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DIRETTIVA 2005/.../KE  

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL  

ta' 

 

li temenda għat-tnejn-u-għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE 

 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi 

 ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing 

 u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi 

 (ftalati f’ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal)  

 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA, 

 

Waqt li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 

tiegħu, 

 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni 1, 

 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 2, 

 

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat 3, 

 

 

                                                 
1 ĠU C 116 E, 30.4.2000, p. 14. 
2 ĠU C 117, 26.4.2000, p. 59. 
3 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2000 (ĠU C 121, 24.4.2001, p.410). 

Posizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-... (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u 
Posizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-...(għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). 
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Billi: 

 

(1) L-Artikolu 14 tat-Trattat jistabbilixxi żona mingħajr fruntieri interni li fiha huwa żgurat il-

moviment liberu ta’ merkanzija, persuni, servizzi u kapital. 

(2) Ix-xogħol fuq is-suq intern għandu jtejjeb il-kwalità tal-ħajja, il-protezzjoni tas-saħħa u s-

sigurtà tal-konsumatur. Din id-Direttiva tikkonforma mal-ħtieġa li jiġu żgurati livell għoli ta’ 

protezzjoni tas-saħħa u protezzjoni tal-konsumatur fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-

politika u l-attivitajiet kollha tal-Komunità. 

(3) L-użu ta’ ċerti ftalati f’ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal magħmula minn materjal 

plastiċizzat jew li jinkludu partijiet ta’ materjal plastiċizzat għandu jiġi projbit minħabba li l-

preżenza ta’ ċerti ftalati tippreżenta jew tista’ potenzjalment tippreżenta riskji relatati mas-

saħħa tat-tfal. 

(4) Il-Kumitat Xjentifiku dwar it-Tossiċità, l-Ekotossiċità u l-Ambjent (SCTEE), wara li ġie 

konsultat mill-Kummissjoni, ta opinjonijiet dwar ir-riskji għas-saħħa kkawżati minn dawn il-

ftalati. 

(5) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 98/485/KE ta' l-1 ta' Lulju 1998 dwar artikoli għall-

kura tat-tfal u ġugarelli intiżi biex jitqiegħdu fil-ħalq minn tfal ta’ taħt it-tliet snin, magħmula 

minn PVC artab li fih ċerti ftalati 1, stiednet lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri sabiex 

jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tat-tfal fir-rigward ta’ dawn il-prodotti. 

 

                                                 
1 ĠU L 217, 5.8.1998, p. 35. 
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(6) Mill-1999, l-użu ta’ sitt ftalati f’ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal intiżi biex jitqiegħdu fil-

ħalq minn tfal ta’ taħt it-tliet snin huwa soġġett għal projbizzjoni temporanja fuq il-livell ta’ l-

Unjoni Ewropea wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/815/KE1 fil-qafas tad-

Direttiva tal-Kunsill 92/59/KEE tad-29 ta' Ġunju 1992 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti2. 

Din id-Deċiżjoni qiegħda tiġi mġedda regolarment. 

 

(7) Limitazzjonijiet diġà adottati minn ċerti Stati Membri dwar it-tqegħid fuq is-suq ta’ ġugarelli 

u artikoli għall-kura tat-tfal minħabba l-kontenut tagħhom ta’ ftalati jaffettwaw b’mod dirett l-

ikkompletar u l-funzjonament tas-suq intern. Huwa għalhekk meħtieġ li l-liġijiet ta’ l-Istati 

Membri f’dan il-qasam jiġu approssimati u b’konsegwenza li jiġi emendat l-Anness I għad-

Direttiva 76/769/KEE3. 

 

(8) Il-prinċipju ta’ prekawzjoni għandu jiġi applikat fejn l-evalwazzjoni xjentifika ma 

tippermettix li r-riskju jiġi determinat b’biżżejjed ċertezza sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 

protezzjoni tas-saħħa, b’mod partikolari għat-tfal. 

 

(9) It-tfal bħala organiżmi li qed jiżviluppaw huma partikolarment vulnerabbli għal sustanzi 

tossiċi għar-riproduzzjoni. Għaldaqstant, l-esposizzjoni ta’ tfal għal kull fonti ta’ emissjoni ta’ 

dawn is-sustanzi li jistgħu jiġu evitati b’mod prattiku, speċjalment għal artikoli li jitqiegħdu 

fil-ħalq mit-tfal, għandha titnaqqas kemm jista' jkun. 

                                                 
1 ĠU L 315, 9.12.1999, p. 46. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 2004/781/KE  

(ĠU L 344, 20.11.2004 p. 35). 
2 ĠU L 228, 11.8.1992, p. 24. Direttiva mibdula bid-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 11, 15.1.2002 p. 4). 
3 ĠU L 262, 27.9.1976, p. 201. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

2004/98/KE  (ĠU L 305, 1.10.2004. p. 63). 
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(10) Matul l-istimi ta’ riskju u/jew fi ħdan id-Direttiva kwadru tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' 

Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-disposizzjonijiet 

amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi perikolużi1, id-

DEHP, id-DBP u l-BBP ġew identifikati bħala sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni u għalhekk 

ġew klassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni, kategorija 2.  

 

(11) Informazzjoni xjentifika fir-rigward tad-DINP, id-DIDP u d-DNOP hija nieqsa jew 

kontradittorja, iżda ma jistax jiġi eskluż li jponu riskju potenzjali jekk użati f’ġugarelli u 

artikoli għall-kura tat-tfal, li bid-definizzjoni tagħhom huma prodotti għat-tfal. 

 

(12) L-inċertezzi fl-evalwazzjoni ta’ esposizzjoni għal dawn il-ftalati, bħal ħinijiet li fihom il-

prodotti konċernati jkunu fil-ħalq u esposizzjoni minn fonti oħra, jeħtieġu li jittieħed kont ta’ 

konsiderazzjonijiet ta’ prekawzjoni.  Għalhekk, għandhom jiġu introdotti restrizzjonijiet fuq l-

użu ta’ dawn il-ftalati għal ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal u fuq it-tqegħid fis-suq ta’ 

tali artikoli.  Madankollu, ir-restrizzjonijiet għad-DINP, id-DIDP u d-DNOP għandhom 

inkunu inqas ħarxa minn dawk proposti għad-DEHP, id-DBP u d-BBP għal raġunijiet ta’ 

proporzjonalità. 

 

(13) F’konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Prinċipju tal-Prekawzjoni, il-

miżuri bbażati fuq dan il-prinċipju għandhom ikunu soġġetti għal reviżjoni fid-dawl ta’ 

informazzjoni xjentifika ġdida.  

 

(14) F’ kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri responsabbli għas-sorveljanza u l-

infurzar tas-suq għal ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal, u b’konsultazzjoni ma’ l-

organizzazzjonijiet rilevanti ta’ produtturi u importaturi, il-Kummissjoni għandha tissorvelja 

l-użu ta’ ftalati u sustanzi oħra bħal plastifikanti f’ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal. 

                                                 
1 ĠU L 196, 16.8.1967. p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 

2004/73/KE (ĠU L 152, 30.4.2004, p. 1). 
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(15) Għall-fini tad-Direttiva 76/769/KEE, għandu jiġi definit it-terminu "artikolu għall-kura tat-

tfal". 

 

(16) Skond il-paragrafu 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar ta’ liġijiet 1, il-Kunsill 

għandu jħeġġeġ lill-Istati Membri biex ifasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, 

tabelli, li, sa fejn ikun possibbli, jillustraw il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ 

trasposizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi. 

 

(17) Il-Kummissjoni sejra tirrevedi l-użu tal-ftalati elenkati fl-anness I għad-Direttiva 76/769/KEE 

fi prodotti oħra meta l-evalwazzjoni tar-riskju taħt ir-Regolament tal-Kunsill 793/93/KEE tat-

23 ta' Marzu 1993 dwar l-evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta' sustanzi eżistenti 2 tkun ġiet fi 

tmiema. 

 

(18) Din id-Direttiva tapplika mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni Komunitarja li tistabbilixxi 

ħtiġiet minimi għall-protezzjoni tal-ħaddiema fid-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' 

Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri li jinkoraġġixxu t-titjib fis-sigurta' u s-saħħa tal-

ħaddiema fuq il-post tax-xogħol 3 u fid-direttivi individwali bbażati fuqha, b’mod partikolari 

d-Direttiva tal-Kunsill 90/394/KEE tat-28 ta' Ġunju 1990 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema 

mir-riskji relatati ma' l-espożissjoni għall-kanċeroġeni fuq il-post tax-xogħol 4 u d-Direttiva 

tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-

ħaddiema mir-riskju relatat ma’ aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol 5.  

 

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 

                                                 
1 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.  
2  ĠU L 84, 5.4.1993, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p.1). 
3 ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003. 
4 ĠU L 196, 26.7.1990, p. 1. Direttiva mħassra mid-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50). 
5 ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11. 
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Artikolu 1 

 

Id-Direttiva 76/769/KEE qegħda hawn tiġi emendata kif ġej: 

 

1. Is-sub-paragrafu li ġej għandu jiġi miżjud ma' l-Artikolu 1 (3): 

 

"(ċ) "artikolu għall-kura tat-tfal” tfisser kwalunkwe prodott intiż biex jiffaċilita l-irqad, ir-

rilassament, it-tmigħ tat-tfal jew l-irdigħ min-naħa tat-tfal." 

 

2. L-Anness I għandu jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness ma din id-Direttiva. 

 

Artikolu 2 

 

Il-Kummissjoni għandha terġa’ tevalwa, sa ……..*l-aktar tard, il-miżuri previsti fid-Direttiva 

76/769/KEE kif emendata min din id-Direttiva fid-dawl ta’ informazzjoni xjentifika ġdida dwar 

sustanzi deskritti fl-Anness ta' din id-Direttiva u s-sostituti tagħhom, u jekk ikun ġustifikat, dawn il-

miżuri għandhom jiġu modifikati kif xieraq. 

 

Artikolu 3 

 

1. Sa …** l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-

disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għandhom 

jinformaw b' dan lill-Kummissjoni minnufih. 

 

Għandhom japplikaw dawk id-disposizzjonijiet minn ...***. 

                                                 
*     Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
**   Sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.  
***  Tnax-il-xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandu jkollhom referenza għal din id-

Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza fil-pubblikazzjoni uffiċali 

tagħhom. Il-metodi ta' kif issir it-tali referenza jiġu stabbiliti mill-Istati Membri. 

 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-disposizzjonijiet 

prinċipali ta’ liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. 

 

Artikolu 4 

 

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dik li fih tkun ġiet pubblikata fil-

Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. 

 

Artikolu 5 

 

Din id-Direttiva qed tiġi indirizzata lill-Istati Membri. 

 

Magħmula fi Brussel, 

 

Għall-Parlament Ewropew       Għall-Kunsill  

 Il-President  Il-President  

 

________________ 
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ANNESS  

 
 

Il-punti li ġejjin għandhom jiġu miżjuda ma' l-Anness I għad-Direttiva 76/769/KEE: 

" 

[XX.] Il-ftalati li ġejjin (jew numri 
CAS- u EINECS oħra li jkopru s-
sustanza): 
ftalat tal-bis (2-etil hexil) bis (2-
ethylhexyl) (DEHP) 
Nru. CAS 117-81-7 
Nru. EINECS 204-211-0 
ftalat tad-dibutil (DBP) 
Nru. CAS 84-74-2 
Nru. EINECS 201-557-4 
ftalat tal-benzil butil (DBP) Nru. 
CAS 85-68-7 
Nru. EINECS 201-622-7 

M' għandhomx jintużaw bħala sustanzi jew bħala 
kostitwenti ta’ preparazzjonijiet, 
f’konċentrazzjonijiet akbar minn 0.1% tal-massa 
tal-materjal plastiċizzat, f’ġugarelli u artikoli għall- 
kura tat-tfal.  
Tali ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal li fihom 
dawn il-ftalati f’konċentrazzjoni akbar mill-limitu 
msemmi hawn fuq m' għandhomx jitqiegħdu fis-
suq. 

"[XXa.] Il-ftalati li ġejjin (jew numri 
CAS- u EINECS oħra li jkopru s-
sustanza): 
ftalat tad-di-“isononil” (DINP) 
Nru. CAS 28553-12-0 u 68515-48-0 
Nru. EINECS 249-079-5 u 271-090-9 
ftalat tad-di-“isodeċil”’ di-“isodeċil” 
(DINP) 
Nru. CAS 26761-40-0 u 68515-49-1 
Nru. EINECS 247-977-1 u 271-091-4 
ftalat tad-dinoktil (DNOP) 
Nru. CAS 117-84-0 
Nru. EINECS 204-214-7 
 

M' għandhomx jintużaw bħala sustanzi jew bħala 
kostitwenti ta’ preparazzjonijiet, 
f’konċentrazzjonijiet akbar minn 0.1% tal-massa 
tal-materjal plastiċizzat, f’ġugarelli u artikoli għall- 
kura tat-tfal intiżi għal tfal taħt it-tliet snin u li 
jistgħu jitqiegħdu fil-ħalq minnhom.  
 
Tali ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal li fihom 
dawn il-ftalati f’konċentrazzjoni akbar mill-limitu 
msemmi hawn fuq m' għandhomx jitqiegħdu fis-
suq. 
 

" 
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I. Introduzzjoni 

 

Il-Kummissjoni ssottomettiet lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew il-proposta1 tagħha biex 

tiġi emendata għat-22 darba d-Direttiva 76/769/KEE fl-24 ta' Novembru 1999, ibbażata fuq l-

Art. 95 tat-Trattat tal-KE.  

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta Opinjoni2 fil-15 ta’ Frar 2000. 

Il-Parlament Ewropew temm l-ewwel qari tiegħu u ta Opinjoni3 fis-6 ta’ Lulju 2003. 

Fl-4 ta' April 2005, il-Kunsill adotta l-Posizzjoni Komuni tiegħu kif imniżżla fid-dok. 

5467/05. 

 

II. Għan 

 

L-abbozz tad-Direttiva għandu x'jaqsam mal-marketing u l-użu ta’ ġugarelli u artikoli għall-

kura tat-tfal li jikkontjenu ftalati. Fil-forma oriġinali tagħha hi pprevediet il-projbizzjoni ta’ 

sitt ftalati differenti f’ġugarelli u f'artikoli għall-kura tat-tfal li jikkontjenu l-PVC u maħsuba 

biex jitqiegħdu fil-ħalq minn tfal ta’ taħt it-tliet snin. 

Il-Parlament Ewropew, fl-ewwel qari tiegħu, adotta riżoluzzjoni dwar ftalati u sigurtà tal-

ġugarelli li tipproponi xi emendi għall-proposta tal-Kummissjoni. L-emendi prinċipali huma 

dawn li ġejjin: 

 

- Fil-każ ta' ġugarelli li jikkontjenu ftalati u li huma maħsuba għal tfal ta' bejn it-tliet u s-

sitt snin, imma li tfal iżgħar jistgħu jdaħħlu f'ħalqhom, għandhom jitpoġġew twissijiet fuq 

l-imballaġġ u fuq il-ġugarell innifsu. 

- Il-projbizzjoni għandha tapplika għall-ftalati kollha u mhux biss għas-sitta mniżżla fil-

proposta tal-Kummissjoni. 

- Il-projbizzjoni għandha tiġi estiża wkoll għall-ġugarelli kollha, mhux biss għall-ġugarelli 

maħsuba għal tfal ta' taħt it-tliet snin, u mhux biss għall-ġugarelli li huma magħmula biex 

jitpoġġew fil-ħalq. Ġugarelli li t-tfal jistgħu jpoġġuhom fil-ħalq jista' jkollhom 

konċentrazzjonijiet ta' mhux aktar minn 0,5%, flok 1% kif previst fil-proposta tal-

Kummissjoni. 

                                                 
1 Dok. 13308/99 ENT 228 CODEC 721. 
2 ĠU C 117 tas-26 ta' April 2000, p. 17. 
3 ĠU C 121 ta' l-24 ta' April 2001, p. 410. 
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- M'għandhomx jiżdiedu fwejjaħ ma' ġugarelli, li jikkontjenu ftalati, li t-tfal jistgħu jpoġġu 

f'ħalqhom. 

 

Fil-25 ta' Mejju 2000, il-Kunsill eżamina l-fajl imma ma kienx kapaċi jilħaq ftehim dwar 

posizzjoni komuni. 

 

Sadattant, ir-riżultati ta' valutazzjonijiet ta' riskji ġodda saru disponibbli, u deher xieraq li 

jissaħħu ftit mid-disposizzjonijiet oriġinali, f'konformità ma' dak li l-Parlament Ewropew 

ikkonkluda. Fl-24 ta' Settembru 2004, il-Kunsill laħaq qbil politiku b'unanimità dwar l-abbozz 

tad-Direttiva, li temenda għat-22 darba d-Direttiva 76/769/KEE, kif imniżżla fl-Anness I 

għad-dokument 12469/04. 

 

III. Analiżi tal-Posizzjoni Komuni kif imniżżla fid-dok. 5467/05 

 

1. Ġenerali 

Għalkemm ma tinkorporax l-emendi kollha tal-Parlament Ewropew, il-Posizzjoni Komuni 

twessa konsiderevolment il-kamp ta’ applikazzjoni tal-projbizzjoni, billi tissostitwixxi t-

tikkettjar bi projbizzjoni diretta u tiżgura ċertezza legali billi tiddefinixxi b'mod ċar il-punti li 

jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-projbizzjoni (definizzjoni ta' artikolu għall-kura tat-tfal, 

identika għal dik li hemm fid-Direttiva tal-Ġugarelli4, ġiet miżjuda). 

 

L-emendi 1, 3, 4, 6 u 8 ġew aċċettati fil-prinċipju, għalkemm ġew abbozzati mill-ġdid. 

L-emendi 18, 2, 5, 11, 24, 7, 17/rev., 16 u 19 ma ġewx meqjusa aċċettabbli. 

 

2. Elementi ġodda li jinsabu fil-Posizzjoni Komuni kif imqabbla mal-proposta tal-

Kummissjoni 

Ir-reċiti 3, 4 u 7 sarulhom tibdiliet żgħar fl-abbozzar, il-biċċa l-kbira minnhom ta' natura 

legali. Ir-reċiti ġodda 6 u minn 9 sa 15 ġew miżjuda, biex jindikaw li projbizzjoni temporanja 

hija diġà fis-seħħ u biex jiċċaraw ir-relazzjoni bejn il-ftalati li jridu jiġu pprojbiti, il-prinċipju 

ta' prekawzjoni u l-proċeduri ta' valutazzjoni tar-riskju. 

                                                 
4 ĠU L 315 tad-9 ta' Diċembru 1999, p. 46. 
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Id-definizzjoni ta' "artikolu għall-kura tat-tfal" ġiet introdotta fl-Art. 1(1) il-ġdid. 

L-Artikolu 2 ġie abbozzat mill-ġdid biex jintroduċi l-obbligu għall-Kummissjoni li 

tirrevedi dawn il-miżuri fi żmien erba' snin mid-dħul fis-seħħ tagħhom. 

L-Artikolu 3 ġie abbozzat mill-ġdid biex jikkonforma mal-linji gwida dwar l-abbozzar 

ta' testi leġislattivi, u biex iżid l-obbligu għall-Istati Membri biex jinnotifikaw il-miżuri 

ta' trasposizzjoni lill-Kummissjoni. 

Fl-Anness, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-projbizzjoni ġiet iċċarata, billi ġiet estiża, minn 

DEHP, DBP u BBP għal ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal kollha; għal DINP, DIDP 

u DNOB, il-projbizzjoni tkopri ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal intiżi għal tfal ta' 

taħt it-tliet snin u li huma jistgħu jpoġġu f'ħalqhom. Fiż-żewġ każi, ġie ċċarat li l-limitu 

ta' konċentrazzjoni ta' 0,1% tal-massa japplika għall-massa ta' materjal plastiċizzat, 

sabiex fil-każ ta' oġġetti li jinkludu kemm materjal plastiċizzat u komponenti oħra, 

jibqa' applikabbli bi sħiħ għall-parti plastiċizzata biss. 

 

IV. Konklużjoni 

 

Il-Kunsill, permezz tal-Posizzjoni Komuni tiegħu, jixtieq li jimxi 'l quddiem fl-istess 

direzzjoni bħall-Parlament Ewropew, billi jwessa' b'mod sinifikanti l-kamp ta’ applikazzjoni 

tal-projbizzjoni, jissostitwixxi t-tikkettjar bi projbizzjoni diretta. Il-Kunsill jemmen li dan ser 

jassisti ħafna lejn l-adozzjoni ta' projbizzjoni permanenti, soġġetta għal reviżjoni kontinwa, u 

jwassal għal projbizzjoni iżjed usa, jekk toħroġ evidenza xjentifika ġdida wara d-dħul fis-seħħ 

tiegħu. 
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I wish to inform you that the written procedure initiated by communication No 1040/05 was 
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The Commission made the following statement: 
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Commission statement 

 

As soon as the Directive relating to restrictions on the marketing and use of phthalates in toys and childcare 

articles (22nd amendment of Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use 

of certain dangerous preparations) is adopted, the Commission, in consultation with Member States' experts 

responsible for the management of Directive 76/769/EEC and stakeholders, will prepare a guidance 

document in order to facilitate the implementation of the Directive.  The document will address in particular 

the provisions on restrictions of certain substances in toys and childcare articles intended for children under 

three years of age insofar as they concern the condition "which can be placed in the mouth by them" as 

specified in the annex to the Directive. 

 

In the context of this work, the aspects related to "accessible" plasticised material and "handheld" toys will 

be examined. 
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KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussel 12.4.2005 
KUMM(2005) 143 finali 

1999/0238 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 
 

li jikkonċerna 

l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li temenda għat-tnejn u għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE li 

għandha x'taqsam mar-restrizzjonijiet fuq il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu ta' ċerti 
sustanzi periklużi u preparazzjonijiet (ftalati (phthalates) fil-ġugarelli u oġġetti oħra 

għat-trobbija tat-tfal) 



 

MT 2   MT 

1999/0238 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 
 

li jikkonċerna 

l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li temenda għat-tnejn u għoxrin darba d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE li 

għandha x'taqsam mar-restrizzjonijiet fuq il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu ta' ċerti 
sustanzi periklużi u preparazzjonijiet (ftalati (phthalates) fil-ġugarelli u oġġetti oħra 

għat-trobbija tat-tfal) 

1. SFOND 

DATA TA' TRASMISSJONI TAL-PROPOSTA LILL-PE U LILL-
KUNSILL(DOKUMENT KUMM(1999)577 FINALI 1999/0238 (COD):

L-10 TA' NOVEMBRU, 
1999. 

DATA TA' L-OPINJONI TAL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI 
EWROPEW: 

L-1 TA' MARZU, 2000. 

DATA TA' L-OPINJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW, L-EWWEL 
QARI: 

IS-6 TA’ LULJU 2000. 

DATA TA' L-ADOZZJONI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI: L-4 TA' APRIL 2005 

  

2. GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Il-Kummissjoni l-ewwel għamlet proposta biex temenda d-Direttiva 76/769/KEE sabiex 
tintroduċi projbizzjoni ta’ l-użu ta’ sitt ftalati fil-ġugarelli u l-oġġetti oħra għat-trobbija tat-tfal 
maħsuba biex jitqiegħdu fil-ħalq mit-tfal taħt l-età ta' tliet snin fl-10 ta' Novembru 1999 
(KUMM (1999) 577/finali). 

Fid-diskussjonijiet ta’ wara, il-Kunsill ddeċieda li jistenna ir-riżultati ta’ sensiela ta’ 
valutazzjonijiet ta’ riskju komprensivi skond ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 793/93 dwar l-
evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta’ sustanzi eżistenti li sadanittant kienu nbdew. Minn 
dawn il-valutazzjonijiet ta’ riskju, issa ġiet disponibbli data xjentifika ġdida. 

Flimkien mal-proposta għal limitazzjoni permanenti, il-Kummissjoni fl-1999, adottat miżuri 
temporanji skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/815/KE fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 92/59/KEE tal-Kunsill li tipprojbixxi l-użu ta’ sitt ftalati fil-ġugarelli u l-oġġetti oħra 
għat-trobbija tat-tfal maħsuba biex jitqiegħedu fil-ħalq mit-tfal taħt l-età ta' tliet snin . Il-
Kummissjoni kienet qed iġġedded dawn il-projbizzjonijiet temporanji billi ttawwal iż-żmien 
tad-Deċiżjoni 1999/815/KE fuq bażi regolari bi (3 xhur / 6 xhur). L-Istati Membri addottaw 
ukoll limitazzjonijiet li jvarjaw fuq il-ftalati fil-ġugarelli u oġġetti oħra għat-trobbija tat-tfal.  
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Għall-partijiet kollha involuti, li jinkludu l-industrija, l-instabbilità tas-sitwazzjoni legali u l-
qasma fis-suq intern qegħdin joħolqu d-diffikultajiet. Sitwazzjoni legali stabbli għandha 
għalhekk tinħoloq mill-aktar fis possibbli. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

Bbażata fuq informazzjoni xjentifika attwali u b’konsiderazzjoni ta’ l-opinjoni tal-Parlament 
Ewropew fl-1el qari, il-proposta ġdida fil-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill għandha l-għan li 
tieħu il-miżuri meħtieġa skond il-prinċipju prekawzjonarju, filwaqt waqt li tagħmel differenza 
bejn il-ftalati differenti skond il-potenzjal individwali tagħhom li jkunu ta’ riskju għat-tfal.  

Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tirrapreżenta bidu mill-ġdid wara ħafna snin ta’ nuqqas ta’ 
progress u għalhekk ma tindirizzax kull wieħed mill-emendi proposti mill-Parlament 
Ewropew waqt l-ewwel qari. F’dak li għandu x’jaqsam mal-grupp ta’ ftalati li ġew 
ikklassifikati bħala sustanzi CMR (karċinoġeni, mutaġeni, reprotossiċi) il-proposta tmur lil 
hinn mill-emendi tal-Parlament Ewropew billi tipprojbixxi l-użu tagħhom fil-ġugarelli tkun xi 
tkun l-età tat-tfal. Għall-gruppi l-oħra tal-ftalati, il-Pożizzjoni Komuni timxi fuq l-emendi 
proposti. Klawsola ta’ reviżjoni kif issuġġerixxa il-Parlament Ewropew ġiet inkluża fil-
proposta. 

L-emendi li għandhom x’jaqsmu mat-tikkettar tal-ġugarelli u ta’ oġġetti oħra tat-trobbija tat-
tfal u l-projbizzjoni tal-fwejjaħ ma tqisux minħabba li meta wieħed iżomm preżenti r-riżultati 
tal-valutazzjoni u l-iskop usa’ tal-limitazzjonijiet proposti kif mqabbla ma’ dawk il-proposti 
tal-bidu, dawn il-miżuri ma tqisux bħala proporzjonali. 

3.1. Id-DEHP, id-DBP u l-BBP 

Mill-valutazzjonijiet tar-riskju ġie konkluż li d-DEHP1, id-DBP2, u l-BBP3 huma tossiċi għar-
riproduzzjoni. Skond dan, ġew ikklassifikati bħala sustanzi CMR (karċinoġeni, mutaġeni, 
reprotossiċi), kategorija 2.  

Hemm numru ta’ konsiderazzjonijiet li jiġġustifikaw, għal raġunijiet ta’ prekawzjoni, il-
projbizzjoni totali ta’ dawn is-sustanzi minn prodotti bħalma huma il-ġugarelli li 
b’definizzjoni huma maħsuba għat-tfal. 

• It-tfal huma organiżmi fi żvilupp u minħabba f’hekk huma partikolarment 
vulnerabbli għall-kimika bil-proprjetajiet partikolari in kwistjoni (tossikanti 
riproduttivi u/tħarbit endokrinali). Minħabba f’dan, il-livell massimu ta’ 
protezzjoni għat-tfal għandu jingħata fil-każ li jiġu esposti għal għejun li jistgħu 
jiġu evitati. 

• Wieħed jista’ jevita li jiġi espost għad-DEHP, id-DBP u l-BBP u ma jidhirx li t-
tfal għandhom bżonn jew se jiggwadanjaw xi ħaġa mill-użu tagħhom fil-ġugarelli. 

• X’aktarx li t-tfal huma esposti l-aktar għad-DEHP, id-DBP u l-BBP fil-każ ta’ l-
użu tal-ġugarelli li jkun fihom din il-kimika; ħafna aktar mill-potenzjal li jiltaqgħu 
ma’ din il-kimika fl-għejun magħrufa kollha (l-ambjent, l-arja ta’ ġewwa, l-ikel 
etc) li jistgħu jkunu kontrollati b’ miżuri konkreti.  

                                                 
1  bis (2-ethylhexyl) phthalate 
2  dibutyl phthalate 
3  benzyl butyl phthalate 
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• Hemm inċertezzi sinifikanti li jikkonċernaw lit-tfal esposti għal dawn il-ftalati 
mill-ġugarelli (il-ħin li dawn il-ġugarelli jagħmlu f’ħalq it-tfal u l-assorbiment 
dirett mill-ħalq) u minn għejun oħra (l-użu ta’ kimika sostituttiva biex jitkejjel l-
esponiment għal din il-kimika mill-arja ta’ ġewwa, l-arja ta’ barra eċċ.) li jistgħu 
jintensifikaw aktar l-esponiment totali u r-riskju. Minħabba f’dawn l-inċertezzi, il-
kwantifikazzjoni tar-riskju mill-esperti tekniċi (kemm jekk skond ir-Regolament 
tal-Kunsill 793/93/KEE sew jekk skond il-Kumitat Xjentifiku dwar it-Tossiċità, l-
Ekotossiċità u l-Ambjent (SCTEE) kien biss approssimattiv u indikattiv. 

Id-DEHP, id-DBP u l-BBP għandhom għalhekk ikunu projbiti fil-ġugarelli u oġġetti oħra tat-
trobbija tat-tfal kollha. 

3.2. Id-DINP, id-DIDP u d-DNOP 

Hemm opinjonijiet diverġenti dwar id-DINP4 bejn, minn naħa, il-valutazzjoni tar-riskju skond 
ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 793/93 dwar l-evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskji tas-
sustanzi u, mill-oħra, dik ta’ l-SCTEE . Din id-differenza ta’ opinjoni tikkonċerna l-
interpretazzjoni ta’ l-effetti (epatite spongiosis ) osservati fiċ-ċelloli tal-fwied ta’ l-annimali 
esperimentali fl-istudji tat-tossiċità li saru mad-DINP. Is-SCTEE ikkonkluda li jeħtieġ li jiġu 
llimitati r-riskji u qabel mal-fehmiet tal-“Chronic Hazard Advisory Panel” dwar id-DINP tal-
“US Consumer Product Safety Commission” dwar l-interpretazzjoni tad-data. Il-valutazzjoni 
tar-riskju tirriżulta mil-Laqgħa Teknika skond ir-Regolament 793/93/KEE li jikkonkludi li fil-
preżent ma hemmx bżonn ta’ aktar informazzjoni u/jew testijiet jew aktar miżuri ta’ tnaqqis 
minn dawk li qegħdin diġà jiġu applikati. 

Il-fehimiet diverġenti jirriżultaw, min-naħa, mill-imġiba imprevedibbli tat-tfal u għalhekk 
mid-diffikultajiet li tiġi ddeterminata kemm minn xi sustanza jiġi inġerit kuljum. L-UE 
għandha timmira għal livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha, 
speċjalment tat-tfal. Huwa leġittimu li dan il-fattur jitqies meta jkunu qed jiġu deċiżi l-miżuri 
għat-tnaqqis tar-riskji għat-tfal. Għal miżuri ta’ prekawzjoni u anke b’konsiderazzjoni tal-
ħtieġa ta’ proporzjonalità tal-Kommunikazzjoni dwar il-Prinċipju ta’ Prekawzjoni, huwa 
propost li d-DINP għandu jkun projbit fil-ġugarelli u oġġetti oħra għat-trobbija tat-tfal li 
jistgħu jitqiegħdu f’ħalq dawk it-tfal mill-grupp ta’ età l-aktar vulnerabbli, jiġifieri dawk ta’ 
taħt it-tliet snin, sakemm tkundisponibbli iktar informazzjoni xjentifika. 

Għad-DIDP5 is-sitwazzjoni tixbah lil dik għad-DINP. Mill-valutazzjoni tar-riskju skond ir-
Regolament 793/93/KEE, ġie konkluż li jekk id-DIDP jkun użat fil-ġugarelli rotba tal-PVC 
fil-livelli ta’ DINP u DEHP li qed jintużaw bħalissa (35-45%), is-sitwazzjoni issir waħda 
inkwetanti. Fir-reviżjoni tiegħu tal-valutazzjoni tar-riskju skond is-793/93/KEE, l-SCTEE 
ikkonkluda li mhemm l-ebda raġuni ta’ inkwiet: mhux għax ma kienx hemm qbil ma’ l-
ipoteżi tal-valutazzjoni tar-riskju, iżda għaliex fil-preżent mhemmx evidenza mis-suq li d-
DIDP huwa użat f’livelli daqshekk għolja. Minbarra dan, fl-opinjoni oriġinali tiegħu ta’ l-
1998, il-Kumitat Xjentifiku innota li jekk id-DIDP (u l-ftalati l-oħra) jintużaw f’livelli 
komparabbli għad-DINP u d-DEHP, jista’ jkun hemm raġuni għall-inkwiet. L-SCTEE u l-
valutazzjoni tar-riskju għalhekk jaqblu li jekk id-DIDP kellu jintuża f’livelli għolja imbagħad 
ikun hemm raġuni ta’ inkwiet. 

                                                 
4  di-isononyl phthalate 
5  di-isononyl phthalate 
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Għar-raġunijiet iddikjarati hawn fuq, għandu jkun hemm miżuri proporzjonali komparabbli 
proposti għad-DINP u d-DIDP. Barra minn hekk, l-inċertezzi (il-ħin li l-ġugarell jagħmel fil-
ħalq, li t-tfal jiġu esposti għall-kimika minn għejun oħra, eċċ).u konsiderazzjonijiet 
prekawzjonarji oħra stipulati hawn fuq għad-DEHP, id-DBP u l-BBP huma rilevanti ħafna 
meta jkunu qed jiġu deċiżi l-miżuri xierqa tal-valutazzjonijiet tar-riskju . 

Fir-rigward tad-DNOP6, li għalih għadha ma saritxx valutazzjoni tar-riskju mill-UE minħabba 
li mhuwiex qed jintuża intenzjonalment fil-ġugarelli u oġġetti oħra għat-trobbija tat-tfal, l-
SCTEE diġà qal fl-1998 li jekk id-DNOP ġie użata f’dożi bħal dawk tad-DEHP u tad-DINP, 
ikun hemm emmissjonijiet ikbar mill-ġugarelli u jkun mistenni li jitnaqqsu l-marġini tas-
sigurtà. Intwera li d-DNOP jikkawża alterazzjonijiet fil-fwied u fit-tirojde. L-SCTEE 
irrikonoxxiet "li [kien] hemm inċertezzi dwar l-esponimenti reali...minħabba li l-ammonti 
mkejla juru [xi] varjazzjoni kbira fost l-istudji varji irrappurtati ta’ .” Barra minn hekk, l-
SCTEE wriet il-fatt "li tista’ tinstab iktar minn ftalata waħda fil-ġugarelli tat-tfal jew li jista’ 
jkun hemm aktar esponimenti mill-ikel, l-arja u mill-kuntatt tal-ġilda ma’dawn il-ftalati."  

Il-Kummissjoni, għalhekk tieħu il-fehma, li fuq il-bażi ta’ dawn il-konsiderazzjonijiet 
prekawzjonarji, f’rabta man-nuqqas ta‘ data u minħabba f’inċertezzi eżistenti, id-DNOP 
għandu jkun suġġett għall-istess restrizzjonijiet bħad-DINP u d-DIDP. 

3.3. Il-profili tad-disponibbilità u s-sigurta ta’ sustanzi alternattivi li jistgħu 
jintużaw bħala plastiċizzanti fil-ġugarelli rotba tal-PVC. 

Minbarra l-ftalati (phthalates), hemm numru ta’sustanzi li jistgħu jintużaw bħala plastiċizzanti 
fil-ġugarelli rotba tal-PVC. 

Fid-dawl tad-diskussjonijiet dwar plastiċizzanti alternattivi, il-Kummissjoni talbet 
evalwazzjoni mill-SCTEE ta’ l-informazzjoni disponibbli ta’ ċerti plastiċizzanti, l-aktar iċ-
ċitrati u l-adipati. Fl-opinjoni tal-bidu tiegħu tat-28 ta’ Settembru 1999, l-SCTEE ikkonkluda 
li kien hemm lakuni kbar fl-ammont ta’ informazzjoni dwar is-sostituti potenzjali, liema 
lakuni għandhom jimtlew qabel ma jista’ jiġi evalwat sew l-użu tagħhom fil-ġugarelli u 
oġġetti oħra għat-trobbija tat-tfal tal-PVC. 

Bi tweġiba għal dan, l-industrija taċ-ċitrati għamlet numru ta’ studji dwar is-sigurtà u l-
esponiment (ma’ voluntiera adulti) bl-Acetyl Tri-Butyl Citrate (ATBC) li eventwalment 
tressqu lill-SCTEE għall-evalwazzjoni. F’opinjoni ġdida tat-8 ta’ Jannar 2004, l-SCTEE 
ikkonkluda li l-lakuni fid-data kienu koperti sew bid-data l-ġdida u li m’hemm l-ebda inkwiet 
għas-sigurtà bl-użu tal-ATBC bħala plastiċizzanti għall-ġugarelli u oġġetti oħra għat-trobbija 
tat-tfal tal-PVC li t-tfal żgħar jitfgħu f’ħalqhom. 

3.4. Żviluppi oħra rilevanti: Studji tal-kuntatt orali fit-tfal. 

Sakemm ġew stabbiliti il-miżuri li jipprojbixxu l-użu tas-sitt ftalati fil-ġugarelli u oġġetti oħra 
għat-trobbija tat-tfal rotba tal-PVC bl-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/815/KE, 
saru numru ta’ studji biex tiġi vvalutata l-imġieba tal-kuntatt orali fit-tfal. 

Ir-riżultati ta’dawn l-istudji jvarjaw skond id-disinn u b’mod partikolari skond il-ħin totali li 
jdumu jiġu osservati t-tfal , l-inklużjoni jew l-esklużjoni tal-ġugarelli maħsuba biex jiġu 
f’kuntatt mal-ħalq, ir-rappurtar tal-ħinijiet tal-kuntatt orali (medji versus 95 perċentili versus 
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l-agħar każ massimu), jekk il-ħinijiet tal-kuntatt orali humiex meħuda bħala kumulattivi jew 
inkrementali, u l-kategorizzazzjoni ta’ l-oġġetti li t-tfal iżommu fil-ħalq. B’riżultat ta’dan, u 
jiddependi fuq il-protokoll ta’ l-istudju ta’ l-osservazzjoni tat-tfal, intwera li t-tfal iżommu l-
oġġetti f’ħalqhom għal ħinijiet minn diversi minuti (US CPSC) sa ‘l fuq minn sitt sigħat (UK 
DTI, rapporti Ġappuniżi), li jkabbar iktar l-inċertezza dwar liema huma l-ħinijiet tal-kuntatt 
orali ta’ l-agħar każ ‘reali’ u l-bżonn li jiġi eżerċitat ammont xieraq ta’ kawtela fl-
assunzjonijiet dwar l-esponimenti għall-ftalati fil-ġugarelli. 

3.5. Gwida addizzjonali 

Il-Kummissjoni għamlet dikjarazzjoni fil-Laqgħa tal-Kunsill Kompetittiv fl-24 ta’ Settembru 
2004 u ħabbret l-intenzjoni tagħha li tħejji dokument ta’ gwida sabiex tħaffef l-
implimentazzjoni tad-Direttiva (ara l-anness). Dan id-dokument se jindirizza b’mod 
partikolari d-dispożizzjonijiet dwar ir-restrizzjonijiet ta’ ċerti sustanzi fil-ġugarelli u oġġetti 
oħra għat-trobbija tat-tfal maħsuba għat-tfal taħt it-tliet snin sakemm dawn għandhom 
x’jaqsmu mal-kundizzjoni "li jistgħu (it-tfal) jqiegħduhom f’ħalqhom" kif speċifikat fl-anness 
għal din id-Direttiva. 

4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni tappoġġja l-pożizzjoni komuni minħabba li mibnija fuq il-miżuri ta’ 
prekawzjoni meħtieġa biex it-tfal jiġu protetti u wara li kkunsidrat ukoll l-inċertezza xjentifika 
kbira fil-konfront ta’ jekk ċertu ftalati jistgħux ikunu ta’ periklu għalihom. Barra dan, il-
Kummissjoni issostni d-dispożizzjonijiet tal-pożizzjoni komuni għal reviżjoni ta’ l-iżviluppi 
xjentifiċi dwar il-ftalati u s-sostitwiti potenzjali tagħhom wara 4 snin. 
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ANNESS 

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni 

Malli tiġi adottata d-Direttiva marbuta mar-restrizzjonijiet dwar il-kummerċjalizzazzjoni u l-
użu tal-ftalati fil-ġugarelli u oġġetti oħra għat-trobbija tat-tfal (it-22 emenda tad-Direttiva tal-
Kunsill 76/769/KEE marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni u l-użu ta’ ċerti preparazzjonijiet 
perikolużi), il-Kummissjoni, f’konsultazzjoni ma’ l-esperti ta’ l-Istati Membri responsabbli 
għat-tmexxija tad-Direttiva 76/769/KEE u mal-partijiet interessati, għandha tħejji dokument 
ta’ gwida sabiex titħaffef l-implimentazzjoni tad-Direttiva. Dan id-dokument se jindirizza 
b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar ir-restrizzjonijiet ta’ ċerti sustanzi fil-ġugarelli u 
oġġetti oħra għat-trobbija tat-tfal maħsuba għat-tfal taħt it-tliet snin sakemm dawn għandhom 
x’jaqsmu mal-kundizzjoni "li jistgħu (it-tfal) jqiegħduhom f’ħalqhom" kif speċifikat fl-anness 
għal din id-Direttiva. 

Fil-kuntest ta’ dan ix-xogħol, l-aspetti marbuta mal-materjal plastiċizzat “aċċessibbili” u l-
ġugarelli “li jinżammu fl-idejn” se jiġu eżaminati. 




