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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ismijiet ta’ 
tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti
(COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0031),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0048/2009),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bl-isem "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa" (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A7-0000/2010),

1. Jadotta fl-ewwel qari l-pożizzjoni stipulata hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 73/44/KEE tas-
26 ta’ Frar 1973 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x'jaqsmu ma' analiżi kwantitattiva ta’ 

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 73/44/KEE tas-
26 ta’ Frar 1973 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x'jaqsmu ma' analiżi kwantitattiva ta’ 



PE438.219v01-00 6/38 PR\801882MT.doc

MT

taħlitiet ta' tliet fibri, id-Direttiva 96/73/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 1996 dwar ċerti metodi 
għall-analizi kwantitattiva ta' taħlitiet ta' 
żewġ fibri tat-tessuti u d-
Direttiva 96/74/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996
dwar ismijiet tat-tessuti (abbozzata mill-
ġdid)1 ġew emendati bosta drabi. Billi 
għandhom isiru aktar emendi, dawn 
għandhom jinbidlu bi strument legali 
uniku, fl-interess taċ-ċarezza.

taħlitiet ta' tliet fibri, id-Direttiva 96/73/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 1996 dwar ċerti metodi 
għall-analizi kwantitattiva ta' taħlitiet ta' 
żewġ fibri tat-tessuti u d-
Direttiva 2008/121/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Jannar 2009 dwar ismijiet tat-tessuti 
(abbozzata mill-ġdid)1 ġew emendati bosta 
drabi. Billi għandhom isiru aktar emendi, 
dawn l-atti għandhom jinbidlu bi strument 
legali uniku, fl-interess taċ-ċarezza.

1 ĠU L 32, 3.2.1997, p. 38. 1 ĠU L 19, 23.1.2009, p. 29.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 96/74/KE nbidlet u ġiet revokata bid-Direttiva 2008/121/KE.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-
Ismijiet tat-Tessuti u l-Ittikkettjar ta' 
Prodotti tat-Tessuti hija teknika ħafna fil-
kontenut tagħha, b'dispożizzjonijiet 
dettaljati li jridu jiġu adattati regolarment. 
Biex jiġi evitat li l-Istati Membri 
jittrasponu l-emendi tekniċi f'leġiżlazzjoni 
nazzjonali u għalhekk jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-awtoritajiet nazzjonali 
u biex jiġu adottati aktar malajr l-ismijiet 
il-ġodda ta' fibri biex jiġu applikati fl-istess 
ħin madwar il-Komunità kollha, 
Regolament jidher li huwa l-iżjed strument 
legali adattat għat-twettiq tas-
simplifikazzjoni leġiżlattiva.

(2) Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
Ismijiet tat-Tessuti u l-Ittikkettjar ta' 
Prodotti tat-Tessuti hija teknika ħafna fil-
kontenut tagħha, b'dispożizzjonijiet 
dettaljati li jridu jiġu adattati regolarment. 
Biex jiġi evitat li l-Istati Membri 
jittrasponu l-emendi tekniċi f'leġiżlazzjoni 
nazzjonali u għalhekk jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-awtoritajiet nazzjonali 
u biex jiġu adottati aktar malajr l-ismijiet 
il-ġodda ta' fibri tat-tessuti biex jiġu 
applikati fl-istess ħin madwar l-Unjoni
kollha, Regolament jidher li huwa l-iżjed 
strument legali adattat għat-twettiq tas-
simplifikazzjoni leġiżlattiva.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu:  a) Konformità mat-Trattat ta' Lisbona ('Komunità' 
tinbidel b''Unjoni'), b) iż-żieda tal-kliem 'tat-tessuti' tagħmel it-terminu 'l-ismijiet ta' fibri' 
aktar eżatt.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandha ssir dispożizzjoni fir-rigward 
ta’ ċerti prodotti li mhumiex magħmulin 
esklussivament minn materjal tat-tessut 
iżda li għandhom kontenut ta’ tessut li 
jikkostitwixxi parti essenzjali tal-prodotti 
jew li l-manifattur, il-proċessur jew in-
negozjant ikun ġibed l-attenzjoni għalih.

(5) Għandha ssir dispożizzjoni fir-rigward 
ta’ ċerti prodotti li mhumiex magħmulin 
esklussivament minn materjal tat-tessut 
iżda li għandhom kontenut ta’ tessut li 
jikkostitwixxi parti essenzjali tal-prodotti 
jew li l-operaturi ekonomiċi jkunu ġibdu
l-attenzjoni għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) It-tolleranza fir-rigward ta' 'fibri oħra', 
li ma għandhomx jidhru fuq it-tikketta 
għandha tapplika kemm għall-prodotti puri 
kif ukoll għal taħlitiet.

(6) It-tolleranza fir-rigward ta' 'fibri 
estranji', li ma għandhomx jidhru fuq it-
tikketta għandha tapplika kemm għall-
prodotti puri kif ukoll għal taħlitiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mat-terminoloġija użata fl-Artikolu 18 tar-Regolament.
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Emenda 5

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’ ttikkettjar inklużiv, u dawk 
mibjugħin bil-metru jew maqtugħin 
f’tulijiet, għandhom ikunu disponibbli fis-
suq b’tali mod li l-konsumatur jista’ jsir jaf 
tajjeb it-tagħrif kollu mwaħħal mal-pakkett 
ġenerali jew mar-romblu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Is-sorveljanza tas-suq ta' prodotti li 
jaqgħu taħt l-ambitu ta' dan ir-Regolament 
fl-Istati Membri għandha tkun suġġetta 
għad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà 
ġenerali tal-prodotti.

(11) Is-sorveljanza tas-suq ta' prodotti li 
jaqgħu taħt l-ambitu ta' dan ir-Regolament 
fl-Istati Membri hija suġġetta għad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi 
r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-
sorveljanza tas-suq relatati mal-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti1 kif 
ukoll għal dawk tad-Direttiva 2001/95/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà 
ġenerali tal-prodotti.
1 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

Or. en
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Emenda 7

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 
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.

(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 
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, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ mandat lill-Kumitat 
Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) 
bil-għan li l-metodi stipulati fl-Anness 
VIII jinbidlu fi standards armonizzati.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-każ ta' taħlitiet ta' żewġ fibri li 
għalihom ma jeżisti l-ebda metodu 
uniformi ta' analiżi f'livell Komunitarju, il-
laboratorju responsabbli mill-ittestjar 
għandu jkun jista' jiddetermina l-

(13) Fil-każ ta' taħlitiet ta' fibri li għalihom 
ma jeżisti l-ebda metodu uniformi ta' 
analiżi f'livell tal-Unjoni, il-laboratorju 
responsabbli mill-ittestjar għandu jkun 
jista' jiddetermina l-kompożizzjoni ta' 
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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.

taħlitiet bħal dawn, waqt li jindika r-riżultat 
miksub fir-rapport tal-analiżi, il-metodu 
użat u l-grad ta' preċiżjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 9

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, 
inklużi r-rekwiżiti speċifiċi, li għandha tiġi 
osservata minn kwalunkwe manifattur jew 
mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu li 
jixtieq jinkludi isem ġdid ta' fibra fil-lista 
armonizzata ta' ismijiet ta' fibri stipulata 
fl-Anness I. 

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta' Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti ddelegati (Artikolu 290). 

Emenda 11

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) Sabiex ikun żgurat li jintlaħqu l-
għanijiet ta' dan ir-Regolament filwaqt li 
jinżamm il-pass mal-progress tekniku, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta, skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, atti ddelegati mfassla biex 
jissuplementaw jew jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali tal-Annessi I, II, IV, V, 
VI, VII, VIII u IX ta' dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti ddelegati (Artikolu 290).
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Biex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
ibbażati fuq it-tagħrif, il-konsumaturi, 
meta jixtru prodott magħmul mit-tessuti, 
għandhom ikunu jafu jekk prodott bħal 
dan fihx partijiet mhux magħmula mit-
tessuti li joriġinaw mill-annimali. 
Għalhekk huwa essenzjali li jkun hemm 
indikazzjoni fuq it-tikketta tal-prodott 
dwar is-sors ta' kull materjal li joriġina 
mill-annimali. 

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 19 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Dan ir-Regolament huwa 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 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 
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tal-konsumatur fl-UE kollha. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rigward rekwiżiti 
ġodda ta' ttikkettjar li jista' jinħtieġ li 
jiddaħħlu fil-livell tal-Unjoni sabiex l-
ittikkettjar tal-prodotti tat-tessuti jkun 
armonizzat, standardizzat u ssimplifikat, 
bil-għan li l-konsumaturi jingħataw 
tagħrif eżatt dwar il-kompożizzjoni, il-
karatteristiċi, il-kura, l-oriġini u d-daqs 
tal-prodotti tat-tessuti. 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.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Id-Direttivi 96/74/KE [jew abbozzati 
mill-ġdid], 96/73/KE u 73/44/KE 
għandhom jitħassru,

(20) Id-Direttivi 2008/121/KE, 96/73/KE u 
73/44/KE għandhom jitħassru,

Or. en

Emenda 15

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' 

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 
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tessuti ta' żewġ u ta' tliet fibri. uniformi ta' analiżi kwantitattiva, bil-
għan li jittejjeb il-moviment ħieles 
tagħhom fis-suq intern u li l-konsumaturi 
jingħataw tagħrif eżatt.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafi 1 u 2 (parti introduttorja)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
prodotti tat-tessuti. 

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti tat-tessuti. 

Huwa japplika wkoll għal dawn il-prodotti 
li ġejjin:

Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
prodotti li ġejjin għandhom jitqiesu bl-
istess mod li jitqiesu l-prodotti tat-tessuti:

Or. en

Emenda 17

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 
tat-tessuti li:

2. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament ma għandhomx japplikaw
għall-prodotti tat-tessuti li:

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
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għandhom jgħoddu d-definizzjonijiet li 
ġejjin:

għandhom jgħoddu d-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) "ittikkettjar" tfisser li t-tagħrif 
meħtieġ ikun indikat fuq il-prodott tat-
tessuti billi titwaħħal tikketta miegħu, jew 
bil-ħjata, ir-rakkmar, l-istampar, l-intaljar 
jew bl-użu ta' kull teknoloġija oħra ta' 
applikazzjoni;

Or. en

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet 
"magħmul disponibbli fis-suq", "tqegħid 
fis-suq", "manifattur", "rappreżentant 
awtorizzat", "importatur", "distributur", 
"operaturi ekonomiċi", "standard 
armonizzat", "sorveljanza tas-suq" u 
"awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq" tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid.
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Emenda 21

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 sakemm ikunu 
ttikkettjati jew ikollhom magħhom id-
dokumenti kummerċjali skont id-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ismijiet tal-fibri elenkati fl-Anness I 
biss għandhom jintużaw għall-ittikkettjar 
ta' kompożizzjoni.

1. L-ismijiet tal-fibri elenkati fl-Anness I 
biss għandhom jintużaw biex jindikaw il-
kompożizzjoni tal-fibri tal-prodotti tat-
tessuti.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe manifattur jew rappreżentant 
tiegħu jista' japplika għand il-Kummissjoni 
biex iżid isem ġdid ta' fibra mal-lista 
stipulata fl-Anness I.

Kwalunkwe manifattur jew rappreżentant 
awtorizzat tiegħu jista' japplika għand il-
Kummissjoni biex iżid isem ġdid ta' fibra 
mal-lista stipulata fl-Anness I.
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Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Prodott tat-tessuti għandu jitqies bħala 
esklussivament kompost mill-istess fibra 
jekk ikun fih sa 2 % bil-piż minn fibri 
oħra, sakemm din il-kwantità tkun 
iġġustifikata għal raġunijiet tekniċi u ma 
tkunx miżjuda bħala materja ta’ rutina. 

2. Prodott tat-tessuti jista' jitqies bħala 
esklussivament kompost mill-istess fibra 
jekk ikun fih mhux aktar minn 2 % bil-piż 
ta' fibri estranji, sakemm din il-kwantità 
tkun iġġustifikata bħala teknikament 
inevitabbli fil-prattika tajba tal-
manifattura u ma tkunx miżjuda bħala 
materja ta’ rutina. 

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt l-istess kundizzjoni, prodott tat-
tessuti, li għadda minn proċess ta' tqardix, 
għandu jitqies bħala esklussivament 
magħmul mill-istess fibra jekk ikun fih sa
5 % bil-piż ta' materjali oħra.

Taħt l-istess kundizzjoni, prodott tat-
tessuti, li għadda minn proċess ta' tqardix, 
jista' jitqies bħala esklussivament 
magħmul mill-istess fibra jekk ikun fih 
mhux aktar minn 5 % bil-piż ta' fibri
estranji.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impuritajiet fibrużi fil-prodotti 3. L-impuritajiet fibrużi fil-prodotti 
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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.

msemmija fil-paragrafi 1 u 2, inklużi l-
prodotti tas-suq li għaddew minn proċess 
ta' tqardix, ma għandhomx jaqbżu ż-0,3 % 
bil-piż u dan għandu jkun ġustifikat bħala 
teknikament inevitabbli fil-prattika tajba 
tal-manifattura.

Or. en

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-perċentwali bil-piż ta' fibri mhux
speċifikati ma għandux ikun aktar minn 
15% tal-piż totali;

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Materjali li joriġinaw mill-annimali

Prodott tat-tessuti li jkun fih materjali li 
joriġinaw mill-annimali għandu jkollu 
tikketta li tiddikjara s-sors ta' materjali 
bħal dawn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu konxji mis-sors ta' partijiet mhux magħmula mit-tessuti li 
jkunu fil-prodotti tat-tessuti, meta dawn joriġinaw mill-ġilda, il-fer jew materjali oħra li 
joriġinaw mill-annimali.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tikketti u mmarkar L-ittikkettjar
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-tikketti għandhom ikunu faċilemt 
aċċessibbli, viżibbli u mwaħħla sew mal-
prodott tat-tessuti. Għandhom jibqgħu 
leġġibbli tul iċ-ċiklu normali tal-prodott 
tat-tessuti. It-tikketti u l-mod kif jitwaħħlu 
ma għandhom jikkaġunaw l-ebda skomdu 
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 
qegħdin jitwasslu għal ordni magħmula 
mill-Istat jew minn xi persuna legali oħra 
rregolata mil-liġi pubblika.

Madankollu, it-tikketti jistgħu jinbidlu jew 
jiġu ssupplimentati b'dokumenti 
kummerċjali li jakkumpanjawhom meta l-
prodotti jiġu fornuti lil operaturi 
ekonomiċi fil-katina tal-forniment, jew 
meta jkunu qegħdin jitwasslu għal ordni 
magħmula minn kull awtorità kontraenti 
kif definita fid-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 għandhom ikunu 
indikati b'mod ċar f'dokumenti 
kummerċjali bħal dawn li jkunu mal-
prodotti. 
L-abbrevjazzjonijiet ma għandhomx 
jintużaw bl-eċċezzjoni ta' kodiċi ta' 
pproċessar mekkanizzat, sakemm dak il-
kodiċi jkun spjegat fl-istess dokument 
kummerċjali.
_______
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifattur jew l-aġent awtorizzat 
tiegħu stabbiliti fil-Komunità jew, jekk la 
l-manifattur u lanqas l-aġent awtorizzat 
tiegħu ma huma stabbiliti fil-Komunità, l-
operatur ekonomiku responsabbli għall-
ewwel tqegħid fis-suq Komunitarju tal-
prodott tat-tessuti għandu jiżgura l-
provvista tat-tikketta u l-preċiżjoni tat-
tagħrif stampat fuqha.

2. Meta jqiegħed prodott tat-tessuti fis-
suq, il-manifattur, jew jekk dan ma jkunx 
stabbilit fl-Unjoni, l-importatur għandu 
jiżgura l-provvista tat-tikketta u l-
preċiżjoni tat-tagħrif stampat fuqha. 

Id-distributur għandu jiżgura li l-prodotti 
tat-tessuti mibjugħin minnu jkollhom l-
ittikkettjar xieraq preskritt minn dan ir-
Regolament.

Meta jqiegħed prodott tat-tessuti fis-suq, 
id-distributur għandu jiżgura li l-prodotti 
tat-tessuti jkollhom l-ittikkettjar xieraq 
preskritt minn dan ir-Regolament.

Distributur għandu jitqies manifattur 
għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament 
meta jqiegħed prodott fis-suq b'ismu jew 
bit-trademark tiegħu, iwaħħal it-tikketta 
jew jibdel il-kontenut tat-tikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persuni msemmija fl-ewwel u fit-tieni 
subparagrafi għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe tagħrif mogħti meta prodotti 
tat-tessuti jitpoġġew fis-suq ma jkunx jista' 
jiġu mfixkel mal-ismijiet u mad-
deskrizzjonijiet stabbiliti b’dan ir-
Regolament. 

L-operaturi ekonomiċi msemmija fl-
ewwel u fit-tieni subparagrafi għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe tagħrif mogħti meta 
prodotti tat-tessuti jsiru disponibbli fis-suq 
ma jkunx jista' jiġi mfixkel mal-ismijiet u 
mad-deskrizzjonijiet stabbiliti b’dan ir-
Regolament.



PR\801882MT.doc 21/38 PE438.219v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ismijiet u d-deskrizzjonijiet imsemmija 
fl-Artikoli 5, 7, 8, u 9 għandhom ikunu 
indikati b'mod ċar fuq il-kuntratti ta' 
bejgħ, kontijiet, fatturi u dokumenti 
kummerċjali oħra. 

imħassar

L-użu ta' abbrevjazzjonijiet mhuwiex 
permess. Iżda jista’ jintuża kodiċi ta’ 
pproċessar mekkanizzat, sakemm dan il-
kodiċi jiġi spjegat fl-istess dokument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet issa ġew inkorporati fl-Artikolu 11 sabiex tinkiseb koerenza akbar. 

Emenda 33

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 
viżibbli b'mod ċar għall-konsumatur 
qabel ma jixtri, anke f'każijiet meta x-xiri 
jsir b'mezzi elettroniċi.
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Or. en

Emenda 34

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. Meta jkun 
xieraq, l-ismijiet tal-fibri tat-tessuti jistgħu 
jinbidlu b'simboli intelliġibbli li ma 
jiddependux mil-lingwa, jew jiġu 
kombinati magħhom.

Or. en

Emenda 35

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 inklużiv 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. Meta jkun xieraq, l-ismijiet tal-
fibri tat-tessuti jistgħu jinbidlu b'simboli 
intelliġibbli li ma jiddependux mil-lingwa, 
jew jiġu kombinati magħhom.

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafi 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn prodotti tat-tessuti mniżżla fl-
Anness VI huma tal-istess tip u 
kompożizzjoni, dawn jistgħu jkunu għall-
bejgħ flimkien taħt tikketta inklussiva.

3. Fejn prodotti tat-tessuti mniżżla fl-
Anness VI huma tal-istess tip u 
kompożizzjoni, dawn jistgħu jsiru 
disponibbli fis-suq flimkien taħt tikketta 
inklużiva.

4. Il-kompożizzjoni ta’ prodotti tat-tessuti 
mibjugħin bil-metru għandha tintwera biss 
fuq it-tul tar-romblu li jkun għall-bejgħ.

4. Il-kompożizzjoni ta’ prodotti tat-tessuti 
mibjugħin bil-metru għandha tintwera biss 
fuq it-tul tar-romblu li jsir disponibbli fis-
suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Kapitolu 3 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Perċentwali ta' fibri u tolleranzi Is-sorveljanza tas-suq

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16
Elementi li ma għandhomx jitqiesu għad-
determinazzjoni tal-perċentwali ta' fibri

imħassar
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Fir-rigward tad-determinazzjoni tal-
perċentwali stipulati fl-Artikoli 7, 8 u 9 
previsti skont l-Artikolu 11, l-oġġetti 
mniżżla fl-Anness VII ma għandhomx 
jitqiesu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ġiet inkluża fl-Artikolu 17 sabiex tinkiseb koerenza akbar. 

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet nazzjonali għas-
sorveljanza tas-suq għandhom iwettqu 
verifiki fir-rigward tal-konformità tal-
kompożizzjoni tal-prodotti tat-tessuti bit-
tagħrif provdut dwar il-kompożizzjoni ta' 
dawk il-prodotti skont id-
Direttiva 2001/95/KE.

1. L-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq 
għandhom iwettqu verifiki fir-rigward tal-
konformità tal-kompożizzjoni tal-prodotti 
tat-tessuti bit-tagħrif provdut dwar il-
kompożizzjoni ta' dawk il-prodotti skont 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jitwettqu skont il-metodi ta' 
teħid ta' kampjuni u l-analiżi kwantitattivi 
ta' ċerti taħlitiet ta' żewġ u ta' tliet fibri
stipulati fl-Anness VIII. 

2. Għall-għan li tkun determinata l-
kompożizzjoni tal-fibri tal-prodotti tat-
tessuti, il-verifiki msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jitwettqu skont il-metodi jew l-
istandards armonizzati stipulati fl-Anness 
VIII.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex dan ir-Regolament jiġi ssimplifikat u l-metodi ta' teħid ta' kampjuni u tal-analiżi 
kwantitattiva ta' ċerti taħlitiet ta' fibri binarji jew ternarji jiġu adattati għall-progress tekniku, 
il-Kummissjoni għandha toħroġ mandat lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 
(CEN) bil-għan li l-metodi stipulati fl-Anness VIII jinbidlu fi standards armonizzati.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward tad-determinazzjoni tal-
kompożizzjoni tal-fibri stipulati fl-
Artikoli 7, 8 u 9, l-oġġetti mniżżla fl-
Anness VII ma għandhomx jitqiesu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni toriġina mill-Artikolu16 u ddaħħlet hawn sabiex it-test ikun aktar 
koerenti. 

Emenda 42

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 responsabbli 
mill-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.

Or. en
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 2 % tal-piż totali tal-prodott tat-tessuti, 
sakemm din il-kwantità tkun ġustifikata 
b'raġunijiet tekniċi u ma tkunx ġiet 
miżjuda bħala kwistjoni ta' rutina; 

(a) 2 % tal-piż totali tal-prodott tat-tessuti, 
sakemm din il-kwantità tkun ġustifikata 
bħala teknikament inevitabbli fil-prattika 
tajba tal-manifattura u ma tkunx ġiet 
miżjuda bħala kwistjoni ta' rutina; 

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 5 % fil-każ ta' prodotti li jkunu 
għaddew minn proċess ta' tqardix.

(b) bl-istess kundizzjoni, 5 % tal-piż totali
fil-każ ta' prodotti tat-tessuti li jkunu 
għaddew minn proċess ta' tqardix.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emendi tal-Annessi Atti ddelegati
1. Il-Kummissjoni tista' tadotta 
kwalunkwe emenda lill-Annessi I, II, IV, 
V, VI, VII, VIII u IX li hija meħtieġa 
għall-adattament ta' dawn l-Annessi għall-
progress tekniku.

Emendi għall-Annessi I, II, IV, V, VI, VII, 
VIII u IX li huma meħtieġa għall-
adattament ta' dawk l-Annessi għall-
progress tekniku għandhom ikunu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 19a, u suġġett 
għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 
19b u 19c.

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, 
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maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi, 
inter alia, iżidu miegħu, għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti ddelegati (Artikolu 290).

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
L-eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 19
għandhom jiġu kkonferiti lill-
Kummissjoni għal perijodu ta' [ħames] 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport dwar is-setgħat iddelegati 
mhux aktar tard minn sitt xhur qabel 
tmiem il-perjodu ta’ [ħames] snin. Ma' 
dak ir-rapport, jekk ikun xieraq, għandha 
ssir proposta leġiżlattiva sabiex jittawwal 
il-perjodu ta' żmien tad-delega. 
2. Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-
istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti ddelegati (Artikolu 290).
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 19 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19b
Oġġezzjonijiet għall-atti ddelegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att iddelegat fi 
żmien tliet xhur mid-data ta' notifika. 
2. Jekk, kif jintemm il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew 
u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw 
għall-att iddelegat, jew kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex biħsiebhom joġġezzjonaw, l-att 
għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti ddelegati (Artikolu 290).

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 19 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19c
Revoka tad-delega

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 
19 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe 
żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti ddelegati (Artikolu 290).

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20
Kumitat

imħassar

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna 
mill-Kumitat tal-Ismijiet tat-Tessuti u l-
Ittikkettjar. 
2. Fil-każ li ssir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-
Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
għandhom japplikaw, wara li jkunu tqiesu 
d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar atti ddelegati (Artikolu 290).

Emenda 50

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' ttikkettjar li jista' jinħtieġ li jiddaħħlu 
fil-livell tal-Unjoni sabiex l-ittikkettjar tal-
prodotti tat-tessuti jkun armonizzat, 
standardizzat u ssimplifikat, bil-għan li l-
konsumaturi jingħataw tagħrif eżatt, 
rilevanti, intelliġibbli u paragunabbli 
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dwar il-kompożizzjoni, il-karatteristiċi, il-
kura, l-oriġini u d-daqs tal-prodotti tat-
tessuti. 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 b'mod 
partikulari l-fehmiet tal-konsumaturi 
rigward l-ammont minimu ta' tagħrif li 
għandu jingħata fuq it-tikketta ta' prodotti 
tat-tessuti, u jinvestiga liema mezzi 
minbarra l-ittikkettjar jistgħu jintużaw 
biex jipprovdu tagħrif addizzjonali li ma 
jitqiesx essenzjali mill-konsumaturi. Ir-
rapport għandu jkopri b'mod partikuari, 
tal-anqas, il-kwistjonijiet li ġejjin:
- sistema armonizzata ta' ttikkettjar dwar 
il-manutenzjoni sabiex il-konsumaturi u 
l-kumpaniji li jittrattaw it-tessuti 
jingħataw tagħrif komplet u eżatt dwar it-
trattament tal-prodotti tat-tessuti,
- sistema uniformi fl-UE kollha ta' tikketti 
tal-istess daqs għall-ilbies u ż-żraben,
- regoli armonizzati dwar l-indikazzjoni 
tal-oriġini tal-prodotti tat-tessuti importati 
minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE u 
kriterji preċiżi għall-użu ta' marka tal-
oriġini "Made in" għal prodotti 
mmanifatturati fl-Unjoni,
- indikazzjoni ta' kull sustanza 
potenzjalment allerġenika jew perikoluża 
użata fil-manifattura jew l-ipproċessar ta' 
prodotti tat-tessuti, 
- ittikkettjar ekoloġiku rigward il-
prestazzjoni ambjentali tal-prodotti tat-
tessuti, bħall-impatt fuq l-ambjent, il-
konsum tal-enerġija u r-riżorsi u l-
produzzjoni ta' skart, bil-għan li jitħeġġu 
l-produzzjoni u l-konsum sostenibbli tal-
prodotti tat-tessuti,
- ittikkettjar soċjali sabiex il-konsumaturi 
jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet abbażi 
ta' kunsiderazzjonijiet etiċi bħas-saħħa, 
is-sikurezza, id-drittijiet tal-bniedem, il-
benessri, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
paga tal-ħaddiema li jipproduċu l-prodotti 
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tat-tessuti,
- tikketti ta' twissija biex jinfurmaw lill-
konsumaturi dwar il-prestazzjoni rigward 
il-fjammabilità tal-prodotti tat-tessuti, 
b'mod partikulari l-ilbies b'periklu kbir li 
jaqbad,
- l-użu tal-Identifikazzjoni bil-Frekwenza 
tar-Radju (RFID) u ta' mezzi oħra ta' 
ttikkettjar elettroniku sabiex jingħata 
tagħrif supplimentari dwar il-prodotti tat-
tessuti, filwaqt li tkun żgurata l-privatezza 
tal-konsumaturi u bla ma jkun affettwat 
il-prezz finali tal-prodott, 
- l-inklużjoni ta' numru ta' 
identifikazzjoni fuq it-tikketta li għandu 
jintuża mill-konsumatur jew il-bejjiegħ 
biex jikseb tagħrif addizzjonali dwar 
prodott tat-tessuti mill-internet, b'mod 
partikulari dwar il-karatteristiċi, il-
kompożizzjoni, l-oriġini jew il-varjanti 
tiegħu, 
- l-użu ta' simboli li ma jiddependux mil-
lingwa għall-identifikazzjoni tal-fibri użati 
għall-manifattura ta' prodott tat-tessuti, li 
jippermetti lill-konsumatur jifhem 
faċilment il-kompożizzjoni tiegħu u, 
b'mod partikulari, l-użu ta' fibri naturali 
jew sintetiċi.
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 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 jkun 
imsejjes 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 
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perikolużi użati fil-prodotti tat-tessuti, 
b'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-UE.
___________
* Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 51

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 tliet 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, meta jkun 
ġustifikat, għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 21 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Dispożizzjoni tranżizzjonali

Il-prodotti tat-tessuti li jkunu konformi 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva
2008/121/KE u li tqiegħdu fis-suq qabel [6 
xhur wara d-dħul fis-seħħ] jistgħu 
jibqgħu jitqiegħdu fis-suq sa ...*.
___________
* Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
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Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu tranżizzjonali huwa meħtieġ għal xi kategoriji ta' prodotti tat-tessuti sabiex 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ġodda stipulati f'dan ir-Regolament. 

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttivi 73/44/KE, 96/73/KE u 
96/74/KE [jew abbozzati mill-ġdid] qed 
jitħassru b'effett mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament.

Id-Direttivi 73/44/KEE, 96/73/KE u 
2008/121/KE qed jitħassru b'effett mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 96/74/KE nbidlet u ġiet revokata bid-Direttiva 2008/121/KE.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness II – inċiż 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ir-riżultati tat-testijiet li saru biex ikunu 
evalwati reazzjonijiet allerġeniċi possibbli 
jew effetti negattivi oħra tal-fibra l-ġdida 
fuq is-saħħa tal-bniedem, skont il-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE;  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fajl tekniku ppreżentat mill-manifattur meta japplika għaż-żieda ta' fibra ġdida mal-lista 
armonizzata għandu jinkludi, meta jkun xieraq, informazzjoni dwar l-implikazzjonijiet għas-
saħħa tal-fibra l-ġdida.  
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness V – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

24. Ġugarelli imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Indikazzjoni tal-kompożizzjoni tal-fibri tapplika biss għal ġugarelli li jaqgħu fl-ambitu ta' dan 
ir-Regolament, partikolarment ġugarelli li jkunu magħmula minn tal-anqas 80% bil-piż ta' 
fibri tat-tessuti. Il-Kummissjoni għandha teżamina jekk id-Direttiva 2009/48/KE dwar is-
sikurezza tal-ġugarelli toffrix biżżejjed tagħrif lill-konsumaturi dwar ġugarelli magħmula 
minn fibri tat-tessuti.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Il-proposta tal-Kummissjoni

Fit-30 ta' Jannar 2009, il-Kummissjoni adottat proposta għal regolament ġdid dwar l-ismijiet 
ta’ tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti. Il-proposta tal-Kummissjoni tgħaqqad 
il-leġiżlazzjoni eżistenti kollha (tliet Direttivi bażiċi)1 rigward l-ismijiet tat-tessuti u l-
ittikkettjar f'Regolament wieħed sabiex jiġi evitat il-piż amministrattiv li jġarrbu l-Istati 
Membri meta jittrasponu l-adattamenti tekniċi meħtieġa, kull meta isem ġdid ta’ fibra jiżdied 
mal-lista ta’ ismijiet armonizzati, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Il-proposta tistabbilixxi wkoll proċedura riveduta għall-manifatturi li jitolbu l-inklużjoni ta’ 
isem ġdid ta’ fibra fil-lista armonizzata, bil-għan li jitqassar iż-żmien bejn it-tressiq ta’ 
applikazzjoni għal isem ġdid ta’ fibra u l-adozzjoni tiegħu.

Il-benefiċċji għall-industrija jirriżultaw mit-tqassir taż-żmien meħtieġ biex fibra ġdida 
titqiegħed fis-suq. Dan ifisser iffrankar ta’ spejjeż amministrattivi u profitt minn aktar kmieni 
mill-bejgħ tal-fibra, filwaqt li l-konsumaturi jistgħu jibbenefikaw ukoll mid-dħul aktar kmieni 
ta’ fibri ġodda fis-suq. 

Ir-reviżjoni proposta tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ismijiet tat-tessuti u l-ittikkettjar hija
essenzjalment eżerċizzju tekniku bla implikazzjonijiet politiċi kbar. Din ma testendix il-
leġiżlazzjoni tal-UE għal rekwiżiti tal-ittikkettjar oħrajn li jmorru lil hinn mill-kompożizzjoni 
tal-fibri u l-armonizzazzjoni tal-ismijiet tal-fibri tat-tessuti koperti mid-Direttivi eżistenti.

II. Rimarki ġenerali tar-Rapporteur

L-industrija tat-tessuti tal-UE wettqet proċess fit-tul ta' ristrutturazzjoni, modernizzazzjoni u 
progress teknoloġiku bħala reazzjoni għall-isfidi ekonomiċi sinifikanti li s-settur ħabbat wiċċu 
magħhom fis-snin riċenti. In-negozji Ewropej, partikolarment l-SMEs, tejbu l-pożizzjoni 
globali tagħhom billi ffukaw fuq vantaġġi kompetittivi bħall-kwalità, id-diżinn, l-innovazzjoni 
u prodotti b'valur miżjud ogħla. L-industrija tal-UE għandha sehem ewlieni f'livell dinji fl-
iżvilupp ta' prodotti ġodda, tessuti tekniċi u mhux minsuġin għal applikazzjonijiet ġodda u 
oriġinali bħall-ġeotessuti, il-prodotti tal-iġene, l-industrija tal-vetturi jew is-settur mediku.  L-
għadd ta' talbiet biex ismijiet ġodda ta' fibri jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni tal-UE żdied fis-snin 
riċenti u huwa mistenni li din it-tendenza tissaħħaħ hekk kif is-settur Ewropew tat-tessuti 
jevolvi f'industrija aktar innovattiva2.

                                               
1 Id-Direttiva 2008/121/KE dwar ismijiet tat-tessuti (tfassil mill-ġdid) tirrikjedi l-ittikkettjar tal-kompożizzjoni 
tal-fibri tal-prodotti tat-tessuti bl-użu tal-ismijiet armonizzati biss, kif imniżżla fl-Anness I tad-Direttiva. Id-
Direttivi 96/73/KE u 73/44/KEE jispeċifikaw il-metodi ta’ analiżi li għandhom jintużaw biex ikun ivverifikat 
jekk il-kompożizzjoni tal-prodotti tat-tessuti hijiex konformi mat-tagħrif ipprovdut fuq it-tikketta.

2 Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ismijiet ta’ tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti.
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\mt\ces1928-
2009_ac_mt.doc
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Ir-Rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni billi tissimplifika l-qafas 
regolatorju eżistenti għall-iżvilupp u l-użu ta' fibri ġodda u oriġinali, u għandha l-potenzjal li 
tħeġġeġ l-innovazzjoni fis-settur tat-tessuti u tal-ilbies, filwaqt li tippermetti lill-utenti u lill-
konsumaturi tal-fibri jibbenefikaw aktar malajr minn prodotti innovattivi.

Madankollu, ir-Rapporteur kien jippreferi reviżjoni aktar wiesgħa u ambizzjuża. Filwaqt li 
jikkunsidra l-għanijiet limitati ta’ din il-proposta, ir-Rapporteur iqis li l-kwistjoni politika 
ewlenija hija jekk il-leġiżlazzjoni tal-UE għandhiex tkun estiża biex tinkludi rekwiżiti oħra ta' 
ttikkettjar tat-tessuti li jmorru lil hinn mill-kompożizzjoni tal-fibri u l-armonizzazzjoni tal-
ismijiet ta’ fibri tat-tessuti, bil-għan li jiġu żgurati benefiċċji addizzjonali għall-konsumatur.

Il-konklużjonijiet tal-Istudju tal-Parlament Ewropew dwar l-Ittikkettjar ta' Prodotti tat-Tessuti, 
li sar wara talba mill-Kumitat IMCO, u l-iskambju ta' opinjonijiet mal-industrija tat-tessuti 
matul iż-żjara ta' delegazzjoni tal-Kumitat IMCO f'Milan f'Novembru 2009, juru li minkejja li 
l-partijiet interessati għandhom opinjonijiet differenti dwar diversi kwistjonijiet, tinħtieġ 
azzjoni f'diversi oqsma marbuta mal-ittikkettjar tat-tessuti. 

III. Il-pożizzjoni ġenerali tar-Rapporteur

Madankollu, biex jitneħħew l-ostakli potenzjali 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 u l-istandardizzazzjoni ta' aspetti oħra 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. 

Ir-Rapporteur jagħraf li t-twessigħ f'dan l-istadju tal-ambitu tar-rekwiżiti mandatorji tal-
ittikkettjar iwassal għal diskussjonijiet li jieħdu ż-żmien u għalhekk jista' jipperikola l-
eżerċizzju ta' simplifikazzjoni. Għalhekk ir-Rapporteur jissuġġerixxi li d-dibattitu dwar aspetti 
oħra tal-ittikkettjar tat-tessuti għandu jinżamm separat minn dan ir-Regolament. 

Għal dan il-għan, ir-Rapporteur jistieden lill-Kummissjoni biex, fi żmien sentejn mid-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward 
rekwiżiti ta' ttikkettjar li jista' jinħtieġ li jiddaħħlu fil-livell tal-Unjoni sabiex l-ittikkettjar tal-
prodotti tat-tessuti jkun armonizzat, standardizzat u ssimplifikat, bil-għan li l-konsumaturi 
jingħataw tagħrif eżatt, rilevanti, intelliġibbli u paragunabbli dwar il-kompożizzjoni, il-
karatteristiċi, il-kura, l-oriġini u d-daqs tal-prodotti tat-tessuti. 

Reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv attwali dwar l-ittikkettjar tat-tessuti 

Dan ir-rapport għandu jeżamina b'mod partikulari l-fehmiet tal-konsumaturi rigward l-
ammont minimu ta' tagħrif li għandu jingħata fuq it-tikketta ta' prodotti tat-tessuti, u jinvestiga 
mezzi oħra minbarra l-ittikkettjar li jistgħu jintużaw biex jipprovdu tagħrif addizzjonali li ma 
jitqiesx essenzjali mill-konsumaturi. Ir-Rapporteur tal-fehma li għandu jinstab bilanċ ġust 
bejn livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur u s-simplifikazzjoni tal-qafas regolatorju għall-
prodotti tat-tessuti. F'dan il-kuntest, għandu jkun żgurat li t-twessigħ tal-ittikkettjar 
obbligatorju ma jimponix piż sproporzjonat fuq l-impriżi bla ma jagħti valur miżjud veru lill-



PR\801882MT.doc 37/38 PE438.219v01-00

MT

konsumaturi, li saħansitra jistgħu jitħawdu minħabba tagħrif eċċessiv fuq it-tikketta ta' 
prodotti tat-tessuti. Għal dan il-għan, sabiex il-konsumaturi jagħmlu għażliet ibbażati fuq it-
tagħrif, jistgħu jintużaw mezzi alternattivi minbarra r-rekwiżiti mandatorji ta' ttikkettjar. 

Ir-rapport imsemmi hawn fuq, li għandu jsir mill-Kummissjoni Ewropea, għandu jkopri 
b'mod partikulari l-kwistjonijiet li ġejjin:

- sistema armonizzata ta' ttikkettjar dwar il-manutenzjoni sabiex il-konsumaturi u l-
kumpaniji li jittrattaw it-tessuti jingħataw informazzjoni kompleta u eżatta dwar it-trattament 
tal-prodotti tat-tessuti;

- sistema uniformi fl-UE kollha ta' tikketti tal-istess daqs għall-ilbies u ż-żraben;

- regoli armonizzati dwar l-indikazzjoni tal-oriġini tal-prodotti tat-tessuti importati minn 
pajjiżi li mhumiex membri tal-UE u kriterji preċiżi għall-użu ta' marka tal-oriġini "Made in" 
għal prodotti mmanifatturati fl-Unjoni;

- indikazzjoni ta' kull sustanza potenzjalment allerġenika jew perikoluża użata fil-
manifattura jew l-ipproċessar ta' prodotti tat-tessuti;

- ittikkettjar ekoloġiku rigward il-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti tat-tessuti, bħall-impatt 
fuq l-ambjent, il-konsum tal-enerġija u r-riżorsi u l-produzzjoni ta' skart, bil-għan li jitħeġġu 
il-produzzjoni u l-konsum sostenibbli tal-prodotti tat-tessuti;

- ittikkettjar soċjali sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta' 
kunsiderazzjonijiet etiċi bħas-saħħa, is-sikurezza, id-drittijiet tal-bniedem, il-benessri, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u l-paga tal-ħaddiema li jipproduċu l-prodotti tat-tessuti;

- tikketti ta' twissija biex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-prestazzjoni rigward il-
fjammabilità tal-prodotti tat-tessuti, b'mod partikulari l-ilbies b'periklu kbir li jaqbad;

- l-użu tal-Identifikazzjoni bil-Frekwenza tar-Radju (RFID) u ta' mezzi oħra ta' ttikkettjar 
elettroniku sabiex jingħata tagħrif supplementari dwar il-prodotti tat-tessuti, filwaqt li tkun 
żgurata l-privatezza tal-konsumaturi bla ma jkun affettwat il-prezz finali tal-prodott;

- l-inklużjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fuq it-tikketta li għandu jintuża mill-konsumatur 
jew il-bejjiegħ biex jikseb tagħrif addizzjonali dwar prodott tat-tessuti mill-internet, b'mod 
partikulari dwar il-karatteristiċi, il-kompożizzjoni, l-oriġini jew il-varjanti tiegħu;

- l-użu ta' simboli li ma jiddependux mil-lingwa għall-identifikazzjoni tal-fibri użati għall-
manifattura ta' prodott tat-tessuti, li jippermetti lill-konsumatur jifhem faċilment il-
kompożizzjoni tiegħu u, b'mod partikulari, l-użu ta' fibri naturali jew sintetiċi.

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. Ir-
Rapporteur iqis li l-Grupp ta' Ħidma dwar l-Ismijiet tat-Tessuti u l-Ittikkettjar jista' 
jikkostitwixxi forum xieraq bħala bidu għad-diskussjoni, iżda jenfasizza li l-Kummissjoni 
għandha tiżgura involviment aktar sistematiku tas-soċjetà ċivili, ir-rappreżentanti tal-
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konsumatur, is-sieħba soċjali u l-partijiet interessati istituzzjonali sabiex ikun żgurat li l-
kompożizzjoni tal-Grupp ta' Ħidma tirrifletti l-pożizzjonijiet tal-partijiet interessati kollha.

Implikazzjonijiet għas-saħħa

Barra minn hekk, ir-Rapporteur iqis li hemm nuqqas ta' evidenza suffiċjenti dwar l-effetti 
possibbli ta' sustanzi perikolużi, użati fil-manifattura u l-ipproċessar tal-prodotti tat-tessuti, 
fuq is-saħħa tal-bniedem. Għalhekk, 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 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.

L-ittikkettjar ta' materjali li joriġinaw mill-annimali

Emenda sostantiva oħra proposta mir-Rapporteur hija l-indikazzjoni, fuq it-tikketta tal-
prodotti tat-tessuti, tas-sors tal-materjal ta' partijiet li mhumiex magħmula minn tessuti li 
joriġinaw mill-annimali. Sabiex jagħmlu għażliet ibbażati fuq it-tagħrif, huwa essenzjali 
għall-konsumaturi li jkunu jafu jekk prodott tat-tessuti fihx materjali mill-ġilda, mill-fer jew 
minn materjali oħra li joriġinaw mill-annimali.

Standards armonizzati għall-metodi għall-analiżi kwantitattiva ta' taħlitiet ta' fibri tat-tessuti 
(Anness VIII)

Sabiex dan ir-Regolament jiġi ssimplifikat u l-metodi uniformi ta' teħid ta' kampjuni u tal-
analiżi tal-prodotti tat-tessuti jiġu adattati għall-progress tekniku, ir-Rapporteur iqis li dawn il-
metodi, li jintużaw biex ikun ivverifikat jekk il-kompożizzjoni tal-prodotti tat-tessuti hijiex 
konformi mal-informazzjoni mogħtija fuq it-tikketta, għandhom isiru standards Ewropej. Għal 
dan il-għan, il-Kummissjoni għandha toħroġ mandat lill-Kumitat Ewropew għall-
Istandardizzazzjoni (CEN). 

Emendi tekniċi

Iddaħħlu għadd ta' emendi għal artikoli differenti tar-Regolament propost sabiex jiġu ċċarati 
ċerti aspetti tekniċi u tkun żgurata koerenza akbar tat-test. Ir-Rapporteur ressaq ukoll għadd ta' 
emendi bil-għan wiesa' li tkun żgurata l-konsistenza mal-Qafas Leġiżlattiv Ġdid u mad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona dwar l-atti ddelegati (Artikolu 290).

IV. Konklużjoni

Ir-Rapporteur jippreżenta dawn il-proposti lill-Kumitat u jistenna aktar suġġerimenti.


