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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 
qawwija korsiva. 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 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 98/71/KE dwar il-protezzjoni legali tad-disinni u tal-mudelli

(KOM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2004)0582)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251 (2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, li fuq il-bażi tagħhom 
il-Kummissjoni ppreżentatlu l-proposta (C6-0119/2004),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur (A6-0000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

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

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Proposta tal-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 1

(1) Billi l-uniku għan tal-protezzjoni tad-
disinn huwa li jingħataw drittijiet 
esklussivi għad-dehra ta’ prodott, imma 
mhux monopolju fuq il-prodott fih 
innifsu; billi l-protezzjoni ta’ disinn li 
għalihom m’hemm l-ebda alternattiva 
prattika se twassal fil-fatt għal monopolju 
tal-prodott; billi tali protezzjoni tkun 
toqrob għal abbuż tar-reġim tad-disinn; 

imħassra

  
1 ĠU C ... / Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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billi jekk partijiet terzi jitħallew 
jipproduċu u jqassmu sper parts, il-
kompetizzjoni se tinżamm; billi jekk il-
protezzjoni tad-disinn tkun estiża għall-
isper parts, tali partijiet terzi se jiksru 
dawk id-drittijiet, il-kompetizzjoni tkun 
eliminata u l-pussessur tad-disinn jkun de 
facto mogħti monopolju tal-prodott;

Emenda 2
PREMESSA 3

(3) Billi huwa għalhekk neċessarju għal 
funzjoni tajba tas-suq intern li jkunu 
approssimati l-liġijiet tal-protezzjoni tad-
disinn ta’ l-Istati Membri f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ l-użu tad-disinni protetti 
għall-iskop ta’ tiswija ta’ prodott kumpless 
sabiex tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali 
tiegħu.

(3) Billi huwa għalhekk neċessarju għal 
funzjoni tajba tas-suq intern li jkunu 
approssimati l-liġijiet tal-protezzjoni tad-
disinn ta’ l-Istati Membri f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ l-użu tad-disinni protetti 
għall-iskop ta’ tiswija ta’ prodott kumpless 
sabiex tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali 
tiegħu. Fid-dawl tal-konsegwenzi 
immedjati ta' dawn il-miżuri fuq il-kwalità 
u s-sikurezza ta' l-isper parts, huwa 
importanti li tiġi estiża d-Direttiva qafas 
dwar il-proċedura ta' approvazzjoni ta' tip 
tal-vetturi għall-proċedura għal sper parts 
partikulari li jaffettwaw is-sikurezza.

Emenda 3
PREMESSA 3 A (ġdida)

(3a) L-għan tal-protezzjoni tad-disinni 
huwa li jkun hemm garanzija ta' drittijiet 
esklussivi fuq id-dehra ta' prodott. Il-
protezzjoni legali għad-disinni u għall-
mudelli li bħala prinċipju għandha 
tapplika wkoll għall-isper parts, għandha 
tkun limitata għal perjodu ta' żmien 
addattat, sabiex tiġi assigurata l-
kompetizzjoni fis-suq ta' l-isper parts.

Il-perjodu li fih tapplika l-
protezzjoni tad-disinni għandu jispiċċa 
meta mudell ġdid li jikseb protezzjoni 
legali ġdida proprja b'konformità mad-
Direttiva 98/71/KE isir aċċessibbli għall-
pubbliku.
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Għandu jiġi assigurat li, malli l-
protezzjoni legali ta' prodott tkun spiċċat 
minħabba l-iskadenza taċ-ċiklu ta' 
mudell, il-konsumaturi jkunu informati 
sew dwar l-oriġni ta’ l-isper parts sabiex 
ikunu jistgħu jagħmlu għażla informata 
bejn l-isper parts fil-kompetizzjoni.

Emenda 4
PREMESSA 3 B (ġdida)

(3b) Għandha tkun fil-fakultà ta' l-Istati 
Membri li jintroduċu, bħala alternattiva 
għal dan il-prinċipju, sistema ta' kumpens 
li ma tkunx limitata bilfors biż-żmien 
meta jiġi stabbilit li s-sid jikseb kumpens 
adegwat għall-użu tal-mudell. Il-kumpens 
li għandu jitħallas biex jagħmel tajjeb 
għal-limitazzjoni tad-drittijiet marbuta 
mal-mudell fil-kuntest ta' l-użu tiegħu 
għal skopijiet ta' tiswija għandu jiġi 
definit l-ewwelnett fuq il-bażi ta' l-ispejjeż 
involuti sabiex jiġi żviluppat il-mudell 
konċernat.

Emenda 5
ARTIKOLU 1

Artikolu 14 (Direttiva 98/71/KE)

1. Ma hemmx protezzjoni ta' disinn għal 
disinn li jikkostitwixxi parti komponenti ta’ 
prodott kumpless użat fi ħdan it-tifsira ta’ 
l-Artikolu 12(1) ta’ din id-Direttiva, għal 
skop ta’ tiswija ta’ dak il-prodott kumpless 
sabiex tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali 
tiegħu.

(1) Protezzjoni ta' disinn għal disinn li 
jikkostitwixxi parti komponenti ta’ prodott 
kumpless użat fi ħdan it-tifsira ta’ l-
Artikolu 12(1) ta’ din id-Direttiva, għal 
skop ta’ tiswija ta’ dak il-prodott kumpless 
sabiex tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali 
tiegħu tibda sseħħ mill-mument fejn 
prodott kumpless li fih jiġi użat il-mudell 
ikun aċċessibbli għall-pubbliku; il-
protezzjoni legali tad-disinni u tal-mudelli 
tispiċċa malli prodott kumpless suċċessur 
ta' prodott kumpless ieħor u li jkollu 
protezzjoni individwali ġdida skond l-
istandards ta' din id-Direttiva jerġa' jkun 
aċċessibbli għall-pubbliku. Il-protezzjoni 
legali tad-disinni tispiċċa wkoll meta l-
prodott kumpless jitlef il-kwalità ta' 
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mudell u ma jkun hemm l-ebda prodott 
kumpless ieħor maħsub min-naħa tas-sid 
biex jissostitwih.

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-konsumaturi jkunu informati sew dwar l-
oriġni ta’ l-isper parts sabiex ikunu jistgħu 
jagħmlu għażla informata bejn l-isper parts 
f’kompetizzjoni.”

(2) L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li, malli l-protezzjoni legali ta' prodott 
tkun spiċċat minħabba l-iskadenza taċ-
ċiklu ta' mudell, il-konsumaturi jkunu 
informati sew dwar l-oriġni ta’ l-isper parts 
sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażla 
informata bejn l-isper parts 
f’kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jissuġġerixxi li l-protezzjoni legali għall-mudelli u għad-disinni għall-isper 
parts tkun limitata bħala prinċipju għaċ-ċiklu ta' kull mudell individwali u li tintemm il-
protezzjoni legali malli jiġi ppreżentat mudell ġdid li jikkonforma mar-rekwiżiti għall-għoti ta' 
protezzjoni individwali ġdida għad-disinni skond id-Direttiva 98/71/KEE, inkella malli l-
mudell jiskadi.

Emenda 6
ARTIKOLU 1 PARAGRAFU 1 A (ġdid)
Artikolu 14 (ġdid) (Direttiva 98/71/KE)

(1a) Fid-Direttiva għandu jiżdied l-
Artikolu li ġej:

"Artikolu 14a

(1) Bħala alternattiva għall-Artikolu 14, l-
Istati Membri jistgħu jaħsbu sabiex, 
b'eċċezzjoni għall-Artikolu 14, ma 
tapplika l-ebda protezzjoni legali għad-
disinni u għall-mudelli f'każ ta' mudell 
użat bħala element bażiku ta' prodott 
kumpless skond l-Artikolu 12(1) għall-
iskop ta’ tiswija ta’ dan il-prodott 
kumpless sabiex tinġieb mill-ġdid id-
dehra oriġinali tiegħu, meta terzi li jridu 
jużaw id-disinn,

(i) jinfurmaw lis-sid dwar l-użu previst 
tal-mudell,

(ii) iħallsu kumpens adegwat lis-sid għall-
użu tal-mudell u
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(iii) jinfurmaw regolarment u b'mod 
affidabbli lis-sid dwar il-modalità li biha 
qed jużaw il-mudell fuq il-bażi ta' dawn 
id-dispożizzjonijiet.

(2) Fil-kalkolu tal-kumpens adegwat irid 
jiġu kkunsidrat l-investiment fl-iżvilupp 
tal-mudell konċernat.

(3) Iż-żmien ta' kemm idum validu 
regolament ta' kumpens ta' dan it-tip 
jibqa' l-kompetenza ta' l-Istati Membri."

Ġustifikazzjoni

Dan id-deroga tagħti l-possibiltà lill-Istati Membri li jipprevedu regolamenti alternattivi 
għas-soluzzjoni ta' l-Artikolu 14, li permezz tagħhom wieħed għandu jassigura li s-sid jirċievi 
kumpens adegwat għall-użu tal-mudell u jkun infurmat dwar id-dimensjonijiet ta' dan l-użu;  
regolament bħal dan m'hemmx għalfejn ikun limitat fiż-żmien, skond l-iskadenza taċ-ċicklu ta' 
prodott.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

I. Kontenut tad-Direttiva proposta

Il-proposta għal Direttiva preżenti għandha x'taqsam mal-protezzjoni legali tad-disinni u tal-
mudelli għall-isper parts li bihom tista' tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali ta' prodotti 
kumplessi. Din il-proposta hija mmirata lejn il-liberalizzazzjoni sħiħa tas-suq sekondarju 
għall-isper parts.  Dan għandu x'jaqsam ma' l-industrija tal-vetturi, kif ukoll ma' l-industrija 
tal-magni, tal-prodotti ta' l-investiment u prodotti tal-konsum.

Il-proposta tittratta biss is-suq sekondarju (suq ta' aċċess) għall-isper parts u għandha x'taqsam 
biss ma' sper parts li l-forma tagħhom hija kruċjali sabiex tista' tinġieb mill-ġdid id-dehra jew 
il-funzjoni oriġinali tal-prodott; jiġifieri, li l-parti jew il-komponent tal-prodott kumpless tista' 
tiġi sostitwita biss permezz ta' sper part li hija identika mal-parti oriġinali (sper parts must-
match).

L-Artikolu 1 tal-proposta għal Direttiva, li jemenda l-Artikolu 14 tad-Direttiva 98/71/KE, issa 
jeżenta sper parts ta' dan it-tip mill-protezzjoni legali tad-disinni fis-suq sekondarju. Ġiet 
introdotta "klawżola dwar it-tiswija" li tistipula li ma hemmx protezzjoni ta' disinn "għal 
disinn li jikkostitwixxi parti komponenti ta’ prodott kumpless użat fi ħdan it-tifsira ta’ l-
Artikolu 12(1) ta’ din id-Direttiva, għal skop ta’ tiswija ta’ dak il-prodott kumpless sabiex 
tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali tiegħu."  

II. Sfond

Skond id-Direttiva 98/71/KE tat-13 ta' Ottubru 1998 dwar il-protezzjoni legali tad-disinni u 
tal-mudelli1, il-karatteristiċi viżibbli ta' prodott jistgħu jiġu protetti mill-użu minn partijiet 
terzi. Il-protezzjoni tad-disinni u tal-mudelli tiggarantixxi drittijiet esklussivi għad-dehra ta' 
prodott individwali, prodott kumpless jew komponent, sakemm id-disinn huwa ġdid u għandu 
natura individwali (ara l-Artikoli 1 u 3 tad-Direttiva 98/71/KE).

Fiż-żmien meta ġiet adottata d-Direttiva 98/71/KE ma kienx possibbli jintlaħaq ftehim dwar l-
armonizzar tal-protezzjoni tad-disinni għall-isper parts tat-tip must-match. Għalhekk id-
Direttiva ma fihiex armonizzar tal-liġi dwar id-disinni rigward kif din taffettwa s-suq ta' l-
isper parts fil-fażi ta' wara l-produzzjoni u bħalissa ma teskludix l-isper parts mill-protezzjoni 
legali tad-disinni. Għalhekk il-protezzjoni legali tad-disinni mogħtija għall-parti l-ġdida tas-
suq primarju tista' tiġi applikata wkoll għall-isper parts fis-suq sekondarju jew fis-suq ta' 
aċċess. 

L-Artikolu 14 tad-Direttiva 98/71/KE jipprevedi arranġament tranżitorju fejn l-Istati Membri 
għandhom iżommu d-dispożizzjonijiet legali eżistenti tagħhom marbuta ma' dan il-qasam 
"sakemm ma jiġux adottati emendi għal din id-Direttiva fuq proposta tal-Kummissjoni 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 18", u jistgħu jbiddlu dawk id-

  
1 ĠU L 289, 28.10.1998, p. 28.
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dispożizzjonijiet biss jekk iwassal għal-liberalizzazzjoni tas-suq għal komponenti bħal dawn 
(soluzzjoni "freeze-plus").

Fl-1993 il-Kummissjoni kienet ipproponiet, għall-ewwel darba, dispożizzjonijiet tal-KE dwar 
il-protezzjoni legali tad-disinni u tal-mudelli. Iżda l-Kunsill ma setax jaqbel dwar pożizzjoni 
komuni qabel l-1997. Il-Parlament Ewropew fl-ewwel qari tiegħu kien identifika l-
protezzjoni legali tad-disinni u tal-mudelli ta' l-isper parts għat-tiswija ta' prodotti kumplessi 
(bħall-vetturi bil-mutur) bħala kwistjoni politika kruċjali. Il-Kunsill, madankollu, ma kienx 
f'qagħda li japprova dispożizzjonijiet armonizzati dwar il-protezzjoni legali tad-disinni ta' l-
isper parts għal skopijiet ta' tiswija. Fit-tieni qari, fit-22 ta' Ottubru 1997, il-Parlament 
iddeċieda b'maġġoranza kbira li jressaq mill-ġdid il-"klawżola dwar it-tiswija" li kienet ġiet 
adottata fl-ewwel qari u injorata mill-Kunsill. L-għan ta' din id-dispożizzjoni kien li disinn 
ikun jista' jintuża biex jissewwa prodott kumpless, sakemm l-utent iħallas kumpens ġust u 
xieraq lis-sid. Il-Parlament kien tal-fehma li dan huwa l-aħjar mod biex jitqarrbu s-sistemi 
legali nazzjonali, li f'xi każi juri diverġenzi konsiderevoli f'dan il-qasam. Billi l-Kunsill għal 
darba oħra ma setax jaċċetta dawn l-emendi tal-Parlament fit-tieni qari, infetħu l-proċeduri ta' 
konċiljazzjoni. In-negozjati twal u diffiċli wasslu għas-soluzzjoni "freeze plus", kif din tidher 
fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 98/71/KE. Bħalissa, wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
98/71/KE rigward l-isper parts intenzjonati biex tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali ta' 
prodotti kumpless, is-sitwazzjoni fl-Istati Membri tvarja. Ir-rapporteur jenfasizza li dawn il-
prattiki legali diverġenti jidhru b'mod partikulari meta mqabbla fuq livell internazzjonali. L-
għan huwa li jiġu evitati l-iżvantaġġi kompetittivi għall-Ewropa f'kuntest globali.

III. Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Għalkemm il-proposta għal Direttiva bażikament tkopri l-isper parts kollha li jintużaw biex 
isewwu prodott kumpless "sabiex tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali tiegħu", hija qed tiġi 
diskussa l-ewwelnett b'konnessjoni ma' l-aktar qasam importanti ta' l-applikazzjoni tagħha, 
jiġifieri l-isper parts għall-vetturi bil-mutur. Madankollu, wieħed għandu jiftakar li dawn 
huma kwistjonijiet fundamentali fil-kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni legali tad-disinni. 

Hemm żewġ perspettivi bażiċi dwar il-protezzjoni legali tad-disinni għall-isper parts "must-
match" fis-suq sekondarju li jmorru kontra xulxin:

L-ewwelnett hemm l-idea li l-protezzjoni legali tad-disinni għall-isper parts hija l-
konsegwenza loġika tad-dritt tal-proprjetà intellettwali. F'din il-fehma, distinzjoni bejn is-suq 
primarju u dak sekondarju għall-isper parts tikkuntradixxi prinċipji fundamentali tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali. 

Min-naħa l-oħra, hemm il-fehma li l-protezzjoni legali tad-disinni m'għandhiex tiġi estiża biex 
tkopri l-isper parts fis-suq sekondarju għax inkella dan iwassal għal pożizzjonijiet ta' 
monopolju li huma projbiti. Din il-fehma tiddefendi l-klawżola dwar it-tiswija li tinsab fil-
proposta bħala s-soluzzjoni adattata għall-problema. 

Ir-rapporteur iqis li s-soluzzjoni proposta mill-Kummissjoni, li tfisser li ma hemmx 
protezzjoni legali tad-disinni għall-isper parts, ma tqisx biżżejjed din it-tensjoni bejn l-
interessi differenti involuti. Ir-rapporteur huwa konvint li sistema li tipprovdi għall-
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protezzjoni legali tad-disinni b'tul ta' żmien limitat hija soluzzjoni aħjar. Sabiex jiġu meqjusa 
l-ħtiġijiet tal-partijiet kollha interessati, jidher li l-aktar mod li jagħmel sens huwa li l-perjodu 
ta' żmien tal-protezzjoni tad-disinni ma jiġix limitat b'data fissa, iżda li t-tul ta' żmien jiġi 
determinat billi jingħaqad maċ-ċiklu ta' mudell ta' prodott kumpless. Ir-rapporteur jipproponi 
soluzzjoni għall-protezzjoni tad-disinni li timmira li tiddetermina jekk disinn ġdid - prodott 
kumpless - jilħaqx il-kriterji ta' disinn ġdid separat fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 98/71/KE. 
F'każ li disinn jiġi sostiwit permezz ta' mudell ġdid sussegwenti li huwa kopert mill-
protezzjoni legali tad-disinni, il-protezzjoni legali tad-disinni għall-isper parts maħsuba biex 
tinġieb mill-ġdid id-dehra oriġinali tal-prodott kumpless tispiċċa wkoll. Il-protezzjoni tad-
disinni tispiċċa wkoll meta tieqaf il-produzzjoni ta' mudell u ma jkunx hemm mudelli 
sussegwenti ppjanati. 

Bħala alternattiva tista' tiġi kkunsidrata sistema ta' kumpens, li fiha l-produtturi indipendenti 
jistgħu jimmanifatturaw sper parts jekk iħallsu kumpens lis-sid tad-drittijiet għad-disinn. L-
Istat Membru jkollu jiddeċiedi jekk jużax din is-soluzzjoni. Huwa fil-kompitu ta' l-Istati 
Membri li jiddeterminaw it-tul ta' żmien ta' l-iskema ta' kumpens. Dan mhux bilfors irid 
jikkorrispondi mat-tul ta' żmien taċ-ċiklu tal-produzzjoni ta' prodott kumpless, u jista' jkun 
itwal. 

Il-proposta għal Direttiva għandha x'taqsam ma' kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-disinn u 
mhux ma' kwistjonijiet ta' sikurezza tal-vetturi u tal-komponenti tagħhom.  
Madankollu, il-liberalizzazzjoni jista' jkollha effetti indiretti fuq il-kwalità tal-prodotti u 
għalhekk anke fuq is-sikurezza. 
L-istudju kkummissjonat dwar din it-tema wera li l-proċedura dwar l-approvazzjoni tat-tip 

għandha tiġi estiża biex tkopri ċerti sper parts li huma rilevanti għas-sikurezza sabiex 
tiggarantixxi s-sikurezza ta' l-isper parts. Għalhekk ir-rapporteur jilqa' bil-ferħ il-proposta biex 
jiddaħħal l-Artikolu 29a ġdid fil-proċedura preżenti leġiżlattiva dwar il-proposta għal 
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-
mutur u tat-trejlers tagħhom u l-approvazzjoni tat-tip tas-sistemi, tal-komponenti u ta' partijiet 
tekniċi separati intenzjonati għal vetturi bħal dawn, li kieku testendi l-proċedura ta' l-
approvazzjoni tat-tip għall-isper parts li huma rilevanti għas-sikurezza, u jittama li din il-
proposta tiġi riflessa fid-Direttiva. 
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