet interessati kollha u 
fuq studju tal-impatt li jsir bir-reqqa, u li 
jista’, fejn xieraq, ikun fih proposti 
leġiżlattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ffaċċjati sfidi futuri fis-suq tal-prodotti tat-tessuti għandna ninvestigaw oqsma 
oħra ta' ittikkettjar ta' prodotti tat-tessuti jekk dawn igħinu l-iffaċilitar tal-moviment ħieles 
tal-prodotti tat-tessuti u l-valur miżjud għall-konsumatur. Dan ir-rapport għandu jkun ibbażat 
fuq konsultazzjoni wiesgħa mal-gruppi interessati u fuq il-valur miżjud reali għall-
konsumatur kif ukoll fuq il-ħtiġijiet tal-konsumatur.

Emenda 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Premessa 19 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Dan ir-Regolament hu limitat għal 
regoli li jikkonċernaw l-armonizzazzjoni 
ta' ismijiet ta' fibri tat-tessuti u l-
ittikkettjar u l-kompożizzjoni tal-fibri tal-
prodotti tat-tessuti. Madankollu, biex 
jitneħħew l-ostakli li jistgħu jinqalgħu 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 
u li jkunu kkaġunati minn 
dispożizzjonijiet jew prattiki differenti tal-
Istati Membri, u biex jinżamm il-pass 
mal-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku u l-
isfidi futuri fis-suq tal-prodotti tat-tessuti, 
jeħtieġ li jiġu analizzati l-armonizzazzjoni 
jew l-istandardizzazzjoni ta' aspetti oħra 
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tal-ittikkettjar tat-tessuti bil-għan li jkun 
iffaċilitat il-moviment ħieles tal-prodotti 
tat-tessuti fis-suq intern kif ukoll biex 
jinkiseb livell għoli u uniformi ta' ħarsien 
tal-konsumatur fl-UE kollha. Għal dan il-
għan il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar rekwiżiti ġodda ta’ ttikkettjar 
possibbli, li għandhom jiddaħħlu fil-livell 
tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tfittex li tiżgura li l-Kummissjoni Ewropea tkun tista’ tfassal rapport 
mingħajr konklużjonijiet prestabbiliti, sabiex kull rekwiżit ġdid maħsub jilqa’ l-ħtiġijiet reali 
tal-konsumaturi u tan-negozji.

Emenda 66
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Premessa 19 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar rekwiżiti 
ġodda ta' ttikkettjar possibbli, li 
għandhom jiddaħħlu fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Premessa 19 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) L-għan tal-arranġamenti tal-
immarkar tal-oriġini għandu jkun li 
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jipprovdi lill-konsumaturi b’tagħrif dwar 
il-pajjiż tal-oriġini tal-prodotti li qegħdin 
jixtru, li jippermettilhom jivvalutaw dawn 
il-prodotti fid-dawl tal-istandards soċjali, 
ambjentali u ta’ sikurezza li huma 
ġeneralment assoċjati mal-pajjiż 
partikolari.    

Or. it

Emenda 68
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jikkonċernaw l-użu ta' ismijiet ta' tessuti u 
ttikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti kif 
ukoll regoli li jikkonċernaw l-analiżi 
kwantitattiva ta' taħlitiet ta' fibri ta' 
tessuti ta' żewġ u ta' tliet fibri.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jikkonċernaw l-użu ta' ismijiet tal-fibri ta' 
tessuti, l-ittikkettjar tal-prodotti tat-tessuti 
u d-determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-
fibri tal-prodotti tat-tessuti b'metodi 
uniformi ta' analiżi kwantitattiva, bil-
għan li jittejjeb il-moviment ħieles 
tagħhom fis-suq intern u li l-konsumaturi 
jingħataw tagħrif eżatt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiġi enfasizzat li l-miżuri standard jistgħu jikkontribwixxu għaċ-ċirkolazzjoni 
ħielsa tal-prodotti tat-tessuti fis-suq intern.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament ma japplikawx għall-prodotti 

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, barra minn dawk relatati 
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tat-tessuti li: mal-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini, ma 
japplikawx għall-prodotti tat-tessuti li:

Or. it

Emenda 70
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) “ittikettjar” tfisser li t-tagħrif meħtieġ 
ikun indikat fuq il-prodott tat-tessuti billi 
titwaħħal tikketta;

Or. en

Emenda 71
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) “immarkar” tfisser li t-tagħrif 
meħtieġ ikun indikat fuq il-prodott tat-
tessuti bil-ħjata, ir-rakkmar, l-istampar, l-
intaljar jew bl-użu ta’ kull teknoloġija ta’ 
applikazzjoni oħra; 

Or. en
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Emenda 72
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti tat-tessuti jistgħu jitqiegħdu 
fis-suq tal-Komunità, jew qabel jew matul 
l-ipproċessar industrijali tagħhom jew fi 
kwalunkwe fażi tad-distribuzzjoni, biss 
fejn prodotti bħal dawn huma ttikkettjati
skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.

1. Il-prodotti tat-tessuti għandhom ikunu 
disponibbli fis-suq biss jekk ikunu 
ttikkettjati jew jekk ikollhom magħhom id-
dokumenti kummerċjali b’konformità
mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid.

Emenda 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandha tkun bla ħsara għall-
applikazzjoni tar-regoli nazzjonali u 
Komunitarji dwar il-ħarsien ta’ proprjetà 
industrijali u kummerċjali, dwar 
indikazzjonijiet ta’ provenjenza, marki ta’ 
oriġini u l-ħarsien minn kompetizzjoni 
inġusta.

2. Ħlief għal dispożizzjonijiet kuntrarji 
f'dan ir-Regolament, regoli nazzjonali u 
tal-Unjoni dwar il-ħarsien ta’ proprjetà 
industrijali u kummerċjali, dwar 
indikazzjonijiet ta’ provenjenza, marki ta’ 
oriġini u l-ħarsien minn kompetizzjoni 
inġusta għandhom jibqgħu applikabbli 
għall-prodotti tat-tessuti.

Or. en
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Emenda 74
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jiġu nklużi fl-Anness I, fibri 
ġodda għandhom jintgħażlu mill-materja 
prima li minnha huma magħmulin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li l-proċedura ta’ komitoloġija x’aktarx tieħu ħafna xhur biex tinkludi l-fibri fl-Anness 
I, ser jenħtieġ, għal raġunijiet finanzjarji, l-użu tal-fibri b'isem ta' transizzjoni - dak tal-
materja prima. Għalhekk, jinħtieġ dan il-perjodu ta’ transizzjoni.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-
Artikolu 3(1)(a) ta’ dan ir-Regolament u 
minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
24(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/1992 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li 
joħloq kodiċi tal-oriġini doganali tal-
Komunità (“Kodiċi Doganali tal-
Komunità”), sakemm tidħol fis-seħħ ir-
riforma tad-dispożizzjonijiet obbligatorji 
tal-oriġini u bi qbil mal-Artikolu 11(1) ta’ 
dan ir-Regolament, il-prodotti ta’ tessuti 
għandhom jitqiesu bħala li “joriġinaw” 
fil-pajjiż fejn ikunu għaddew minn minn 
tal-inqas żewġ stadji ta’ ipproċessar u/jew 
ta’ manifattura ewlenin.  
___________
1 ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.
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Or. it

Emenda 76
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impuritajiet fibrużi fil-prodotti 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2, inklużi l-
prodotti tas-suq li għaddew minn proċess 
ta' tqardix, ma għandhomx jaqbżu ż-0,3 % 
u dan għandu jkun ġustifikat minn 
raġunijiet tekniċi konnessi mal-
manifattura.

3. Il-fibri estranji fil-prodotti msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2, inklużi l-prodotti tas-suq 
li għaddew minn proċess ta' tqardix, ma 
għandhomx jaqbżu ż-0,3 % f'piż u dan 
għandu jkun ġustifikat bħala teknikament 
mhux evitabbli f’prattika ta’ manifattura 
tajba.

Or. en

Emenda 77
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Prodott tat-tessuti magħmul minn żewġ 
fibri jew iktar, li waħda minnhom ikun 
fiha għallinqas 85 % tal-piż totali, għandu 
jkun ittikkettjat b'wieħed minn dawn li 
ġejjin:

1. Prodott tat-tessuti għandu jkun 
ittikkettjat bl-isem tal-fibri kostitwenti 
kollha f’ordni dixxendenti tal-perċentwali  
skont il-piż.

(a) l-isem tal-fibra li jkun fiha għallinqas 
85 % tal-piż totali segwit mill-perċentwali 
tiegħu tal-piż;
(b) l-isem tal-fibra li jkun fiha għallinqas 
85 % tal-piż totali sewgit mill-kliem 
‘minimu ta' 85 %’;
(c) il-perċentwali sħiħ tal-kompożizzjoni 
tal-prodott.
2. Prodott tat-tessuti magħmul minn żewġ 
fibri jew iktar, li l-ebda waħda minnhom 
ma tagħmel aktar minn 85 % tal-piż totali, 

2. B’deroga mill-paragrafu 1, il-fibri 
mhux inklużi fl-Anness I jistgħu jiġu 
identifikati bit-terminu "fibri oħrajn" 
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għandu jkun ittikkettjat bl-isem u l-
perċentwali skont il-piż ta’ għallinqas 
żewġ fibri prinċipali bl-ogħla perċentwali 
skont il-piż, segwiti mill-ismijiet tal-fibri 
kostitwenti l-oħra f’ordni dixxendenti tal-
perċentwali skont il-piż, bi jew mingħajr 
indikazzjoni tal-perċentwali tagħhom 
skont il-piż. 

segwit mill-perċentwali totali tagħhom 
skont il-piż.

Madankollu, għandhom japplikaw ukoll 
ir-regoli li ġejjin:
(a) fibri li separatament jagħmlu inqas 
minn 10 % tal-piż totali ta’ prodott jistgħu 
jiġu msemmija kollettivament bit-terminu 
‘fibri oħra’, segwiti bil-perċentwali totali 
skont il-piż;
(b) fejn l-isem tal-fibra li tagħmel inqas 
minn 10 % tal-piż totali ta’ prodott huwa 
speċifikat, għandha tingħata l-
kompożizzjoni tal-perċentwali totali ta’ 
dak il-prodott.
3. Prodotti li jkollhom medd ta’ qoton pur 
u tgħama ta’ kittien pur, li l-perċentwali ta’ 
qanneb fihom jagħmel għallinqas 40 % tal-
piż totali tat-tessut mhux imdaqqas jista’ 
jingħata l-isem ta’ “unjoni ta’ għażel u 
qoton” li għandu jkun akkumpanjat mill-
ispeċifikazzjoni tal-kompożizzjoni ‘medd 
ta’ qoton pur - tgħama ta’ qanneb pur’.

3. Prodotti li jkollhom medd ta’ qoton pur 
u tgħama ta’ kittien pur, li l-perċentwali ta’ 
qanneb fihom jagħmel għallinqas 40 % tal-
piż totali tat-tessut mhux imdaqqas jista’ 
jingħata l-isem ta’ “unjoni ta’ għażel u 
qoton” li għandu jkun akkumpanjat mill-
ispeċifikazzjoni tal-kompożizzjoni ‘medd 
ta’ qoton pur - tgħama ta’ qanneb pur’.

4. Għall-prodotti tat-tessuti li l-
kompożizzjoni tagħhom ma tistax tingħata 
faċilment fil-ħin tal-manifattura tagħhom, 
it-terminu ‘fibri mħallta’ jew it-terminu 
‘kompożizzjoni tat-tessut mhux 
speċifikata’ jista' jintuża fuq it-tikketta.

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
5(1), għall-prodotti tat-tessuti li l-
kompożizzjoni tagħhom ma tistax tingħata 
faċilment fil-ħin tal-manifattura tagħhom, 
it-terminu ‘fibri mħallta’ jew it-terminu
‘kompożizzjoni tat-tessut mhux 
speċifikata’ jista' jintuża fuq it-tikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur għandu d-dritt li jiġi nfurmat dwar il-perċentwali sħiħ ta’ kompożizzjoni ta’ 
prodott. Il-prodotti tat-tessuti huma magħmula minn numru limitat ta' fibri, u hu teknikament 
fattibbli li jiġu identifikati skont il-perċentwali preċiż tagħhom. It-tolleranzi stipulati fl-
Artikolu 18 paragrafi 2, 3 u 4 ser ikomplu jiġu applikati. Hemm ukoll provviżjoni ta’ deroga 
għal fibri li għadhom ma ġewx inklużi fl-Anness I iżda li tqiegħdu fuq is-suq sabiex jivvalutaw 
it-talba tal-konsumatur (paragrafu 2), u għall-prodotti ta’ tessuti magħmulin minn fibri 
riċiklati (paragrafu 4) li huma prodotti mill-SMEs b’metodi ta’ manifattura tradizzjonali.
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Emenda 78
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt (a) a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-perċentwali skont il-piż ta' fibri 
mhux speċifikati m’għandux jeċċedi 30 % 
tal-piż totali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ċifra anqas titqies bħala piż konsiderevoli u twassal għall-espansjoni mhux raġonevoli tat-
tikketta. Ma jibqgħax ikun hemm bilanċ bejn l-iżgurar ta’ grad ta' protezzjoni tal-konsumatur 
ogħla u s-simplifikazzjoni tar-regoli għall-prodotti tat-tessuti.

Emenda 79
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Materjali li joriġinaw mill-annimali

1. Meta prodott tat-tessuti jinkludi 
partijiet mhux magħmula minn tessuti li 
joriġinaw mill-annimali, għandu jkollu 
tikketta li tiddikjara li dawn il-partijiet 
huma magħmula minn materjali li 
joriġinaw mill-annimali. L-ittikkettjar 
m’għandux jiżgwida u għandu jitwettaq 
b’tali mod li l-konsumatur ikun jista’ 
jifhem faċilment għal liema parti tal-
prodott jirreferi t-tagħrif fuq it-tikketta.
2. L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni dwar il-metodi analitiċi 
li huma jużaw biex jidentifikaw il-
materjali li joriġinaw mill-annimali sa 
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(data tal-applikazzjoni) u 
sussegwentement kull meta jkun meħtieġ 
kif indikat minn żviluppi ġodda.
3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati bi qbil mal-Artikoli 19a, 19b u 
19c, li jispeċifikaw il-forma dettaljata ta’ 
u l-modalitajiet għall-ittikettjar fuq il-
prodotti tat-tessuti msemmija fil-punt 1 u 
jistabilixxu l-mezzi analitiċi li għandhom 
jintużaw fl-identifikazzjoni ta’ materjali li 
joriġinaw mill-annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet ibbażati fuq it-tagħrif, il-konsumaturi, meta jixtru prodott 
magħmul mit-tessuti, għandhom ikunu jafu jekk dan il-prodott fihx partijiet mhux magħmula 
mit-tessuti li joriġinaw mill-annimali (pil, ġilda eċċ.). Għalhekk hu essenzjali li t-tikketta 
tindika l-preżenza ta’ materjali li joriġinaw mill-annimali

Emenda 80
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti tat-tessuti għandhom jiġu 
ttikkettjati jew immarkati kull meta 
jitqiegħu fis-suq.

1. Il-prodotti tat-tessuti għandhom jiġu 
ttikkettjati kull meta jsiru disponibbli fis-
suq.
It-tikketta għandha titwaħħal mal-prodott 
tat-tessuti b’tali mod li tkun aċċessibbli u 
viżibbli faċilment għall-konsumatur. 
Matul il-perjodu raġonevoli ta’ użu tal-
prodott, it-tikketta għandha tibqa tinqara. 
L-ittikkettjar u l-mod kif titwaħħal 
m’għandux joħloq inkonvenjent eċċessiv 
għall-konsumatur meta jintlibes prodott 
tat-tessuti.

Madankollu, l-ittikkettjar jew l-immarkar 
jista’ jiġi sostitwit jew issupplimentat 
b’dokumenti kummerċjali li 
jakkumpanjawhom meta l-prodotti ma 
jkunux qegħdin għall-bejgħ lill-
konsumatur aħħari, jew meta jkunu 

Madankollu, l-ittikkettjar jista’ jinbidel 
jew jiġi ssupplimentat b'dokumenti 
kummerċjali li jakkumpanjawhom meta l-
prodotti jiġu mgħoddija lil operaturi 
ekonomiċi fil-katina tal-provvista, jew 
meta jkunu qegħdin jiġu fornuti fit-twettiq 
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qegħdin jitwasslu għal ordni magħmula 
mill-Istat jew minn xi persuna legali oħra 
rregolata mil-liġi pubblika.

ta’ ordni magħmul minn kull awtorità 
kontraenti kif stipulat mid-Direttiva 
2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti 
ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, 
kuntratti għal provvisti pubbliċi u 
kuntratti għal servizzi pubbliċi1.
L-ismijiet u d-deskrizzjonijiet imsemmija 
fl-Artikoli 5, 7, 8, u 9 ta’ dan ir-
Regolament għandhom ikunu indikati 
b'mod ċar f'dokumenti kummerċjali bħal 
dawn li jkunu mal-prodotti. 
Jistgħu jintużaw abbrevjazzjonijiet 
sakemm l-abbrevjazzjoni tal-fibra tkun 
definita skont standard² internazzjonali u 
tiġi spjegata fl-istess dokument 
kummerċjali.
_______
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
² ISO 2076 dwar abbrevjazzjonijiet fuq il-fibri tat-
tessuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li tiġi enfasizzata l-kumdità tal-utent aħħari, iżda mingħajr l-impożizzjoni 
stretta ta' regoli inflessibbli u mhux raġonevoli fuq il-manifattur. Għandha tiżdied ir-
referenza għall-istandard ISO 2076. L-istandard jiddefinixxi l-abbrevjazzjonijiet 
internazzjonali għall-aktar fibri tat-tessuti u materja prima importanti wżata fil-prodotti tat-
tessuti.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti tat-tessuti għandhom jiġu 
ttikkettjati jew immarkati kull meta 
jitqiegħu fis-suq.

1. Il-prodotti tat-tessuti għandhom dejjem 
jindikaw il-pajjiż tal-oriġini kif stipulat 
mill-Kodiċi Doganali tal-Komunità u
għandhom jiġu ttikkettjati jew immarkati 
kull meta jiqiegħdu fis-suq.    

Madankollu, l-ittikkettjar jew l-immarkar Madankollu, l-ittikkettjar jew l-immarkar 
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jista’ jiġi sostitwit jew issupplimentat 
b’dokumenti kummerċjali li 
jakkumpanjawhom meta l-prodotti ma 
jkunux qegħdin għall-bejgħ lill-konsumatur 
aħħari, jew meta jkunu qegħdin jitwasslu 
għal ordni magħmula mill-Istat jew minn 
xi persuna legali oħra rregolata mil-liġi 
pubblika.

jista’ jiġi sostitwit jew issupplimentat 
b’dokumenti kummerċjali li 
jakkumpanjawhom meta l-prodotti ma 
jkunux qegħdin għall-bejgħ lill-konsumatur 
aħħari, jew meta jkunu qegħdin jitwasslu 
għal ordni magħmula mill-Istat jew minn 
xi persuna legali oħra rregolata mil-liġi 
pubblika. Din id-dispożizzjoni 
m’għandhiex tapplika għal prodotti tat-
tessuti ġejjin minn pajjiżi terzi.

Or. it

Emenda 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

1. Għall-għan ta’ dan l-Artikolu, it-
termini "oriġini” jew “li joriġinaw” 
għandhom jirreferu għal oriġini mhux 
preferenzjali bi qbil mal-Artikoli 22 sa 26 
tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf 
il-Kodiċi Doganali tal-Komunità1.
2. l-importazzjoni jew t-tqegħid fuq is-suq 
ta’ prodotti tat-tessuti impurtati minn 
pajjiżi terzi, barra minn dawk li joriġinaw 
mit-Turkija u l-Pajjiżi Kontraenti tal-
Ftehim taż-ŻEE, għandhom ikunu 
soġġetti għall-ittikkettjar tal-oriġini skont 
il-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-
Artikolu. 
3. Il-pajjiż tal-oriġini ta’ prodotti tat-
tessuti għandu jiġi indikat fuq it-tikketta 
ta’ dawn il-prodotti. F’każijiet fejn il-
prodotti huma ppakkjati, għandu jkun 
hemm indikazzjoni separata fuq il-
pakkett.
4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-atti 
delegati, skont l-Artikoli 19a, 19b u 19c, 
sabiex jiġu stabbiliti l-każijiet fejn l-
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indikazzjoni tal-oriġini fuq il-pakkett 
għandha tiġi aċċettata minflok l-
ittikkettjar tal-prodotti nfushom. Dan 
jista’ jkun il-każ, partikolarment meta l-
prodotti normalment jaslu għand il-
konsumatur jew l-utent aħħari fil-pakkett 
normali tagħhom.
5. Il-kelmiet “made in” flimkien mal-isem 
tal-pajjiż tal-oriġini għandhom jindikaw l-
oriġini tal-prodotti tat-tessuti. L-
ittikkettjar għandu jkun disponibbli bi 
kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni li 
tinftiehem faċilment mill-konsumatur 
aħħari fl-Istat Membru li fih il-prodotti 
ser jiġu kummerċjalizzati. 
6. L-ittikkettjar tal-oriġini għandu jkun 
jidher sew, jinqara b’mod ċar u ma 
jitħassarx, għandu jkun viżibbli tul l-
immaniġġjar normali, distint b’mod ċar 
minn kull informazzjoni oħra u 
ppreżentat b’tali mod li la jiżgwida u l-
anqas ma' jagħti impressjoni żbaljata 
dwar l-oriġini tal-prodott.
7. Il-prodotti tat-tessuti għandu jkollhom 
it-tikkettjar meħtieġ fil-ħin tal-
importazzjoni. Dan l-ittikkettjar ma jistax 
jitneħħa jew jiġi mbgħabas sa meta l-
prodotti ma jinbigħux lill-konsumatur jew 
lill-utent aħħari.
_______
1 ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Emenda 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 11 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11b

1. Meta l-oriġini tal-prodott tat-tessuti 
barra minn dawk imsemmija fl-Artikolu 
11a tkun indikata fuq it-tikketta, din l-



PE439.907v01-00 22/34 AM\809153MT.doc

MT

indikazzjoni għandha tkun soġġetta għall-
kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.
2. Il-prodott għandu jitqies li joriġina 
mill-pajjiż fejn għadda minn minn tal-
inqas tnejn mill-istadji ta’ manifattura li 
ġejjin:
- għażil;
- insiġ;
- irfinar;
- tiswir.
3. Il-prodott tat-tessut ma jistax jiġi 
deskritt fuq it-tikketta bħala li joriġina 
kollu kemm hu minn pajjiż jekk ma jkunx 
għadda mill-istadji ta’ manifattura kollha 
f’dak il-pajjiż, kif imsemmi f’punt 2.
4. Il-kelmiet “made in” flimkien mal-isem 
tal-pajjiż tal-oriġini għandhom jindikaw l-
oriġini tal-prodotti tat-tessuti. L-
ittikkettjar għandu jkun disponibbli bi 
kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni li 
tinftiehem faċilment mill-konsumatur 
aħħari fl-Istat Membru li fih il-prodott ser 
jiġi kummerċjalizzat.
5. L-ittikkettjar tal-oriġini għandu jkun 
f’karattri li jidhru sew u li jinqraw b’mod 
ċar, għandu jkun viżibbli tul l-
immaniġġjar normali, distint b’mod ċar 
minn kull informazzjoni oħra u 
ppreżentat b’tali mod li la jiżgwida u l-
anqas ma' jagħti impressjoni żbaljata 
dwar l-oriġini tal-prodott.

Or. en
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Emenda 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 11 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11c

Il-Kummissjoni tista’ tadotta l-atti 
delegati bi qbil mal-Artikoli 19a, 19b u 
19c sabiex:
- tiddetermina l-forma dettaljata ta u l-
modalitajiet tal-ittikkettjar tal-oriġini;
- tistabbillixxi lista ta’ termini fil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-Unjoni li jesprimu 
b’mod ċar li l-prodotti joriġinaw mill-
pajjiż indikat fuq it-tikketta;
- tiddetermina l-każijiet fejn l-
abbrevjazzjonijiet użati normalment 
jindikaw b'mod ċar il-pajjiż tal-oriġini u 
jistgħu jintużaw għall-għan ta' dan ir-
Regolament;
- tiddetermina l-każijiet fejn il-prodotti ma 
jistgħux jew ma jeħtiġux li jiġu ttikkettar 
għal raġunijiet tekniċi jew ekonomiċi;
- tiddetermina regoli oħrajn li jistgħu 
jinħtieġu meta jidher li l-prodotti ma 
jikkonformawx ma' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 11 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11d

1. Il-prodotti tat-tessuti msemmija fl-
Artikolu 11a għandhom jitqiesu bħala 
mhux konformi ma' dan ir-Regolament 
jekk:
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- ma jkollhomx tikketta tal-oriġini;
- it-tikketta tal-oriġini ma taqbilx mal-
oriġini tal-prodotti;
- it-tikketta tal-oriġini tkun inbidlet jew 
tneħħiet u jew tbgħabset b’xi mod ieħor, 
barra meta tkun inħtieġet korrezzjoni 
f’konformità mal-punt 5 ta’ dan l-
Artikolu;
2. Il-prodotti tat-tessuti barra minn dawk 
imsemmija fl-Artikolu 11a għandhom 
jitqiesu li ma jikkonformawx ma' dan ir-
Regolament jekk:
- It-tikketta tal-oriġini ma taqbilx mal-
oriġini tal-prodotti;
- It-tikketta tal-oriġini tkun inbidlet jew 
tneħħiet u jew tbgħabset b’xi mod ieħor, 
barra meta tkun inħtieġet korrezzjoni 
f’konformità mal-punt 5 ta’ dan l-
Artikolu;
3. Il-kummissjoni tista’ tadotta atti 
delegati bi qbil mal-Artikoli 19a, 19b u 
19c fir-rigward ta’ dikjarazzjonijiet u 
dokumenti ta’ prova li jistgħu jitqiesu li 
jixhdu konformità ma' dan ir-
Regolament.
4. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
ir-regoli dwar il-penali applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw għall-
implimentazzjoni tagħhom. Il-penali 
stipulati għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom javżaw lill-
Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet 
sa mhux aktar tard minn disa’ xhur wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u 
għandhom javżawha mingħajr dewmien 
b’kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom.
5. Meta l-prodotti ma jikkonformawx ma’ 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom konsegwentement jadottaw il-
miżuri meħtieġa li jitolbu lis-sid tal-
prodotti jew lil kull persuna responsabbli 
oħra, biex jittikkettjaw dawk il-prodotti bi 
qbil ma’ dan ir-Regolament u bi spejjeż 
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għalihom.
6. Fejn meħtieġ għall-applikazzjoni 
effettiva ta’ dan ir-Regolament, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħmlu 
skambju tad-data miġbura waqt il-
kontrolli ta’ konformità ma’ dan ir-
Regolament, inklużi mal-awtoritajiet u 
ma’ persuni jew organizzazzjonijiet 
oħrajn li ngħataw is-setgħa mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 
2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar 
negozju mhux ġust lill-konsumatur skont 
prattiċi kummerċjali fis-suq intern1.
______
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

Or. en

Emenda 86
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ismijiet u d-deskrizzjonijiet
imsemmija fl-Artikoli 5, 7, 8, u 9 
għandhom jiġu indikati fil-katalogi u fil-
letteratura kummerċjali, fuq l-
ippakkeġġjar, fuq it-tikketti u l-immarkar 
bi stampa ċara, leġibbli u uniformi meta l-
prodotti tat-tessuti jkunu għall-bejgħ.

2. Meta prodott tat-tessuti jsir disponibbli 
fis-suq, l-ismijiet u l-kompożizzjoni tal-
fibri msemmija fl-Artikoli 5, 7, 8, u 9 
għandhom jiġu indikati fil-katalogi u fil-
letteratura kummerċjali, fuq l-ippakkeġġjar 
u fuq it-tikketti b'mod li jkun faċilment 
aċċessibbli, viżibbli u bi stampa jew tipa
uniformi. Dan it-tagħrif għandu jkun 
faċilment disponibbli għall-konsumatur 
qabel ma jixtri, anke f'każijiet meta x-xiri 
jsir b'mezzi elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiġi enfasizzat li l-prodott għandu jkun immirat lejn l-utent aħħari. L-
informazzjoni pprovduta fuq it-tikketta għandha tkun disponibbli għall-konsumatur kull meta 
jinħtieġ, iżda dan ir-rekwiżit m’għandux jimponi regoli stretti u mhux raġonevoli fuq il-
manifattur. Għandna nżommu l-bilanċ bejn in-negozju u l-konsumatur għall-funzjonament 
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tajjeb tas-suq intern.

Emenda 87
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ittikkettjar u l-immarkar għandhom 
ikunu disponibbli fil-lingwa jew lingwi tal-
Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-
prodotti tat-tessuti qegħdin għall-bejgħ 
jew qed jinbigħu lill-konsumatur aħħari 
jekk dan huwa mitlub skont il-
leġiżlazzjoni ta' dak l-Istat Membru.

4. L-ittikkettjar għandu jkun disponibbli bi 
kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni li 
tinftiehem faċilment mill-konsumatur 
aħħari fl-Istat Membru li fih il-prodotti 
tat-tessuti jsiru disponibbli. 

Or. en

Emenda 88
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' mkebba, irkiekel, marelli u 
kobob, jew kwantità żgħira oħra ta' ħjut tal-
ħjata, tat-tiswija u r-rakkmu, l-ewwel 
subparagrafu għandu japplika għall-
ittikkettjar inklussiv imsemmi fl-
Artikolu 15(3). L-oġġetti individwali
jistgħu jiġu ttikkettjati fi kwalunkwe 
waħda mil-lingwi tal-Komunità.

Fil-każ ta' mkebba, irkiekel, marelli u 
kobob, jew kwantità żgħira oħra ta' ħjut tal-
ħjata, tat-tiswija u r-rakkmu, l-ewwel 
subparagrafu għandu japplika għall-
ittikkettjar inklussiv imsemmi fl-
Artikolu 15(3). Meta prodotti bħal dawn 
jinbiegħu individwalment lill-utent 
aħħari, jistgħu jiġu ttikkettjati fi 
kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni, 
sakemm ikollhom ukoll ittikkettjar 
inklużiv. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-ittikkettjar ikun disponibbli faċilment għall-konsumatur.
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Emenda 89
Zuzana Roithová

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' mkebba, irkiekel, marelli u 
kobob, jew kwantità żgħira oħra ta' ħjut tal-
ħjata, tat-tiswija u r-rakkmu, l-ewwel 
subparagrafu għandu japplika għall-
ittikkettjar inklussiv imsemmi fl-
Artikolu 15(3). L-oġġetti individwali
jistgħu jiġu ttikkettjati fi kwalunkwe 
waħda mil-lingwi tal-Komunità.

Fil-każ ta' mkebba, irkiekel, marelli u 
kobob, jew kwantità żgħira oħra ta' ħjut tal-
ħjata, tat-tiswija u r-rakkmu, l-ewwel 
subparagrafu għandu japplika għall-
ittikkettjar inklussiv imsemmi fl-
Artikolu 15(3). Meta prodotti bħal dawn 
jinbiegħu individwalment lill-utent 
aħħari, jistgħu jiġu ttikkettjati fi 
kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni, 
sakemm ikollhom ukoll ittikkettjar 
inklużiv.

Or. en

Emenda 90
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 4 - subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
atti delegati bi qbil mal-Artikoli 19a, 19b 
u 19c, li jistabbilixxu kundizzjonijiet 
dettaljati dwar l-użu tas-simboli 
msemmija f’dan il-paragrafu.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikazzjoni tal-ismijiet ta' fibri jew 
tal-kompożizzjoni tal-fibri fuq it-tikketti 
jew l-immarkar tal-prodotti tat-tessuti 
msemmija fl-Anness V mhijiex meħtieġa. 

2. L-indikazzjoni tal-ismijiet ta' fibri –
barra minn dawk tal-oriġini - jew tal-
kompożizzjoni tal-fibri fuq it-tikketti jew l-
immarkar tal-prodotti tat-tessuti msemmija 
fl-Anness V mhijiex meħtieġa.

Or. it

Emenda 92
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe laboratorju responsabbli 
mill-ittestjar ta' taħlitiet ta' tessuti li 
għalihom ma hemm l-ebda metodu ta' 
analiżi uniformi fil-livell Komunitarju 
għandu jiddetermina l-kompożizzjoni ta' 
taħlitiet bħal dawn billi juża kwalunkwe 
metodu validu għad-dispożizzjoni tiegħu, 
waqt li jindika r-riżultat miksub fir-rapport 
tal-analiżi u, jekk dan ikun magħruf, il-
grad ta' preċiżjoni tal-metodu użat.

3. Kwalunkwe laboratorju akkreditat u 
approvat mill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri għall-ittestjar ta' taħlitiet ta' tessuti 
li għalihom ma hemm l-ebda metodu ta' 
analiżi uniformi fil-livell Komunitarju 
għandu jiddetermina l-kompożizzjoni tal-
fibri ta' taħlitiet bħal dawn, waqt li jindika 
r-riżultat miksub fir-rapport tal-analiżi, il-
metodu li ntuża, u l-grad ta' preċiżjoni 
tiegħu.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

It-terminu “responsabbli” ma jagħti l-ebda garanzija ta’ affidabilità dwar il-laboratorju għall-
ittestjar u s-sejbiet tiegħu. Laboratorji akkreditati u approvati mill-awtoritajiet tal-Istat 
Membri tal-inqas iwettqu l-kriterji minimi fir-rigward tal-kwalità u tal-affidabilità.   

Emenda 93
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Reviżjoni

1. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rigward rekwiżiti 
ta’ ttikketjar li jista’ jinħtieġ li jiddaħħlu 
fil-livell tal-Unjoni bil-għan li jiġi 
ffaċilitat l-moviment ħieles tal-prodotti 
tat-tessuti fis-suq intern u biex jinkiseb 
libell għoli ta' ħarsien tal-knsumatur 
madwar l-Unjoni. Ir-rapport għandu jkun 
imsejjes fuq konsultazzjoni wiesgħa mal-
partijiet interessati kollha u fuq studju tal-
impatt li jsir bir-reqqa, u meta xieraq, 
għandu jkun fih proposti leġiżlattivi. 
2. Ir-rapport għandu jeżamina l-fehmiet 
tal-konsumaturi rigward l-ammont 
minimu ta' tagħrif li għandu jingħata fuq 
it-tikketta ta' prodotti tat-tessuti. Ir-
rapport għandu jkopri kwistjonijiet bħall-
fjammabilità tal-prodotti tat-tessuti u l-
indikazzjoni ta’ kwalunkwe sustanza 
potenzjalment allerġenika jew perikoluża 
wżata fil-manifattura u fl-ipproċessar tal-
prodotti tat-tessuti. Ir-rapport jista’ 
jinvestiga ukoll oqsma oħra ta’ ttikkettjar 
tal-prodott tat-tessuti jekk dawn jgħinu l-
proċess ta’ armonizzazzjoni u jżidu l-valur 
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għall-konsumatur.
3. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel studju biex tevalwa jekk is-
sustanzi użati fil-manifattura jew l-
ipproċessar tal-prodotti tat-tessuti jistgħux 
ikunu perikolużi għas-saħħa tal-bniedem. 
Dan l-istudju għandu jevalwa b'mod 
partikulari jekk hemmx rabta każwali 
bejn ir-reazzjonijiet allerġeniċi u l-fibri 
sintetiċi, il-koloranti, il-bijoċidi, il-
preservattivi jew in-nanopartiċelli użati 
fil-prodotti tat-tessuti. Dan l-istudju 
għandu jissejjes fuq evidenza xjentifika u 
għandu jqis ir-riżultati tal-attivitajiet ta' 
sorveljanza tas-swieq. Abbażi ta' dan l-
istudju, il-Kummissjoni, meta jkun 
ġustifikat, għandha tippreżenta proposti 
leġiżlattivi bil-għan li tipprojbixxi jew 
tillimita l-użu ta' sustanzi potenzjalment 
perikolużi użati fil-prodotti tat-tessuti, 
b'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-UE.
___________
* Tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ffaċċjati sfidi futuri fis-suq tal-prodotti ta' tessuti għandna ninvestigaw oqsma 
oħra ta' ttikettjar ta' prodotti tat-tessuti jekk jgħinu l-iffaċilitar tal-moviment ħieles tal-
prodotti tat-tessuti u l-valur miżjud għall-konsumatur. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni hija 
mistiedna li tippreżenta proposta. Dan ir-rapport għandu jkun bbażat fuq konsultazzjoni 
estiża mal-gruppi interessati. Madankollu għandna nagħrfu r-riskju ta' regolamentazzjoni 
żejda tas-settur f’termini ta’ ttikkettjar li jista’ jżid it-tensjonijiet internazzjonali u jħalli 
impatt fuq il-kompettitività tal-industrija tal-UE.

Emenda 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
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Reviżjoni
Sa mhux aktar minn ...* il-Kummissjoni 
għandu tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rigward l-
introduzzjoni possibbli ta’ rekwiżiti ġodda 
ta’ ttikkettjar fil-livell tal-Unjoni.
___________
* Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tiżgura li l-Kummissjoni Ewropea tkun tista’ tfassal rapport mingħajr 
konklużjonijiet prestabbiliti, sabiex ir-rekwiżiti kollha maħsuba jilqgħu l-ħtiġijiet reali tal-
konsumaturi u tan-negozji. 

Emenda 95
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn [DATA = ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, b'enfasi fuq it-talbiet u l-
adozzjoni tal-ismijiet il-ġodda ta' fibri.

Sa mhux aktar tard minn [DATA = ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, b'enfasi fuq it-talbiet u l-
adozzjoni tal-ismijiet il-ġodda ta' fibri u 
tippreżenta, fejn xieraq, proposta 
leġiżlattiva..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħames snin hu tassew żmien raġonevoli biex jitwettaq stħarriġ tas-settur tat-ttikkettjar tat-
tessuti u għal valutazzjoni tal-impatt bir-reqqa dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-
regolament.
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Emenda 96
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Dispożizzjoni transizzjonali

Prodotti tat-tessuti li huma konformi mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2008/121/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar l-
ismijiet tat-tessuti (riformulata) u li 
tqiegħdu fis-suq qabel [6 xhur wara d-
dħul fis-seħħ] jistgħu jibqgħu jitqiegħdu 
fis-suq sa ...*. 
___________
1 ĠU L 19, 23.1.2009, p. 29.
* Tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.
Dan ir-Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ tliet jidher raġonevoli biex jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

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

Proposta għal regolament
Anness V – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Feltri imħassar

Or. it
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Emenda 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Anness V – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Kpiepel tal-feltru imħassar

Or. it

Emenda 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Anness V – punt 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. Prodotti tat-tessuti għal għanijiet ta’ 
protezzjoni u ta’ sigurtà bhal ċintorini tas-
sigurtà, paraxutijiet, ġkieket tas-
salvataġġ, siġġijiet ta’ emerġenza, apparat 
għat-tifi tan-nar, ġkieket għal kontra l-
bulits u lbies protettiv speċjali (eż: 
protezzjoni kontra n-nar, kontra sostanzi 
kimiċi u perikoli oħra għas-sigurtà) 

imħassar

Or. it

Emenda 100
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Anness V – punt 43 (a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

43a. Prodotti tat-tessuti mgħotija lil utenti 
tal-aħħar bħal artikli uniċi magħmulin 
fuq ordni.

Or. de



PE439.907v01-00 34/34 AM\809153MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Intrapriżi żgħar (inkluż għadd kbir ta’ intrapriżi b’persuna waħda) jagħmlu artikli ta’ dan it-
tip. In-nuqqas ta' eżenzzjoni ta' artikli uniċi għall-utenti tal-aħħar jitfgħu piż qawwi fuq dan 
is-settur tal-industrija, li għandha sehe’ kbir fit-tkabbir tiegħu.


