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7.9.2017 A8-0188/298 

Emenda  298 

Marco Zullo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva   

Anness I – Taqsima IV – Parti A 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Audiovisual media services and the related 

consumer equipment with advance computing 

capability 

 

A. Servizzi: 

  
1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi l-

persuni b'diżabilità, għandu jitwettaq 

billi: 

 

  

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-prodotti 

li jużaw fl-għoti tas-servizzi, skont ir-

regoli stabbiliti fil-punt B dwar 

"Tagħmir tat-terminals relatat 

b'kapaċitajiet avvanzati tal-

informatika użat mill-konsumaturi" 

 

 

(b) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà relatati kif ġej: 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni għandu 

jkun disponibbli f'formati testwali li 

jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw 

formati ta' assistenza alternattivi li 

jridu jiġu ppreżentati b'modi differenti 

mill-utenti u permezz ta' aktar minn 

Audiovisual media services and the related 

consumer equipment with advance computing 

capability 

 

A. Servizzi: 

 
1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandu jitwettaq billi jiġu 

ssodisfati r-rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali stabbiliti f'din id-Direttiva, u 

għandu jinkludi: 

 

(a) il-prodotti li l-fornituri tas-servizzi jużaw 

fl-għoti tas-servizz ikkonċernat, skont ir-

regoli stabbiliti fil-Parti B ta' din it-Taqsima; 

 

 

(b) informazzjoni dwar il-funzjonament tas-

servizz ikkonċernat u dwar il-karatteristiċi u l-

faċilitajiet ta' aċċessibbiltà tiegħu, inkluż fil-

Gwidi Elettroniċi tal-Programmi; 
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kanal sensorjali wieħed, 

(ii) għandhom jiġu pprovduti alternattivi 

għall-kontenut mhux testwali;  

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, għandha 

tiġi pprovduta skont il-punt (c).  

 

(c) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livelli tal-Unjoni u internazzjonali; 

 

(d) tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' 

assistenza; 

  

 

 

 

(e) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-

operazzjoni tas-servizz immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) is-siti web jingħamlu aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-perċezzjoni, 

għat-tħaddim u għall-fehim mill-utenti, 

inkluża l-adattabbiltà tal-preżentazzjoni u 

tal-interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 

meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 

aċċessibbli; u b'mod li jiffaċilita l-

interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 

għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 

disponibbli fil-livelli tal-Unjoni u 

internazzjonali; 
 

 

 

(d) l-applikazzjonijiet abbażi ta' apparat 

mobbli u apparat tat-TV; 

 

 

(da)  informazzjoni biex tiffaċilita l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' 

assistenza; 

 

(e)  funzjonijiet, prattiki, politiki, 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz 

immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'diżabilitajiet; li jistgħu jitwettqu, 

pereżempju, billi jkunu żgurati dawn li ġejjin: 

(i) sottotitoli għal dawk neqsin mis-smigħ 

u dawk b'diffikultajiet fis-smigħ li 

jkunu sinkronizzati sew mal-vidjo, 

leġġibbli, preċiżi u komprensibbli 

sabiex jirriflettu b'mod effettiv l-

informazzjoni awdjo. Dan jinkludi l-

istabbiliment ta' speċifikazzjonijiet ta' 

kwalità li jkopru tal-anqas it-tip tal-

font, id-daqs tal-font, il-kuntrast u l-użu 

tal-kuluri kif ukoll, fejn ikun possibbli, 

ir-rekwiżiti meħtieġa biex jiżguraw li l-

utent ikollu kontroll fuq tali sottotitoli; 

(ii) deskrizzjonijiet awdjo u sottotitoli 

mitkellma li jkunu sinkronizzati sew 

mal-vidjo. Dan jinkludi l-istabbiliment 

ta' speċifikazzjonijiet ta' kwalità relatati 

mal-inklużjoni tal-awdjo u ċ-ċarezza 

tad-deskrizzjoni awdjo u s-sottotitoli 
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mitkellma, kif ukoll ir-rekwiżiti 

meħtieġa biex jiżguraw li l-utent ikollu 

kontroll fuqhom; 

(iii) interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali 

li tkun preċiża u komprensibbli, sabiex 

tirrifletti b'mod effettiv l-informazzjoni 

awdjo. Dan jinkludi l-istabbiliment ta' 

rekwiżiti professjonali għall-interpreti u 

speċifikazzjonijiet tal-kwalità tal-mod li 

bih tiġi pprovduta l-interpretazzjoni bil-

lingwa tas-sinjali. Fejn ikun 

teknikament possibbli, għandhom jiġu 

adottati rekwiżiti biex jiżguraw li l-utent 

ikollu kontroll fuq il-provvista tal-

interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Biex il-persuni b'diżabilitajiet ikunu jistgħu jgawdu sewwa mis-servizzi awdjoviżivi, il-punti 

ta' aċċess għall-kontenuti għandhom jiġu aġġornati u jkunu aċċessibbli. Barra minn hekk, 

jeħtieġ li l-fornituri ta' servizzi tal-midja awdjoviżivi jistabbilixxu b'mod ħieles standards tal-

kwalità, peress li s-servizzi ta' aċċess qed jiġu prodotti dejjem aktar permezz ta' għodod 

awtomatiċi. 
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7.9.2017 A8-0188/299 

Emenda  299 

Marco Zullo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima II – punt 1 – punt c 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(c)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilitajiet;li jridu jinkisbu billi jipprevedu 

l-użu ta' kuffji personali, fejn ikun meħtieġ 

rispons f'waqtu, billi l-utent jiġi avżat permezz 

ta' aktar minn kanal sensorjali wieħed u billi 

tingħata l-possibbiltà li jittawwal iż-żmien 

permess ,u billi jkun hemm kuntrast adegwat 

u buttuni u kontrolli identifikati bil-mess; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

 
Ir-rekwiżiti funzjonali msemmija f'dan il-punt ma jistgħux ikunu għażla fakultattiva li tiġi kkunsidrata 

meta wieħed jersaq lejn l-istandardizzazzjoni tal-iżvilupp ta' dawk il-prodotti. Dawn ir-rekwiżiti jridu 

jkunu mandatarji. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Emenda  300 

Marco Zullo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – Parti A – punt e 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e)  jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'limitazzjonijiet funzjonali. 

(e)  jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki, proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'dizabilità u jiżguraw l-

interoperabbiltà; li jridu jinkisbu billi jkunu 

previsti komunikazzjoni bil-vuċi, bil-vidjo u 

bit-test f'ħin reali, b'kull mod waħdu jew 

b'modi kkumbinati (konverżazzjoni totali), 

bejn żewġ utenti, jew bejn utent u servizz ta' 

emerġenza. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti funzjonali msemmija f'dan il-punt ma jistgħux ikunu għażla fakultattiva li tiġi kkunsidrata 

meta wieħed jersaq lejn l-istandardizzazzjoni tal-iżvilupp ta' dawk il-prodotti. Dawn ir-rekwiżiti jridu 

jkunu mandatarji. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Emenda  301 

Marco Zullo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – Parti B – punt  1 – punt e 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(e)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilità u 

jiżguraw l-interoperabbiltà; li trid tinkiseb 

billi jkunu previsti awdjo hifi, riżoluzzjoni tal-

vidjo li tippermetti l-komunikazzjoni bil-

lingwa tas-sinjali, il-komunikazzjoni bit-test 

fil-ħin reali, waħedha jew ikkombinata ma' 

komunikazzjoni bil-vuċi jew bil-vidjo, jew bl-

iżgurar ta' kollegament effettiv bla fili ma' 

teknoloġiji tas-smigħ; 

Or. en 

ĠustifikazzjoniIr-rekwiżiti funzjonali msemmija f'dan il-punt ma jistgħux ikunu għażla 

fakultattiva li tiġi kkunsidrata meta wieħed jersaq lejn l-istandardizzazzjoni tal-iżvilupp ta' 

dawk il-prodotti. Dawn ir-rekwiżiti jridu jkunu mandatarji. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Emenda  302 

Marco Zullo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – Parti B – punt 1 – punt e 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(e)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilità;li 

trid tinkiseb billi tkun prevista l-possibbiltà li 

wieħed jagħżel, jippersonalizza u juri servizzi 

ta' aċċess bħalma huma sottotitoli għal dawk 

neqsin mis-smigħ u dawk b'diffikultajiet ta' 

smigħ, deskrizzjoni awdjo, sottotitoli 

mitkellma u interpretazzjoni bil-lingwa tas-

sinjali, billi jiġu pprovduti mezzi għal 

kollegamenti effettivi bla fili ma' teknoloġiji 

tas-smigħ jew billi l-utent jingħata kontrolli li 

jkunu adegwati biex jattivaw is-servizzi ta' 

aċċess u li jkollhom l-istess livell ta' 

prominenza bħall-kontrolli tal-midja primarji; 

Or. en 

ĠustifikazzjoniIr-rekwiżiti funzjonali msemmija f'dan il-punt ma jistgħux ikunu għażla 

fakultattiva li tiġi kkunsidrata meta wieħed jersaq lejn l-istandardizzazzjoni tal-iżvilupp ta' 

dawk il-prodotti. Dawn ir-rekwiżiti jridu jkunu mandatarji. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Emenda  303 

Marco Zullo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – Parti A – punt 1 – punt c 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c)  jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'limitazzjonijiet funzjonali. 

(c)  jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki, proċeduri u tibdiliet fl-operazzjoni tas-

servizz immirat biex jindirizza l-ħtiġijiet ta' 

persuni b'diżabilità, inkluż li s-servizzi abbażi 

tat-tagħmir mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet 

tat-tagħmir mobbli meħtieġa għall-għoti tas-

servizz, jingħamlu aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-perċezzjoni, l-

operazzjoni u l-fehim tal-utent, inkluża l-

adattabilità tal-preżentazzjoni tal-kontenuti u 

dik tal-interazzjoni, bil-previżjoni ta' 

alternattiva elettronika aċċessibbli fejn ikun 

meħtieġ; u b'mod robust li jiffaċilita l-

interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti għall-

utenti u ma' teknoloġiji ta' assistenza 

disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 

internazzjonali; 

 

Dan jikkonċerna servizzi bħal pereżempju 

magni intelliġenti tal-biljetti (riżervazzjoni 

elettronika, prenotazzjoni ta' biljetti, eċċ.), 

informazzjoni għall-passiġġieri f'ħin reali 

(skedi, informazzjoni dwar tfixkil tat-traffiku, 

servizzi ta' kollegament, tkomplija tal-ivjaġġar 

b'modi oħra ta' trasport, eċċ.), u 

informazzjoni addizzjonali ta' servizz (eż. 

persunal ta' stazzjonijiet, lifts li ma jaħdmux 

jew servizzi li temporanjament ma jkunux 

disponibbli);  

Or. en 
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ĠustifikazzjoniIr-rekwiżiti funzjonali msemmija f'dan il-punt ma jistgħux ikunu għażla fakultattiva li 

tiġi kkunsidrata meta wieħed jersaq lejn l-istandardizzazzjoni tal-iżvilupp ta' dawk il-prodotti. Dawn 

ir-rekwiżiti jridu jkunu mandatarji. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Emenda  304 

Marco Zullo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VI – Parti A – punt 1 – punt b – punt iii 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati meħtieġa fl-

għoti tas-servizz, għandha tiġi pprovduta 

skont il-punt (c). 

(iii) informazzjoni elettronika, inklużi s-siti 

web u l-applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz ikkonċernat, u 

inkluża l-informazzjoni dwar l-

identifikazzjoni elettronika, is-sigurtà u l-

metodi ta' ħlas. 

Or. en 

ĠustifikazzjoniIr-rekwiżiti funzjonali msemmija f'dan il-punt ma jistgħux ikunu għażla fakultattiva li 

tiġi kkunsidrata meta wieħed jersaq lejn l-istandardizzazzjoni tal-iżvilupp ta' dawk il-prodotti. Dawn 

ir-rekwiżiti jridu jkunu mandatarji. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Emenda  305 

Marco Zullo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VII – Parti A – punt 1  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom minn 

persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi l-

persuni b'diżabilità, għandu jitwettaq billi:  

 

 

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-prodotti 

li jużaw fl-għoti tas-servizz, skont ir-regoli 

stabbiliti fil-punt B "Prodotti"; 

 

b) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-faċilitajiet u 

l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà relatati kif ġej: 

 

 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni għandu 

jkun disponibbli f’formati ta’ test li jistgħu 

jintużaw biex jiġġeneraw formati alternattivi 

ta’ assistenza li għandhom ikunu ppreżentati 

b’modi differenti mill-utenti u permezz ta’ 

aktar minn kanal sensorjali wieħed, 

(ii) għandhom jiġu pprovduti alternattivi 

għall-kontenut mhux testwali; 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati meħtieġa fl-

għoti tas-servizz, għandha tiġi pprovduta 

skont il-punt (c). 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni b'diżabilità 

għandu jitwettaq billi jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 

tal-prestazzjoni funzjonali stabbiliti f'din id-

Direttiva, u għandu jinkludi: 
 

(a) il-prodotti li l-fornituri tas-servizzi 

jużaw fl-għoti tas-servizz ikkonċernat, skont 

ir-regoli stabbiliti fil-Parti B ta' din it-

Taqsima;  

 

 

b) l-informazzjoni dwar il-funzjonament 

tas-servizz u dwar il-faċilitajiet u l-

karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tiegħu għandha 

tiġi pprovduta f'formati aċċessibbli multipli 

kif ġej: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ba) informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati u l-apparat tal-

kotba elettroniċi, meħtieġa fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat. 
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(c) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-perċezzjoni, għat-

tħaddim u għall-fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 

meħtieġ, ta' alternattiva elettronika aċċessibbli; 

u b'mod li jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u teknoloġiji ta' 

assistenza disponibbli fil-livelli tal-Unjoni u 

internazzjonali; 

 

 

(d) tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' assistenza; 

 

(e) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'limitazzjonijiet funzjonali. 

 

 

(c) is-siti web u l-applikazzjonijiet abbażi 

ta' apparat mobbli jingħamlu aċċessibbli 

b'mod konsistenti u adegwat għall-perċezzjoni, 

għat-tħaddim u għall-fehim mill-utenti, inkluża 

l-adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 

meħtieġ, ta' alternattiva elettronika aċċessibbli; 

u b'mod li jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u teknoloġiji ta' 

assistenza disponibbli fil-livelli tal-Unjoni u 

f'dak internazzjonali; 

 

 

 

(d) tingħata informazzjoni aċċessibbli 

biex tiffaċilita l-komplementaritajiet mas-

servizzi ta' assistenza; 

 

 

(e) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdiliet fl-operazzjoni 

tas-servizz immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet 

ta' persuni b'diżabilità, li jridu jitwettqu billi 

tkun żgurata n-navigazzjoni fid-dokument 

kollu, bħal b'formati dinamiċi, il-possibbiltà li 

ta' sinkronizzazzjoni bejn it-test u l-kontenut 

awdjo, tekonoloġija tal-qari awtomatiku tat-

test, li jkunu permessi rappreżentazzjonijiet 

alternattivi tal-kontenut u l-interoperabbiltà 

tiegħu ma' għadd ta' teknoloġiji assistivi, 

b'mod li l-informazzjoni tista' tkun 

perċettibbli, operabbli u komprensibbli, u li 

jimmassimizza l-livell ta' kompatibbiltà ma' 

aġenti għall-utenti. 

 

 

Or. en 

ĠustifikazzjoniIr-rekwiżiti funzjonali msemmija f'dan il-punt ma jistgħux ikunu għażla fakultattiva li 

tiġi kkunsidrata meta wieħed jersaq lejn l-istandardizzazzjoni tal-iżvilupp ta' dawk il-prodotti. Dawn 

ir-rekwiżiti jridu jkunu mandatarji. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati meħtieġa fl-

għoti tas-servizz, għandha tiġi pprovduta skont 

il-punt (b). 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati, u inkluża l-

informazzjoni dwar l-identifikazzjoni 

elettronika, is-sigurtà u l-metodi ta' ħlas, 
meħtieġa fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (b); 

Or. en 

ĠustifikazzjoniIr-rekwiżiti funzjonali msemmija f'dan il-punt ma jistgħux ikunu għażla fakultattiva li 

tiġi kkunsidrata meta wieħed jersaq lejn l-istandardizzazzjoni tal-iżvilupp ta' dawk il-prodotti. Dawn 

ir-rekwiżiti jridu jkunu mandatarji. 

 


