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***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ismijiet ta' fibri tat-tessuti u t-tikkettar u l-
immarkar relatati tal-kompożizzjoni tal-fibri ta' prodotti tat-tessuti u li jħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 73/44/KEE, id-Direttiva 96/73/KE u d-Direttiva 2008/121/KE
(13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (13807/4/2010 – C7-0017/2011),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-16 ta' 
Diċembru 20091,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2009)0031),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 66 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fit-tieni qari li tidher hawn taħt;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 6 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(6a) Ikun xieraq li jiġu stipulati regoli fir-
rigward ta' ċerti prodotti li fihom partijiet 
mhux magħmula minn tessuti u li jkunu 
ġejjin mill-annimali. Dan ir-Regolament 
għandu, b'mod partikolari, jistabbilixxi 
rekwiżiti rigward l-indikazzjoni ta' 
partijiet mhux magħmula minn tessuti u li 

                                               
1 ĠU C 255, 22.9.2010, p.37.
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jkunu ġejjin mill-annimali fit-tikkettar 
jew fl-immarkar tal-prodotti tat-tessuti, 
biex il-konsumaturi jkunu jistgħu 
jagħmlu għażliet infurmati. It-tikkettar 
jew l-immarkar m'għandux ikun qarrieqi 
u għandu jsir b'mod li l-konsumatur ikun 
jista' faċilment jifhem għal liema parti 
tal-prodott tirreferi l-informazzjoni. 

Or. en

Emenda 2

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 12 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(12a) Il-ħarsien tal-konsumatur jirrikjedi 
regoli kummerċjali trasparenti u 
konsistenti, inkluż rigward l-indikazzjoni 
tal-oriġini. L-għan ta' dawn l-
indikazzjonijiet għandu jkun li l-
konsumaturi jkunu jistgħu jkunu konxji 
mill-oriġini eżatta tal-prodotti li jixtru, 
biex jiġu mħarsa minn dikjarazzjonijiet 
ta' oriġini frawdulenti, mhux preċiżi jew 
qarrieqa. Għandhom jibdew jitħaddmu 
regoli armonizzati għal dan l-iskop fir-
rigward tal-prodotti tat-tessuti. Fir-
rigward tal-prodotti impurtati, dawk ir-
regoli għandhom jieħdu l-forma ta' 
rekwiżiti ta' ttikkettar obbligatorji.  Fir-
rigward tal-prodotti li mhumiex suġġetti 
għal tikkettar obbligatorju tal-oriġini fil-
livell tal-Unjoni, għandhom jiġu previsti 
regoli li jiżguraw li d-dikjarazzjonijiet 
possibbli tal-oriġini ma jkunux foloz jew 
qarrieqa.

Or. en
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Emenda 3

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 12 b (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(12b) Ir-rekwiżiti tat-tikkettar tal-oriġini 
previsti f'dan ir-Regolament fir-rigward 
tal-prodotti tat-tessuti għandu jkollhom 
preċedenza fuq kwalunkwe sistema 
ġeneralment applikabbli tal-immarkar tal-
oriġini għal prodotti impurtati minn 
pajjiżi terzi, stabbilita bħala parti mill-
politika kummerċjali komuni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 4

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. 
Għalhekk, 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 

(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 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 
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magħmulin minn taħlitiet binarji u ternarji 
ser jiffaċilita l-moviment liberu ta' dawk il-
prodotti, u b'hekk itejjeb il-funzjonament 
tas-suq intern.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jiġu indikati r-raġunijiet (simplifikazzjoni, adattament għall-progress tekniku) li 
jiġġustifikaw it-tranżizzjoni mis-sistema attwali, li hija bbażata fuq il-metodi stabbiliti fir-
Regolament, għal sistema armonizzata bbażata fuq standards.

Emenda 5

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 jew effetti 
negattivi oħrajn possibbli li l-fibra l-ġdida 
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 6

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 18 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex tadotta atti ddelegati 

(18) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex tadotta atti ddelegati 
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f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
fir-rigward tal-adozzjoni ta' kriterji tekniċi 
u regoli proċedurali għall-awtorizzazzjoni 
ta' tolleranzi ogħla, l-emendar tal-Annessi 
II, IV, V, VI, VII, VIII u IX sabiex 
jittieħed kont tal-progress tekniku u l-
emendar tal-Anness I sabiex jiġu inklużi 
ismijiet ġodda ta' fibri tat-tessuti fil-lista li 
tinsab f'dak l-Anness. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta' 
esperti.

f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
fir-rigward tal-adozzjoni ta' kriterji tekniċi 
u regoli proċedurali għall-awtorizzazzjoni 
ta' tolleranzi ogħla, it-tikkettar jew l-
immarkar ta' partijiet mhux magħmula 
minn tessuti u li jkunu ġejjin mill-
annimali, il-forma u l-użu ta' simboli jew 
kodiċi indipendenti mil-lingwa għal 
ismijiet ta' fibri tat-tessuti, l-indikazzjoni 
tal-oriġini tal-prodotti tat-tessuti, l-
emendar tal-Annessi II, IV, V, VI, VII, 
VIII u IX sabiex jittieħed kont tal-progress 
tekniku u l-emendar tal-Anness I sabiex 
jiġu inklużi ismijiet ġodda ta' fibri tat-
tessuti fil-lista li tinsab f'dak l-Anness. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell ta' esperti.

Or. en

Emenda 7

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 19

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(19) Billi l-objettiv ta' dan ir-Regolament, 
jiġifieri l-adozzjoni ta' regoli uniformi 
għall-użu ta' ismijiet ta' fibri tat-tessuti u 
għat-tikkettar u l-immarkar relatati tal-
kompożizzjoni tal-fibri tal-prodotti tat-
tessuti, ma jistax jintlaħaq b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk 
jista', minħabba l-iskala tiegħu, jinkiseb
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ 
tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
F'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 

(19) billi l-objettivi ta' dan ir-Regolament 
ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti 
mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu, 
minħabba l-iskala tagħhom, jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
F'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jinkisbu dawk l-objettivi.
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jinkiseb dak l-objettiv.

Or. en

Emenda 8

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 19 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(19a) Biex jiġu eliminati ostakoli possibbli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern, 
ikkawżati minn dispożizzjonijiet jew 
prattiki diverġenti tal-Istati Membri, u 
biex wieħed ilaħħaq mal-iżvilupp tal-
kummerċ elettroniku u l-isfidi futuri fis-
suq għall-prodotti tat-tessuti, l-
armonizzazzjoni jew l-istandardizzazzjoni 
ta' aspetti oħrajn tat-tikkettar tat-tessuti 
għandhom jiġu eżaminati.
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward 
rekwiżiti ġodda possibbli tat-tikketar li 
għandhom jiddaħħlu fil-livell tal-Unjoni 
bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat il-moviment 
liberu tal-prodotti tat-tessuti fis-suq intern 
u jintlaħaq livell għoli ta' ħarsien tal-
konsumaturi fl-Unjoni kollha.

Ir-rapport għandu jeżamina b'mod 
partikolari l-fehmiet tal-konsumaturi 
rigward l-ammont ta' informazzjoni li 
għandha tingħata fuq it-tikketta tal-
prodotti tat-tessuti, u jinvestiga liema 
mezzi għajr it-tikkettar jistgħu jintużaw 
biex tingħata informazzjoni addizzjonali 
lill-konsumaturi.
Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq 
konsultazzjoni estiża tal-partijiet 
interessati kollha, servejs tal-konsumaturi 
u analiżi dettaljata li tqabbel l-ispejjeż u l-
benefiċċji, u għandu jqis l-istandards 
Ewropej u internazzjonali eżistenti. 
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Ir-rapport għandu jeżamina, b'mod 
partikolari, il-valur miżjud, għall-
konsumatur, ta' rekwiżiti tat-tikkettar 
possibbli relatati mal-kura, mad-daqs, 
mas-sustanzi perikolużi, mal-fjammabilità 
u mal-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti 
tat-tessuti, l-użu ta' simboli jew kodiċi li 
huma indipendenti mil-lingwa biex jiġu 
identifikati l-fibri tat-tessuti, it-tikkettar 
soċjali u elettroniku kif ukoll l-inklużjoni 
ta' numru ta' identifikazzjoni fuq it-
tikketta biex tinkiseb informazzjoni 
addizzjonali meta din tintalab, 
speċjalment permezz tal-Internet, dwar il-
prodott u l-manifattur. Ir-rapport għandu 
jkun akkumpanjat, fejn xieraq, minn 
proposti leġiżlattivi. 

Or. en

Emenda 9

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 sintetiċi, 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 ta' dan l-istudju, il-
Kummissjoni għandha, fejn ikun 
ġustifikat, tippreżenta proposti leġiżlattivi 
bil-ħsieb li tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-
użu ta' sustanzi potenzjalment perikolużi 
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użati fil-prodotti tat-tessuti, bi qbil mal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 10

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jikkonċernaw l-użu ta' ismijiet ta' fibri tat-
tessuti u t-tikkettar u l-immarkar relatati 
tal-kompożizzjoni tal-fibri tal-prodotti tat-
tessuti kif ukoll ir-regoli li jikkonċernaw 
id-determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-
fibri tal-prodotti tat-tessuti b'analiżi 
kwantitattiva ta' taħlitiet ta' fibri binarji u 
ternarji tat-tessuti, bil-ħsieb li jittejjeb il-
funzjonament tas-suq intern u li tingħata 
informazzjoni preċiża lill-konsumaturi.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jikkonċernaw l-użu ta' ismijiet ta' fibri tat-
tessuti u t-tikkettar u l-immarkar relatati 
tal-kompożizzjoni tal-fibri tal-prodotti tat-
tessuti, regoli li jikkonċernaw id-
determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-fibri 
tal-prodotti tat-tessuti b'analiżi 
kwantitattiva ta' taħlitiet ta' fibri binarji u 
ternarji tat-tessuti, kif ukoll regoli li 
jikkonċernaw it-tikkettar jew l-immarkar 
ta' partijiet li ma jkunux magħmula minn 
tessuti u li jkunu ġejjin mill-annimali u l-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini tal-
prodotti tat-tessuti, bil-ħsieb li jittejjeb il-
funzjonament tas-suq intern u li tingħata 
informazzjoni preċiża lill-konsumaturi. 

Or. en

Emenda 11

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 

3. Dan ir-Regolament m'għandux japplika 
għal prodotti tat-tessuti li jiġu ffabrikati 
minn ħajjata li jaħdmu għal rashom.
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trasferita bi ħlas.

Or. en

Emenda 12

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ħlief kif previst xort'oħra f'dan ir-
Regolament, ir-regoli nazzjonali u tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tal-proprjetà 
industrijali u kummerċjali, dwar l-
indikazzjonijiet tal-provenjenza, il-marki 
tal-oriġini u l-prevenzjoni tal-
kompetizzjoni inġusta għandhom jibqgħu 
japplikaw għall-prodotti tat-tessuti.

Or. en

Emenda 13

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafi 1 sa 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

1. Prodott tat-tessuti għandu jiġi ttikkettat 
bl-isem u bil-perċentwali skont il-piż tal-
fibri kollha li jkun magħmul minnhom 
f'ordni dekrexxenti.

(a) l-isem tal-fibra li jkun fiha tal-inqas 
85 % tal-piż totali segwit jew preċedut 
immedjatament mill-perċentwali tiegħu 
tal-piż;

(b) l-isem tal-fibra li jkun fiha tal-inqas 
85 % tal-piż totali sewgit jew preċedut 
immedjatament mill-kliem ‘minimu ta' 
85 %’;
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(c) il-perċentwali sħiħ tal-kompożizzjoni 
tal-prodott.

2. Prodott tat-tessuti magħmul minn żewġ 
fibri jew aktar, li l-ebda waħda minnhom 
ma tagħmel aktar minn 85 % tal-piż totali, 
għandu jkun tikkettjat jew immarkat b'tal-
inqas l-isem u l-perċentwali tal-piż tal-
fibri bl-ogħla perċentwali u t-tieni l-ogħla 
perċentwali tal-piż tal-prodott, segwiti 
immedjatament mill-ismijiet tal-fibri 
kostitwenti l-oħra f’ordni dixxendenti tal-
perċentwali tal-piż, bi jew mingħajr 
indikazzjoni tal-perċentwali tagħhom tal-
piż. 

2. Bħala deroga mill-paragrafu 1, u bla 
ħsara għall-Artikolu 7(2), fibra li 
jirrappreżentaw sa 3% tal-piż totali tal-
prodott tat-tessuti, jew fibri li
kollettivament jirrappreżentaw sa 10% tal-
piż totali, jistgħu jiġu indikati bit-terminu 
"fibri oħra", segwit immedjatament bil-
perċentwali tagħhom skont il-piż, bil-
kundizzjoni li ma jkunux jistgħu jiġu 
ddikjarati faċilment fil-mument tal-
manifattura. 

3. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 
2, il-fibri li separatament jagħmlu inqas 
minn 10 % tal-piż totali ta’ prodott jistgħu 
jiġu msemmija kollettivament bit-terminu 
‘fibri oħra’, segwit jew preċedut 
immedjatament bil-perċentwali totali tal-
piż.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom id-dritt li jkunu infurmati dwar il-kompożizzjoni sħiħa, 
f'perċentwali, ta' prodott tat-tessuti. Il-prodotti tat-tessuti huma magħmula minn numru 
limitat ta' fibri li jistgħu jiġu identifikati faċilment mill-manifattur fil-perċentwali eżatta 
tagħhom skont il-piż. L-indikazzjoni tal-fibri kollha li l-prodott ikun magħmul minnhom, li 
diġà hija prattika stabbilita sew għall-industrija tat-tessuti, mhijiex se żżid id-daqs tat-tikketta 
jew tqiegħed piż fuq il-manifatturi, li se jkunu jistgħu jużaw, fejn ikun meħtieġ, id-derogi 
previsti fl-Artikolu 9, paragrafi 2 u 5. It-tolleranzi stipulati fl-Artikolu 19 japplikaw ukoll.
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Emenda 14

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5a. Bħala deroga mill-paragrafu 1, fibra 
li ma tkunx elenkata fl-Anness I tista' tiġi 
indikata bit-terminu "fibri oħra" segwit 
bil-perċentwali totali tagħha skont il-piż, 
bil-kundizzjoni li tkun ġiet ippreżentata 
applikazzjoni għaż-żieda ta' din il-fibra 
fil-lista li tinsab fl-Anness I f'konformità 
mal-Artikolu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fibri li jkunu għadhom mhumiex inklużi fil-lista armonizzata tal-ismijiet tal-fibri tat-tessuti 
li tinsab fl-Anness I jistgħu jitqiegħdu fis-suq biex tiġi vvalutata d-domanda mill-konsumaturi, 
bil-kundizzjoni li tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni f'konformità mal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 6.

Emenda 15

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 11a

Partijiet mhux magħmula minn tessuti u 
li jkunu ġejjin mill-annimali

1. Il-preżenza ta' partijiet li ma jkunux 
magħmula minn tessuti u li jkunu ġejjin 
mill-annimali għandha tiġi indikata fit-
tikkettar jew fl-immarkar tal-prodotti tat-
tessuti kull meta jsiru disponibbli fis-suq. 
2. It-tikkettar jew l-immarkar m'għandux 
ikun qarrieqi u għandu jsir b'mod li l-
konsumatur ikun jista' faċilment jifhem 
għal liema parti tal-prodott tirreferi l-
informazzjoni. 
3. L-Artikoli 19a, 19c u 19d għandhom 
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japplikaw mutatis mutandis għall-partijiet 
li ma jkunux magħmula minn tessuti u li 
jkunu ġejjin mill-annimali msemmija fil-
paragrafu 1. 
4. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni bil-metodi analitiċi li 
jużaw biex jidentifikaw materjali li jkunu 
ġejjin mill-annimali sa ...*, u 
sussegwentament kull meta meħtieġ fid-
dawl ta' żviluppi ġodda.
5. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta' atti ddelegati skont l-Artikolu 
21 u suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati 
fl-Artikoli 22 u 23, dispożizzjonijiet fir-
rigward tal-forma dettaljata u tal-
modalitajiet tat-tikkettar u tal-immarkar 
tal-prodotti tat-tessuti msemmija fil-
paragrafu 1 u l-metodi analitiċi użati biex 
jiġu identifikati materjali li ma jkunux 
ġejjin mill-annimali.
___________
* ĠU: daħħal id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament

Or. en

Emenda 16

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, tul il-perjodu kollu tal-użu 
normali raġonevolment prevedibbli tal-
prodott, viżibbli u aċċessibbli u, fil-każ ta' 
tikketta, imwaħħal sew.

Or. en
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Emenda 17

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

It-tikketta u l-mod kif tkun imwaħħla 
għandhom isiru b'tali mod li 
jimminimizzaw l-iskumdità kkawżata lill-
konsumatur meta jilbes il-prodott.

Or. en

Emenda 18

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-abbrevjazzjonijiet m'għandhomx 
jintużaw bl-eċċezzjoni ta' kodiċi ta’ 
proċessar mekkanizzat, sakemm dak il-
kodiċi jiġi spjegat fl-istess dokument 
kummerċjali.

L-abbrevjazzjonijiet m'għandhomx 
jintużaw, bl-eċċezzjoni ta' kodiċi ta’ 
proċessar mekkanizzat jew fejn dawn l-
abbrevjazzjonijiet ikunu ddefiniti skont 
standards internazzjonalment 
rikonoxxuti, sakemm l-abbrevjazzjonijiet 
ikunu spjegati fl-istess dokument 
kummerċjali.

Or. en

Emenda 19

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Meta prodott tat-tessuti jsir disponibbli 
fis-suq, id-deskrizzjonijiet tal-
kompożizzjoni tal-fibri tat-tessuti 
msemmija fl-Artikoli 5, 7, 8, u 9 
għandhom jiġu indikati fil-katalogi u fil-
letteratura kummerċjali, fuq l-imballaġġ, it-

1. Meta prodott tat-tessuti jsir disponibbli 
fis-suq, id-deskrizzjonijiet tal-
kompożizzjoni tal-fibri tat-tessuti 
msemmija fl-Artikoli 5, 7, 8, u 9 
għandhom jiġu indikati fil-katalogi u fil-
letteratura kummerċjali, fuq l-imballaġġ, it-
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tikketti u l-immarkar b'mod li jkunu 
faċilment leġġibbli, viżibbli, ċar u bi 
stampar jew font uniformi. Din l-
informazzjoni għandha tkun viżibbli b'mod 
ċar għall-konsumatur qabel ma jixtri, 
inkluż f'każijiet meta x-xiri jsir b'mezz 
elettroniku.

tikketti u l-immarkar b'mod li jkunu 
faċilment leġġibbli, viżibbli u ċari. L-
ismijiet tal-fibri u l-perċentwali tagħhom
skont il-piż għandhom jiġu indikati 
f'daqs, stil u font uniformi tal-ittri u tan-
numri. Din l-informazzjoni għandha tkun 
viżibbli b'mod ċar għall-konsumatur qabel 
ma jixtri, inkluż f'każijiet meta x-xiri jsir 
b'mezz elettroniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda huwa li jiġi żgurat li l-fibri kollha jkunu indikati fuq it-tikketta ta' 
prodott tat-tessuti b'mod uniformi irrispettivament mill-perċentwali tagħhom skont il-piż u 
mill-prestiġju li jgawdu minnu fost il-konsumaturi.

Emenda 20

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. It-tikkettar jew l-immarkar għandhom 
jingħataw fil-lingwa jew il-lingwi uffiċjali 
tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-
prodotti tat-tessuti jkunu disponibbli għall-
konsumatur sakemm l-Istat Membru 
kkonċernat ma jipprevedix mod ieħor.

4. It-tikkettar jew l-immarkar għandhom 
isiru fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-
Unjoni li tkun tinftiehem faċilment mill-
konsumatur aħħari fl-Istat Membru li fit-
territorju tiegħu l-prodotti tat-tessuti jkunu 
disponibbli.

Or. en

Emenda 21

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (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'simboli 
jew kodiċi indipendenti mil-lingwa u li 
jkunu jinftiehmu sew, jew inkella jidhru 



PR\858011MT.doc 19/34 PE456.959v02-00

MT

ma' dawn is-simboli jew kodiċi.
Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta' atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 21 u suġġett għall-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikoli 22 u 23, 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-forma 
u l-użu ta' dawn is-simboli jew kodiċi.

Or. en

Emenda 22

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 18 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Kwalunkwe laboratorju responsabbli
mill-ittestjar ta' taħlitiet ta' tessuti li 
għalihom mhemm l-ebda metodu ta' analiżi 
uniformi fil-livell tal-Unjoni għandu 
jiddetermina l-kompożizzjoni tal-fibri ta' 
taħlitiet bħal dawn, filwaqt li jindika fir-
rapport tal-analiżi, ir-riżultat miksub, il-
metodu użat u, il-grad ta' preċiżjoni tiegħu.

4. Kwalunkwe laboratorju approvat minn 
Stat Membru għall-ittestjar ta' taħlitiet ta' 
tessuti li għalihom ma hemm l-ebda 
metodu ta' analiżi uniformi fil-livell tal-
Unjoni għandu jiddetermina l-
kompożizzjoni tal-fibri ta' taħlitiet bħal 
dawn, filwaqt li jindika fir-rapport tal-
analiżi, ir-riżultat miksub, il-metodu użat u, 
il-grad ta' preċiżjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 23

Pożizzjoni tal-Kunsill
Kapitolu 3 a – titolu (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Kapitolu 3a 
L-indikazzjoni tal-oriġini għall-prodotti 

tat-tessuti

Or. en
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Emenda 24

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 19a
L-indikazzjoni tal-oriġini għal prodotti 
tat-tessuti impurtati minn pajjiżi terzi

1. Għall-iskop ta' dan l-Artikolu, it-
termini "oriġini" jew "li joriġinaw" 
għandhom jirreferu għal oriġini mhux 
preferenzjali bi qbil mal-Artikoli 35 sa 36 
tar-Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 
ta' April 2008 li jistabbilixxi l-Kodiċi 
Doganali Komunitarju(Kodiċi Doganali 
Modernizzat)1.
2. L-importazzjoni jew it-tqegħid fis-suq 
ta' prodotti tat-tessuti impurtati minn 
pajjiżi terzi, bl-eċċezzjoni ta' dawk li 
joriġinaw mit-Turkija u mill-Pajjiżi 
Kontraenti tal-Ftehim taż-ŻEE, 
għandhom ikunu suġġetti għal tikkettar 
tal-oriġini skont il-kundizzjonijiet stipulati 
f'dan l-Artikolu. 
3. Il-pajjiżi tal-oriġini tal-prodotti tat-
tessuti għandu jkun indikat fuq it-tikketta 
ta' dawn il-prodotti. F'każijiet fejn il-
prodotti jkunu imballati, l-indikazzjoni 
għandha ssir separatament fuq l-
imballaġġ. L-indikazzjoni tal-pajjiżi tal-
oriġini m'għandhiex tiġi sostitwita 
b'indikazzjoni korrispondenti f'dokumenti 
kummerċjali li jiġu mal-prodott.
4. Il-kliem "magħmul fi" flimkien mal-
pajjiż tal-oriġini għandu jindika l-oriġini 
tal-prodott tat-tessuti. It-tikkettar għandu 
jsir fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-
Unjoni li tkun tinftiehem faċilment mill-
konsumatur aħħari fl-Istat Membru li fit-
territorju tiegħu l-prodotti jkunu 
disponibbli fis-suq. 
5. It-tikkettar tal-oriġini għandu jidher 
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b'karattri leġġibbli b'mod ċar u li ma 
jkunux jistgħu jitħassru, għandu jkun 
viżibbli waqt użu normali, ikun distint sew 
minn informazzjoni oħra u għandu jiġi 
ppreżentat b'mod li la jkun qarrieqi u li 
lanqas x'aktarx joħloq impressjoni 
żbaljata fir-rigward tal-oriġini tal-prodott.
6. Il-prodotti tat-tessuti għandu jkollhom 
it-tikketar meħtieġ fil-mument tal-
importazzjoni. Dan it-tikkettar m'għandux 
jitneħħa jew jiġi mbagħbas sakemm il-
prodott ikun inbigħ lill-konsumatur jew 
lill-utent aħħari.
_______
1 ĠU L 145, 4.6.2008, p. 1.

Or. en

Emenda 25

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 19b

L-indikazzjoni tal-oriġini għal prodotti 
oħra tat-tessuti

1. Fejn l-oriġini ta' prodotti tat-tessuti li 
ma jkunux dawk imsemmija fl-Artikolu 
19a tkun indikata fuq it-tikketta, din l-
indikazzjoni għandha tkun suġġetta għall-
kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.
2. Il-prodott jitqies li joriġina mill-pajjiż 
fejn ikun għadda minn mill-inqas tnejn 
miż-żewġ stadji ta' manifattura li ġejjin:
- għażil;
- insiġ;
- irfinatura;
- tlestija.
3. Il-prodott tat-tessuti ma jistax jingħad 
fuq it-tikkettar li joriġina għalkollox minn 
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pajjiż ħlief jekk ikun għadda f'dak il-
pajjiż mill-istadji kollha tal-manifattura 
msemmija fil-paragrafu 2.
4. Il-kliem "magħmul fi" flimkien mal-
pajjiż tal-oriġini għandu jindika l-oriġini 
tal-prodott. It-tikkettar għandu jsir fi 
kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni li 
tkun tinftiehem faċilment mill-
konsumatur aħħari fl-Istat Membru li fit-
territorju tiegħu l-prodott ikun disponibbli 
fis-suq.
5. It-tikkettar tal-oriġini għandu jidher 
b'karattri leġġibbli b'mod ċar u li ma 
jkunux jistgħu jitħassru, għandu jkun 
viżibbli waqt użu normali, ikun distint sew 
minn informazzjoni oħra u għandu jiġi 
ppreżentat b'mod li la jkun qarrieqi u li 
lanqas x'aktarx joħloq impressjoni 
żbaljata fir-rigward tal-oriġini tal-prodott.

Or. en

Emenda 26

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 19c

Atti ddelegati fir-rigward tal-indikazzjoni 
tal-oriġini ta' prodotti tat-tessuti

Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' 
atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 
21 u suġġett għall-kundizzjonijiet stipulati 
fl-Artikoli 22 u 23, dispożizzjonijiet biex:
- tiddetermina l-forma dettaljata u l-
modalitajiet tat-tikkettar tal-oriġini;
- tiddetermina l-każijiet li fihom l-
indikazzjoni tal-oriġini fuq l-imballaġġ 
għandha tiġi aċċettata minflok it-tikkettar 
tal-prodotti nnifishom. Dan jista' jkun il-
każ, b'mod partikolari, fejn il-prodotti 
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normalment jaslu għand il-konsumatur 
jew l-utent aħħari fl-imballaġġ tagħhom 
tas-soltu;
- tistabbilixxi lista ta' termini fil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-Unjoni li jesprimu 
b'mod ċar il-fatt li l-prodotti joriġinaw 
mill-pajjiż indikat fit-tikkettar;
- tiddetermina l-każijiet fejn 
abbrevjazzjonijiet li jintużaw normalment 
jindikaw mingħajr żball il-pajjiż tal-
oriġini u jistgħu jintużaw għall-iskop ta' 
dan ir-Regolament;
- tiddetermina l-każijiet fejn il-prodotti ma 
jistgħux jew m'għandhomx ikunu 
ttikkettati għal raġunijiet tekniċi jew 
ekonomiċi;
- tiddetermina regoli fir-rigward ta' 
dikjarazzjonijiet u dokumenti ta' appoġġ li 
jistgħu jitqiesu li juru konformità ma' dan 
ir-Regolament;
- tiddetermina regoli oħra li jistgħu jiġu 
rikjesti meta l-prodotti jinstabu li ma 
jikkonformawx ma' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 27

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19 d (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 19d

Dispożizzjonijiet komuni
1. Il-prodotti tat-tessuti msemmija fl-
Artikolu 19a għandhom jitqiesu li ma 
jikkonformawx ma' dan ir-Regolament 
jekk:
– ma jkollhomx tikkettar tal-oriġini;
– it-tikkettar tal-oriġini ma 
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jikkorrispondix mal-oriġini tal-prodotti;
– it-tikkettar tal-oriġini nbidel jew tneħħa, 
jew ġie mbagħbas b'xi mod ieħor, ħlief 
fejn kienet meħtieġa korrezzjoni skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu.
2. Il-prodotti tat-tessuti li mhumiex dawk 
imsemmija fl-Artikolu 19a għandhom 
jitqiesu li ma jikkonformawx ma' dan ir-
Regolament jekk:
– it-tikkettar tal-oriġini ma 
jikkorrispondix mal-oriġini tal-prodotti;
– it-tikkettar tal-oriġini nbidel jew tneħħa, 
jew ġie mbagħbas b'xi mod ieħor, ħlief 
fejn kienet meħtieġa korrezzjoni skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu.
3. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
ir-regoli dwar il-pieni applikabbli 
f'każijiet ta' ksur tad-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu implimentati. Il-pieni previsti 
għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa ...*, u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emendi sussegwenti li 
jaffettwawhom.
4. Fejn il-prodotti ma jkunux 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, l-
Istati Membri għandhom barra minn 
hekk jadottaw il-miżuri neċessarji biex 
jirrikjedu lis-sid tal-prodotti jew lil 
kwalunkwe persuna oħra responsabbli 
minnhom biex jittikkettaw dawk il-
prodotti f'konformità ma' dan ir-
Regolament u a spejjeż tagħhom stess.
5. Fejn ikun meħtieġ għall-applikazzjoni 
effikaċi ta' dan ir-Regolament, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jiskambjaw 
data li jkunu rċevew meta jkunu qed 
jikkontrollaw il-konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż mal-awtoritajiet jew 
ma' persuni jew organizzazzjonijiet oħra li 
l-Istati Membri jkunu tawhom is-setgħa 
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skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 
2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi 
kummerċjali żleali fin-negozju mal-
konsumatur fis-suq intern1.
___________
* 9 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament
______
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

Or. en

Emenda 28

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sa*... , il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan
ir-Regolament, b'enfasi fuq it-talbiet għal u 
l-adozzjoni tal-ismijiet il-ġodda ta' fibri tat-
tessuti.

Sa*... , il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, b'enfasi fuq it-talbiet għal u 
l-adozzjoni tal-ismijiet il-ġodda ta' fibri tat-
tessuti u tippreżenta, fejn ikun xieraq, 
proposta leġiżlattiva.

___________
* 5 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament

___________
* 3 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament

Or. en

Emenda 29

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 a (ġdid) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 24a
Rieżami

1. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
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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 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 jkun akkumpanjat, 
fejn ikun xieraq, bi proposti leġiżlattivi, u 
għandu jeżamina, inter alia, il-
kwistjonijiet li ġejjin:
- sistema armonizzata ta' ttikkettar,
- sistema uniformi tat-tikkettar tad-daqs li 
tapplika fl-UE kollha għall-ħwejjeġ u 
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,
- 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 
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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. en

Emenda 30

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 sintetiċi, 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 
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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

Emenda 31

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 25

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Prodotti tat-tessuti li huma f'konformità
mad-Direttiva 2008/121/KE u li tpoġġew 
fis-suq qabel*... jistgħu jkomplu jkunu 
disponibbli fis-suq sa …*.

Prodotti tat-tessuti li jikkonformaw mad-
Direttiva 2008/121/KE u li tpoġġew fis-suq 
qabel ...* jistgħu jkomplu jkunu 
disponibbli fis-suq sa …**.

___________
* 6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament

___________
* 6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament

___________
** 2 snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament

___________
** sentejn u sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tranżitorja se tiżgura li l-prodotti tat-tessuti li jitqiegħdu fis-suq 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni attwali jkunu jistgħu jkomplu jkunu disponibbli fis-suq għal 
sentejn u nofs oħra wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament. B'din id-dispożizzjoni, ir-rekwiżiti l-
ġodda tat-tikkettar li jinsabu f'dan ir-Regolament m'għandhomx iwasslu għal tikkettar mill-
ġdid oneruż tal-prodotti tat-tessuti li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni attwali.

Emenda 32

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness II – punt 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(5a) L-informazzjoni xjentifika 
disponibbli rigward reazzjonijiet 
allerġeniċi jew effetti negattivi oħrajn 
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possibbli li l-fibra l-ġdida 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

Ġustifikazzjoni

Il-fajl tekniku li għandu jiġi mehmuż mal-applikazzjoni għall-inklużjoni ta' isem ġdid ta' fibra 
tat-tessuti fil-lista li tinsab fl-Anness I għandu jinkludi, fejn ikun xieraq, l-informazzjoni dwar 
l-implikazzjonijiet potenzjali fuq is-saħħa tal-fibra l-ġdida.

Emenda 33

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – punt 13

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

13. Feltri imħassar

Or. en

Emenda 34

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – punt 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

17. Kpiepel tal-feltru imħassar

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Il-proposta tal-Kummissjoni u l-ewwel qari mill-Parlament

Il-Kummissjoni adottat, fit-30 ta' Jannar 2009, il-proposta attwali għal regolament dwar l-
ismijiet ta' tessuti u t-tikkettar relatat tal-prodotti tat-tessuti. L-għan tal-proposta huwa li 
tissimplifika u ttejjeb il-qafas regolatorju eżistenti għat-tikkettar tal-prodotti tat-tessuti bil-
ħsieb li jiġi inkoraġġit l-iżvilupp u l-użu ta' fibri ġodda. Il-proposta tiffaċilita l-proċess tal-
adattament tal-leġiżlazzjoni għall-progress tekniku billi tbiddel it-tliet Direttivi eżistenti1
f'Regolament wieħed, xi ħaġa li tevita t-traspożizzjoni ta' aġġornamenti sempliċement tekniċi, 
u tnaqqas iż-żmien bejn il-preżentazzjoni ta' applikazzjoni u l-adozzjoni ta' isem ġdid ta' fibra.

Il-Parlament laqa' bi pjaċir il-proposta tal-Kummissjoni peress li tissimplifika l-qafas 
regolatorju eżistenti u għandha l-potenzjal li tinkoraġġixxi l-innovazzjoni fis-settur tat-tessuti 
u tal-ħwejjeġ, filwaqt li tippermetti lil min juża l-fibri u lill-konsumaturi jibbenefikaw aktar 
malajr minn prodotti innovattivi.

Fil-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, adottata fit-18 ta' Mejju 2010, il-Parlament Ewropew 
approva, b'maġġoranza kbira ħafna, 63 emenda. Il-maġġoranza l-kbira kienu emendi tekniċi li 
kellhom l-għan li jallinjaw it-test mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
mal-qafas leġiżlattiv il-ġdid għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti. Il-Parlament adotta 
wkoll numru ta' emendi sostantivi, inklużi regoli dwar l-immarkar tal-oriġini, l-indikazzjoni 
ta' materjali li ġejjin mill-annimali, l-użu ta' simboli indipendenti mil-lingwa u klawsola ta' 
rieżami.

II. Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Fil-pożizzjoni tiegħu, il-Kunsill aċċetta, jew aċċetta parzjalment fis-sustanza, numru kbir ta' 
emendi tekniċi (40 b'kollox) introdotti wkoll mill-Parlament, iżda rrifjuta l-emendi sostantivi 
kollha proposti mill-Parlament. Il-Kunsill qies li l-introduzzjoni ta' rekwiżiti ġodda ma tkunx 
kompatibbli mal-objettiv ta' simplifikazzjoni tal-proposta oriġinali. 

III. L-emendi proposti mir-Rapporteur għat-tieni qari

Fl-eżami tiegħu tal-pożizzjoni tal-Kunsill, ir-Rapporteur iddeċieda li jerġa' jdaħħal il-
maġġoranza l-kbira tal-emendi tal-Parlament fl-ewwel qari, filwaqt li f'numru limitat ta' 
każijiet irriformula xi emendi għal finijiet ta' ċarezza. Żdiedu wkoll xi premessi li 
jikkorrispondu għal dispożizzjonijiet adottati mill-Parlament fl-ewwel qari.

L-emendi ewlenin li reġgħu ddaħħlu mir-Rapporteur ikopru l-kwistjonijiet li ġejjin:
                                               
1 Id-Direttiva 2008/121/KE dwar ismijiet tat-tessuti (tfassil mill-ġdid) tirrikjedi t-tikkettar tal-kompożizzjoni tal-
fibri ta' prodotti tat-tessuti bl-użu biss tal-ismijiet armonizzati fl-Anness I tad-Direttiva. Id-Direttivi 96/73/KE u 
73/44/KEE jispeċifikaw il-metodi ta' analiżi li għandhom jintużaw biex jiġi kkontrollat jekk il-kompożizzjoni 
tal-prodotti tat-tessuti hijiex konformi mal-informazzjoni provduta fuq it-tikketta.
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(a) L-immarkar tal-oriġini 

Sett ta' emendi jintroduċi rekwiżit li jiġi indikat il-pajjiż tal-oriġini ta' 
prodotti tat-tessuti importati minn pajjiżi terzi, f'konformità ma' proposta ppreżentata mill-
Kummissjoni fl-20051 li tkopri bosta kategoriji ta' prodotti, inklużi l-prodotti tat-tessuti. 
Minkejja l-appoġġ wiesa' fil-Parlament għal din il-proposta, ma sar l-ebda progress sinifikanti 
fil-Kunsill. Ir-Rapporteur jittama li leġiżlazzjoni settorjali, li tkopri biss il-prodotti tat-tessuti, 
kif propost mill-Parlament f'dan ir-Regolament dwar it-tikkettar tat-tessuti, jaf ikollha suċċess 
akbar sabiex jintlaħaq ftehim bejn iż-żewġ koleġiżlaturi.

Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza li n-nuqqas attwali ta' regoli armonizzati dwar l-oriġini jpoġġi 
lill-UE fi żvantaġġ vis-à-vis s-sħab kummerċjali ewlenin tagħha, bħall-Kanada, iċ-Ċina, il-
Ġappun u l-Istati Uniti tal-Amerika, li jirrikjedu l-immarkar tal-oriġini għal prodotti impurtati. 
Iċaħħad ukoll lill-produtturi Ewropej ta' prodotti ta' konsum marbutin ħafna mal-oriġini 
tagħhom milli jaħsdu l-benefiċċji assoċjati mal-produzzjoni fl-Unjoni, filwaqt li l-
konsumaturi jitilfu ċ-ċans li jkollhom aċċess għal informazzjoni dwar l-oriġini tal-prodotti. L-
immarkar tal-oriġini jiffaċilita l-għażla tal-konsumaturi u jikkontribwixxi biex jitnaqqsu d-
dikjarazzjonijiet tal-oriġini frawdulenti, mhux preċiżi jew qarrieqa.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur qed jerġa' jdaħħal l-emenda tal-Parlament rigward skema 
volontarja tal-immarkar tal-oriġini li għandha tiġi applikata għal prodotti tat-tessuti 
mmanifatturati fl-UE. Il-prodott jitqies li joriġina mill-pajjiż fejn ikun għadda minn mill-inqas 
tnejn mill-istadji tiegħu ta' manifattura: għażil, insiġ, irfinatura, tlestija.

(b) Partijiet mhux magħmula minn tessuti u li jkunu ġejjin mill-annimali 

Din l-emenda tintroduċi rekwiżit li tiġi indikata l-preżenza ta' partijiet mhux magħmula minn 
tessuti u li jkunu ġejjin mill-annimali fi prodotti tat-tessuti. Il-modalitajiet preċiżi tal-
implimentazzjoni għandhom jiġu definiti mill-Kummissjoni fil-forma ta' atti ddelegati.

Għandu jiġi enfasizzat li l-pil ta' spiss jintuża bħala tirqim fi ħwejjeġ li relattivament irħas, li 
ħafna drabi jiġu impurtati mill-Ażja. Huwa ta' spiss diffiċli ħafna għall-konsumaturi li 
jagħmlu d-distinzjoni bejn pil ta' vera u pil mhux ta' vera li jkun ta' kwalità tajba.

Il-konsumaturi jippresupponu wkoll li l-pil ta' vera se jkun elenkat awtomatikament fuq it-
tikketta tal-ħwejjeġ bħala wieħed mill-partijiet li jkunu magħmula minnhom. Din il-
soppożizzjoni ma tista bl-ebda mod titqies li mhijiex raġonevoli meta jiġi kkunsidrat li l-
ismijiet u l-perċentwali tal-fibri tat-tessuti huma indikati b'mod obbligatorju. 
Kosegwentament, il-konsumaturi jirriskjaw li jixtru prodotti ta' pil ta' vera bi żvista meta fil-
fatt ikunu jippreferu li ma jagħmlux hekk.

Diġà hemm leġiżlazzjoni tal-UE (Direttiva 94/11/KE) fis-seħħ rigward it-tikkettar ta' materjali 
(ġilda) użati bħala komponenti fiż-żraben. Din il-leġiżlazzjoni kienet introdotta biex tgħin lill-

                                               
1 Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini ta’ ċerti 
prodotti importati minn pajjiżi terzi (COM(2005)0661)
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konsumaturi jagħmlu għażliet infurmati, tħares lill-industrija u ssaħħaħ it-tħaddim tas-suq 
intern. L-emenda attwali dwar il-materjali li ġejjin mill-annimali ssegwi l-loġika ta' din il-
leġiżlazzjoni tal-UE.

Irriżulta li l-miżuri volontarji u awtoregolatorji eżistenti għat-tikkettar tal-prodotti tal-pil 
mhumiex biżżejjed. Il-Federazzjoni Internazzjonali għall-Kummerċ fil-Pil, pereżempju, 
bħalissa topera sistema ta' tikkettar "Oriġini Assigurat" li għandha l-għan li tipprovdi lill-
konsumaturi b'informazzjoni dwar il-provenjenza tal-pil li jkunu qed jixtru. Dan it-tikkettar 
volontarju, madankollu, ikopri biss proporzjon żgħir ħafna tas-suq tal-prodotti tal-ogħla 
kwalità tal-moda tal-pil, fejn wieħed jista' jippresupponi li l-konsumatur ikun diġà ħa 
deċiżjoni konxja li jixtri prodotti tal-pil, aktar milli jevitahom.

Fl-aħħarnett, il-pil jista' wkoll potenzjalment ikun ta' periklu għas-saħħa ta' dawk li jbatu minn 
allerġiji għall-pil/xagħar tal-annimali. Tikkettar obbligatorju tal-pil għalhekk jipprovdi lill-
konsumaturi bil-mezzi biex jidentifikaw prodotti li jistgħu jkunu ta' ħsara għas-saħħa 
tagħhom.

(c) Klawsola ta' rieżami 

Biex jiġu eliminati l-ostakoli potenzjali għall-funzjonament xieraq tas-suq intern ikkawżati 
minn dispożizzjonijiet jew prattiki diverġenti tal-Istati Membri, u biex wieħed ilaħħaq mal-
iżvilupp tal-kummerċ elettroniku u mal-isfidi futuri fis-suq tal-prodotti tat-tessuti, huwa 
neċessarju li jiġiu eżaminati l-armonizzazzjoni u l-istandardizzazzjoni ta' aspetti oħrajn tat-
tikkettar tat-tessuti bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat il-moviment liberu tal-prodotti tat-tessuti fis-suq 
intern u jintlaħaq livell uniformi u għoli tal-ħarsien tal-konsumaturi fl-UE kollha. 

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rigward rekwiżiti ġodda possibbli dwar it-tikkettar li għandhom jiddaħħlu fil-livell tal-
Unjoni. Ir-rapport għandu jeżamina b'mod partikolari l-fehmiet tal-konsumaturi rigward l-
ammont ta' informazzjoni li għandha tingħata fuq it-tikketta tal-prodotti tat-tessuti, u 
jinvestiga liema mezzi għajr it-tikkettar jistgħu jintużaw biex tingħata informazzjoni 
addizzjonali lill-konsumaturi. Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq konsultazzjoni estiża tal-
partijiet interessati kollha, servejs tal-konsumaturi u analiżi dettaljata li tqabbel l-ispejjeż u l-
benefiċċji, u għandu jkun akkumpanjat, fejn ikun xieraq, bi proposti leġiżlattivi.

Ir-Rapporteur huwa tal-fehma li għandu jinstab bilanċ tajjeb bejn livell għoli ta' ħarsien tal-
konsumaturi u s-simplifikazzjoni tal-qafas regolatorju għall-prodotti tat-tessuti. F'dan il-
kuntest, għandu jiġi żgurat li l-estensjoni tat-tikkettar obbligatorju ma timponix piż 
sproporzjonat fuq l-intrapriżi mingħajr ma tikseb valur miżjud ta' vera għall-konsumaturi, li 
jistgħu anke jitħawdu b'informazzjoni żejda fuq it-tikketta tal-prodotti tat-tessuti. Għal dan l-
iskop, jistgħu jiġu investigati mezzi alternattivi għajr ir-rekwiżiti obbligatorji tat-tikkettar biex 
il-konsumturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati. 

(d) Studju dwar is-sustanzi perikolużi 

Ir-Rapporteur iqis li hemm nuqqas ta' provi biżżejjed dwar l-effetti possibbli ta' sustanzi 
perikolużi użati fil-manifattura u fl-ipproċessar tal-prodotti tat-tessuti. Il-Kummissjoni 
għandha għalhekk twettaq studju biex tivvaluta jekk dawn is-sustanzi jistgħux jirrappreżentaw 
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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 sintetiċi, is-sustanzi koloranti, il-
bijoċidi, il-preservattivi jew in-nanopartiċelli użati fil-prodotti tat-tessuti.

(e) Simboli jew kodiċi indipendenti mil-lingwa għall-fibri

Fejn ikun xieraq, l-ismijiet tal-fibri tat-tessuti għandhom jiġu sostitwiti b'simboli jew kodiċi 
indipendenti mil-lingwa li jingħarfu sew, jew inkella jidhru flimkien magħhom, biex tiġi 
evitata t-traduzzjoni tal-ismisijiet tal-fibri f'bosta lingwi tal-UE. Is-sistema ta' simboli jew 
kodiċi proposta għandha tiġi żviluppata u implimentata mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ddelegati.

(f) Ir-rekwiżiti għall-fajl tekniku li għandu jiġi mehmuż mal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' isem ta' fibra ġdida ta' tessut (Anness II)

Il-fajl tekniku li jakkumpanja l-applikazzjoni biex jiżdied isem ta' fibra ġdida ta' tessut fl-
Anness I għandu jkollu l-informazzjoni xjentifika disponibbli rigward ir-reazzjonijiet 
allerġeniċi jew l-effetti negattivi l-oħrajn possibbli tal-fibra l-ġdida fuq is-saħħa tal-bniedem, 
inklużi r-riżultati ta' testijiet imwettqa f'dan is-sens bi qbil mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.

(g) Prodotti tat-tessuti magħmula minn aktar minn fibra waħda

Il-konsumaturi għandhom jiġu infurmati dwar il-kompożizzjoni sħiħa, f'perċentwali, ta' 
prodott tat-tessuti. Il-prodotti tat-tessuti huma magħmula minn numru limitat ta' fibri li jistgħu 
jiġu identifikati faċilment mill-manifattur fil-perċentwali eżatta tagħhom skont il-piż. L-
indikazzjoni tal-fibri kollha li l-prodott ikun magħmul minnhom, li diġà hija prattika stabbilita 
sew għall-industrija tat-tessuti, mhijiex se żżid id-daqs tat-tikketta jew tqiegħed piż fuq il-
manifatturi, li se jkunu jistgħu jużaw, fejn ikun meħtieġ, id-derogi previsti għal din il-fini. 
Għandu jiġi nnutat li t-tolleranzi stipulati fl-Artikolu 19 se japplikaw ukoll. 

(h) Ħajjata li jaħdmu għal rashom

Hija prevista eżenzjoni mir-rekwiżiti tat-tikkettar obbligatorju għall-ħajjata li jaħdmu għal 
rashom.

(i) Il-laboratorji li jittestjaw it-taħlitiet tat-tessuti

Il-laboratorji li jittestjaw it-taħlitiet tat-tessuti biex jiddeterminaw il-kompożizzjoni tagħhom 
f'dak li jirrigwarda t-tessuti għandhom jiġu approvati mill-awtoritajiet tal-Istati Membri. 

(j) L-indikazzjoni obbligatorja tal-kompożizzjoni, f'fibri, tal-feltri u l-kpiepel tal-feltru 

It-tikkettar ta' dawn l-oġġetti għandu jipprovdi informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tagħhom 
f'dak li jirrigwarda l-fibri.

IV. Konklużjoni 
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Ir-Rapporteur jipproponi li l-Kumitat ikompli ħidmietu fuq dan il-fajl importanti fuq il-bażi 
tal-emendi adotatti mill-Parlament fl-ewwel qari, u jistenna b'ħerqa approċċ kostruttiv mill-
Kunsill.


