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Emenda 35
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 13

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(13) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti metodi 
għat-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi ta’ 
prodotti tat-tessuti sabiex tkun eskluża 
kwalunkwe possibbiltà 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 binarji u ternarji tal-fibri 
għandhom ikunu uniformi, fir-rigward 
kemm tat-trattament minn qabel tal-
kampjun kif ukoll tal-analiżi kwantitattiva 
tiegħu. Huwa xieraq li l-metodi stabbiliti 
għal dak il-għan f'dan ir-Regolament
jinbidlu fi standards armonizzati. Għal dan 
il-għan, il-Kummissjoni għandha ġġesti t-
transizzjoni mis-sistema attwali, li hija 
bbażata fuq il-metodi stabbiliti f’dan ir-
Regolament, għal sistema bbażata fuq 
standards armonizzati. L-użu ta' metodi 
uniformi ta' analiżi ta' prodotti tat-tessuti 
magħmulin minn taħlitiet binarji u ternarji 
ser jiffaċilita l-moviment liberu ta' dawk il-
prodotti, u b'hekk itejjeb il-funzjonament 
tas-suq intern.

(13) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti metodi 
għat-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi ta’ 
prodotti tat-tessuti sabiex tkun eskluża 
kwalunkwe possibbiltà 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 binarji u ternarji tal-fibri 
għandhom ikunu uniformi, fir-rigward 
kemm tat-trattament minn qabel tal-
kampjun kif ukoll tal-analiżi kwantitattiva 
tiegħu. Biex jiġi ssimplifikat dan ir-
Regolament u biex il-metodi uniformi li 
jinsabu fih jiġu adattati għall-progress 
tekniku, huwa xieraq li dawk il-metodi 
jinbidlu fi standards Ewropej. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni għandha ġġesti t-
transizzjoni mis-sistema attwali, li hija 
bbażata fuq il-metodi stabbiliti f’dan ir-
Regolament, għal sistema bbażata fuq 
standards Ewropej. L-użu ta' metodi 
uniformi ta' analiżi ta' prodotti tat-tessuti 
magħmulin minn taħlitiet binarji u ternarji 
ser jiffaċilita l-moviment liberu ta' dawk il-
prodotti, u b'hekk itejjeb il-funzjonament 
tas-suq intern.
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Emenda 36
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17a) Huwa neċessarju li manifattur, jew 
kwalunkwe persuna li taġixxi f'ismu, li 
jixtieq iżid isem ġdid ta' fibra tat-tessuti fl-
Annessi ta' dan ir-Regolament, jinkludi 
fil-fajl tekniku li għandu jiġi ppreżentat 
mal-applikazzjoni tiegħu l-informazzjoni 
xjentifika kollha disponibbli rigward 
reazzjonijiet allerġeniċi possibbli li l-fibra 
tat-tessuti jista' jkollha fuq is-saħħa tal-
bniedem, inklużi r-riżultati tat-testijiet 
imwettqa għal dan l-iskop bi qbil mal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 37
Toine Manders

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 19 b (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(19b) Il-Kummissjoni għandha twettaq 
studju biex tivvaluta jekk is-sustanzi użati 
fil-manifattura jew fl-ipproċessar tal-
prodotti tat-tessuti jistgħux 
jirrappreżentaw periklu għas-saħħa tal-
bniedem. Dak l-istudju għandu jivvaluta 
b'mod partikolari jekk hemmx rabta ta' 
kawżalità bejn ir-reazzjonijiet allerġiċi u l-
fibri, is-sustanzi koloranti, il-bijoċidi, il-
preservattivi jew in-nanopartiċelli użati 
fil-prodotti tat-tessuti. L-istudju għandu 
jkun ibbażat fuq l-evidenza xjentifika u 
għandu jqis ir-riżultati tal-attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq. Fuq il-bażi tal-
istudju, il-Kummissjoni għandha, fejn 
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ikun ġustifikat, tippreżenta proposti 
leġiżlattivi bil-ħsieb li tipprojbixxi jew 
tirrestrinġi l-użu ta' sustanzi 
potenzjalment perikolużi użati fil-prodotti 
tat-tessuti, bi qbil mal-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 38
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Dan ir-Regolament ma m'għandux 
japplika għal prodotti tat-tessuti li jiġu 
mogħtija b’kuntratt lil persuni li jaħdmu
fi djarhom stess, jew lil ditti indipendenti li 
jwettqu xogħol minn materjal fornut 
mingħajr ma l-proprjeta' tagħhom ma tiġi 
trasferita bi ħlas.

3. Dan ir-Regolament ma m'għandux 
japplika għal prodotti tat-tessuti li huma 
magħmula minn ħajjata li jaħdmu għal 
rashom fi djarhom stess, jew ikollhom ditti 
indipendenti

Or. en

Emenda 39
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

It-tikkettar u l-immarkar tal-prodotti tat-
tessuti għandu jkun dejjjiemi, faċilment 
leġġibbli, viżibbli u aċċessibbli u, fil-każ 
ta' tikketta, imwaħħal sew. 

It-tikkettar u l-immarkar tal-prodotti tat-
tessuti għandu jkun dejjiemi, faċilment 
leġġibbli matul il-perjodu ta’ użu normali 
prevedibbli tal-prodott, viżibbli u 
aċċessibbli u, fil-każ ta' tikketta, imwaħħal 
sew.

F’dan ir-rigward il-Kummissjoni 
għandha tikkunsdira t-twaqqif ta’ 
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standard Ewropew li jispeċifika d-
disopożizzjonijiet stipulati fit-tieni 
subaragrafu sabiex operaturi ekonomiċi 
ma jonqsux milli jkunu konformi ma’ 
dawk id-dispożizzjonijiet.

Or. en

Emenda 40
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 - paragrafu 3 - subparagrafu 2 a u 2b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn ikun xieraq l-ismijiet tal-fibri tat-
tessuti indikati fuq it-tikketta jew fl-
immarkar jistgħu jiġu sostitwiti b’kodiċi 
indipendenti mil-lingwa u li jkunu 
jinftiehmu sew, jew inkella jidhru ma' 
dawn il-kodiċi. 

Rigward dan, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel bir-reqqa studju tal-impatt u 
warajh evalwazzjoni tal-impatt ta’ 
kwalunkwe proposta simili li tinvolvi 
dawk kollha interessati, inklużi 
organizzazzjonijiet industrijali.

Or. en
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Emenda 41
María Irigoyen Pérez

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 24a

Rieżami

1. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar rekwiżiti 
ġodda possibbli tat-tikkettar li għandhom 
jiddaħħlu fil-livell tal-Unjoni bil-ħsieb li l-
konsumaturi tingħatalhom informazzjoni 
preċiża, rilevanti, li tingħaraf faċilment 
uli tkun kumparabbli, dwar il-
karatteristiċi tal-prodotti tat-tessuti. 
2. Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq 
konsultazzjoni estiża tal-partijiet 
interessati kollha, fuq servejs tal-
konsumaturi u fuq analiżi dettaljata li 
tqabbel l-ispejjeż u l-benefiċċji, u għandu 
jqis l-istandards Ewropej u 
internazzjonali eżistenti. 
3. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, 
fejn ikun xieraq, bi proposti leġiżlattivi, u 
għandu jeżamina, inter alia, il-
kwistjonijiet li ġejjin:

- sistema armonizzata ta' ttikkettar,

- sistema uniformi fl-UE kollha ta' tikketti 
għall-ilbies li tindika d-daqs, 

- sistema uniformi tat-tikkettar tad-daqs li 
tapplika fl-UE għaż-żraben, 
- indikazzjoni ta' sustanzi potenzjalment 
allerġeniċi jew perikolużi użati fil-
manifattura jew fl-ipproċessar tal-prodotti 
tat-tessuti, 
- tikkettar ekoloġiku relatat mal-
prestazzjoni ambjentali u mal-produzzjoni 
sostenibbli tal-prodotti tat-tessuti,
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- tikkettar soċjali biex il-konsumaturi jiġu 
infurmati dwar il-kundizzjonijiet soċjali li 
fihom ikun ġie manifatturat il-prodott tat-
tessuti,
- tikketti ta' twissija fir-rigward tal-
prestazzjoni tal-fjammabilità tal-prodotti 
tat-tessuti, b'mod partikolari ħwejjeġ bi 
fjammabilità għolja,
- tikkettar elettroniku, inkluż l-
Identifikazzjoni bil-Frekwenza tar-Radju 
(RFID), 
- l-inklużjoni ta' numru ta' 
identifikazzjoni fuq it-tikketta li għandu 
jintuża biex tinkiseb informazzjoni 
addizzjonali meta din l-informazzjoni 
tintalab, pereżempju permezz tal-Internet, 
dwar il-prodott u l-manifattur,
- l-użu ta' simboli jew kodiċi indipendenti 
mil-lingwa għall-identifikazzjoni tal-fibri 
li jkunu jinsabu fi prodott tat-tessuti, 
b'mod li l-konsumatur ikun jista' jifhem 
faċilment il-kompożizzjoni tiegħu u, 
b'mod partikolari, l-użu ta' fibri naturali 
jew sintetiċi.
___________
*18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.

Or. es
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Emenda 42
Emma McClarkin

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 24a

1. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar rekwiżiti 
ġodda possibbli tat-tikkettar li għandhom 
jiddaħħlu fil-livell tal-Unjoni bil-ħsieb li l-
konsumaturi tingħatalhom informazzjoni 
preċiża, rilevanti, li tkun tingħaraf 
faċilment u kumparabbli, dwar il-
karatteristiċi tal-prodotti tat-tessuti.

2. Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq 
konsultazzjoni estiża tal-partijiet 
interessati kollha, fuq servejs tal-
konsumaturi u fuq analiżi dettaljata li 
tqabbel l-ispejjeż u l-benefiċċji u għandu 
jqis l-istandards Ewropej u 
internazzjonali eżistenti.

3. 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 wkoll oqsma oħra ta’ ttikkettjar 
tal-prodott tat-tessuti jekk dawn jgħinu l-
proċess ta’ armonizzazzjoni u jżidu l-valur 
għall-konsumatur.
___________
*18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 43
Toine Manders

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 24b

Studju dwar is-sustanzi perikolużi

1. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
twettaq studju biex tivvaluta jekk is-
sustanzi użati fil-manifattura jew fl-
ipproċessar tal-prodotti tat-tessuti jistgħux 
jirrappreżentaw periklu għas-saħħa tal-
bniedem. Dan l-istudju għandu jivvaluta 
b'mod partikolari jekk hemmx rabta ta' 
kawżalità bejn ir-reazzjonijiet allerġiċi u l-
fibri, is-sustanzi koloranti, il-bijoċidi, il-
preservattivi jew in-nanopartiċelli użati 
fil-prodotti tat-tessuti. L-istudju għandu 
jkun ibbażat fuq l-evidenza xjentifika u 
għandu jqis ir-riżultati tal-attivitajiet tas-
sorveljanza tas-suq. 

2. Fuq il-bażi tal-istudju, il-Kummissjoni 
għandha, fejn ikun ġustifikat, tippreżenta 
proposti leġiżlattivi bil-ħsieb li tipprojbixxi 
jew tirrestrinġi l-użu ta' sustanzi 
potenzjalment perikolużi użati fil-prodotti 
tat-tessuti, bi qbil mal-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni.
___________
*18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.

Or. en


