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Emenda 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma prodott isir disponibbli 
fis-suq, id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-prodott ikollu fuqu t-
tikketta CE, li jkun akkumpanjat mid-
dokumenti meħtieġa u minn struzzjonijiet u 
informazzjoni b'lingwa li tkun tista' 
tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
minn utenti aħħarija oħra fl-Istat Membru 
fejn il-prodott se jsir disponibbli fis-suq u li 
l-manifattur u l-importaturi jkunu 
ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 
5(5) u (6) u fl-Artikolu 7(4).

2. Qabel ma prodott isir disponibbli 
fis-suq, id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-prodott ikun konformi ma' 
din id-Direttiva u jkun akkumpanjat mid-
dokumenti meħtieġa u minn struzzjonijiet u 
informazzjoni b'lingwa li tkun tista' 
tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
minn utenti aħħarija oħra fl-Istat Membru 
fejn il-prodott se jsir disponibbli fis-suq u li 
l-manifattur u l-importaturi jkunu 
ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 
5(5) u (6) u fl-Artikolu 7(4).

Or. en

Emenda 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma prodott isir disponibbli 
fis-suq, id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-prodott ikollu fuqu t-
tikketta CE, li jkun akkumpanjat mid-
dokumenti meħtieġa u minn struzzjonijiet u 
informazzjoni b'lingwa li tkun tista' 
tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
minn utenti aħħarija oħra fl-Istat Membru 
fejn il-prodott se jsir disponibbli fis-suq u li 
l-manifattur u l-importaturi jkunu 
ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 
5(5) u (6) u fl-Artikolu 7(4).

2. Qabel ma prodott isir disponibbli 
fis-suq, id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-prodott ikun akkumpanjat 
mid-dokumenti meħtieġa u minn 
struzzjonijiet u informazzjoni b'lingwa li 
tkun tista' tinftiehem faċilment mill-
konsumaturi u minn utenti aħħarija oħra fl-
Istat Membru fejn il-prodott se jsir 
disponibbli fis-suq u li l-manifattur u l-
importaturi jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 5(5) u (6) u fl-
Artikolu 7(4).

Or. en
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Emenda 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma prodott isir disponibbli 
fis-suq, id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-prodott ikollu fuqu t-
tikketta CE, li jkun akkumpanjat mid-
dokumenti meħtieġa u minn struzzjonijiet u 
informazzjoni b'lingwa li tkun tista' 
tinftiehem faċilment mill-konsumaturi u 
minn utenti aħħarija oħra fl-Istat Membru 
fejn il-prodott se jsir disponibbli fis-suq u li 
l-manifattur u l-importaturi jkunu 
ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 
5(5) u (6) u fl-Artikolu 7(4).

2. Qabel ma prodott isir disponibbli 
fis-suq, id-distributuri għandhom 
jivverifikaw li l-prodott ikun akkumpanjat 
mid-dokumenti meħtieġa u minn 
struzzjonijiet u informazzjoni b'lingwa li 
tkun tista' tinftiehem faċilment mill-
konsumaturi u minn utenti aħħarija oħra fl-
Istat Membru fejn il-prodott se jsir 
disponibbli fis-suq u li l-manifattur u l-
importaturi jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 5(5) u (6) u fl-
Artikolu 7(4).

Or. en

Emenda 450
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta distributur iqis jew ikollu 
raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3, il-prodott ma 
għandux isir disponibbli fis-suq sakemm 
dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, 
meta l-prodott jippreżenta riskju, id-
distributur għandu jinforma lill-
manifattur u lill-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq dwar dan.

3. Meta distributur iqis jew ikollu 
raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3, huwa għandu 
jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq u l-prodott ma 
għandux isir disponibbli fis-suq sakemm 
dan ikun sar konformi.

Or. it
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Emenda 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta distributur iqis jew ikollu 
raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3, il-prodott ma 
għandux isir disponibbli fis-suq sakemm 
dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, 
meta l-prodott jippreżenta riskju, id-
distributur għandu jinforma lill-manifattur 
u lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
dwar dan.

3. Meta distributur iqis jew ikollu 
raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3, il-prodott ma 
għandux isir disponibbli fis-suq sakemm 
dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, 
meta l-prodott ma jkunx f'konformità ma' 
din id-Direttiva, id-distributur għandu 
jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq dwar dan.

Or. en

Emenda 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Meta distributur iqis jew ikollu 
raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3, il-prodott ma 
għandux isir disponibbli fis-suq sakemm 
dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, 
meta l-prodott jippreżenta riskju, id-
distributur għandu jinforma lill-manifattur 
u lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
dwar dan.

(3) Meta distributur iqis jew ikollu 
raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3, il-prodott ma 
għandux isir disponibbli fis-suq sakemm 
dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, 
meta l-prodott jippreżenta riskju għas-
sikurezza jew għas-saħħa, id-distributur 
għandu jinforma lill-manifattur u lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar 
dan.

Or. de

Emenda 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta distributur iqis jew ikollu 
raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3, il-prodott ma 
għandux isir disponibbli fis-suq sakemm 
dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, 
meta l-prodott jippreżenta riskju, id-
distributur għandu jinforma lill-manifattur 
u lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
dwar dan.

3. Meta distributur iqis jew ikollu 
raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3, il-prodott ma 
għandux isir disponibbli fis-suq sakemm 
dan ikun sar konformi. Barra minn hekk, 
meta l-prodott jippreżenta riskju għas-
sigurtà jew għas-saħħa, id-distributur 
għandu jinforma lill-manifattur u lill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar 
dan.

Or. en

Emenda 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun 
xieraq. Barra minn hekk, fejn il-prodott 
jippreżenta riskju, id-distributuri 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-
prodott disponibbli għal dan il-għan, billi 
jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, dwar 
in-nuqqas ta' konformità u dwar kull 
miżura korrettiva meħuda.

5. Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi.

Or. en
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Emenda 455
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun xieraq. 
Barra minn hekk, fejn il-prodott
jippreżenta riskju, id-distributuri 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta' konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

5. Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun xieraq. 
Barra minn hekk, fejn il-prodott jonqos 
milli jikkonforma ma' din id-Direttiva, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-
prodott disponibbli għal dan il-għan, billi 
jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, dwar 
in-nuqqas ta' konformità u dwar kull 
miżura korrettiva meħuda.

Or. it

Emenda 456
Maria Grapini

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun xieraq. 
Barra minn hekk, fejn il-prodott 
jippreżenta riskju, id-distributuri 
għandhom jinformaw minnufih lill-

(5) Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun xieraq. 
Barra minn hekk, fejn il-prodott 
jippreżenta riskju, id-distributuri 
għandhom jinformaw, sa mhux aktar tard 
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awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta' konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

minn 24 siegħa, lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tal-Istati Membri fejn huma 
jkunu għamlu l-prodott disponibbli għal 
dan il-għan, billi jagħtu d-dettalji, b'mod 
partikolari, dwar in-nuqqas ta' konformità u 
dwar kull miżura korrettiva meħuda.

Or. ro

Emenda 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun 
xieraq. Barra minn hekk, fejn il-prodott 
jippreżenta riskju, id-distributuri 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta' konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

5. Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh, jekk ikun xieraq. Barra minn 
hekk, fejn il-prodott jippreżenta riskju
għas-sigurtà jew għas-saħħa, id-
distributuri għandhom jinformaw minnufih 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-
Istati Membri fejn huma jkunu għamlu l-
prodott disponibbli għal dan il-għan, billi 
jagħtu d-dettalji, b'mod partikolari, dwar 
in-nuqqas ta' konformità u dwar kull 
miżura korrettiva meħuda.

Or. en

Emenda 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-distributuri li jqisu jew li 5. Id-distributuri li jqisu jew li 
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jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun xieraq. 
Barra minn hekk, fejn il-prodott 
jippreżenta riskju, id-distributuri 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta' konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jissodisfax 
ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun xieraq. 
Barra minn hekk, fejn il-prodott 
jippreżenta riskju, id-distributuri 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta' konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

Or. en

Emenda 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun xieraq. 
Barra minn hekk, fejn il-prodott 
jippreżenta riskju, id-distributuri 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati 
Membri fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta' konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

(5) Id-distributuri li jqisu jew li 
jkollhom raġuni biex jemmnu li l-prodott li 
jkun sar disponibbli fis-suq ma jkunx 
konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa biex dak il-prodott isir konformi, 
jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun xieraq. 
Barra minn hekk, fejn il-prodott 
jippreżenta riskju għas-sikurezza jew 
għas-saħħa, id-distributuri għandhom 
jinformaw minnufih lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri 
fejn huma jkunu għamlu l-prodott 
disponibbli għal dan il-għan, billi jagħtu d-
dettalji, b'mod partikolari, dwar in-nuqqas 
ta' konformità u dwar kull miżura 
korrettiva meħuda.

Or. de
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Emenda 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-distributuri għandhom, wara li 
ssir talba motivata mill-awtorità
nazzjonali kompetenti, jipprovduha bl-
informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha 
neċessarja biex juru l-konformità ta' 
prodott. Huma għandhom jikkooperaw ma' 
dik l-awtorità, fuq talba tagħha, fir-rigward 
ta' kull azzjoni meħuda biex jiġu eliminati 
r-riskji ppreżentati mill-prodotti li jkunu 
saru disponibbli minnhom fis-suq.

6. Id-distributuri għandhom jipprovdu 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bl-
informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha 
neċessarja biex juru l-konformità ta' 
prodott. Huma għandhom jikkooperaw
mal-awtorità kkonċernata, fuq talba 
tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni meħuda 
biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mill-
prodotti li jkunu saru disponibbli minnhom 
fis-suq.

Or. en

Emenda 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-distributuri għandhom, wara li 
ssir talba motivata mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja 
biex juru l-konformità ta' prodott. Huma 
għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, 
fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-prodotti li jkunu saru 
disponibbli minnhom fis-suq.

6. Id-distributuri għandhom, wara li 
ssir talba motivata mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja 
biex juru l-konformità ta' prodott. Huma 
għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, 
fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-
konformità tal-prodotti li jkunu saru 
disponibbli minnhom fis-suq.

Or. en

Emenda 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-distributuri għandhom, wara li 
ssir talba motivata mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja 
biex juru l-konformità ta' prodott. Huma 
għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, 
fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-prodotti li jkunu saru 
disponibbli minnhom fis-suq.

6. Id-distributuri għandhom, wara li 
ssir talba motivata mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja 
biex juru l-konformità ta' prodott. Huma 
għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità,
fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex tiġi eliminata n-nuqqas ta' 
konformità tal-prodotti li jkunu saru 
disponibbli minnhom fis-suq.

Or. en

Emenda 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-distributuri għandhom, wara li 
ssir talba motivata mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja 
biex juru l-konformità ta' prodott. Huma 
għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, 
fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-prodotti li jkunu saru 
disponibbli minnhom fis-suq.

6. Id-distributuri għandhom, wara li 
ssir talba mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni kollha neċessarja 
biex juru l-konformità ta' prodott. Huma 
għandhom jikkooperaw ma' dik l-awtorità, 
fuq talba tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-prodotti li jkunu saru 
disponibbli minnhom fis-suq.

Or. en

Emenda 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Id-distributuri għandhom jiżguraw 
taħriġ xieraq u kontinwu tal-persunal 
biex ikollu għarfien dwar kif juża l-
prodotti aċċessibbli u jipprovdi servizzi 
aċċessibbli. Dak it-taħriġ għandu jkopri 
kwistjonijiet bħall-għoti ta' informazzjoni, 
pariri u reklamar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiżdied dispożizzjoni ġdida dwar il-ħtieġa li jiġi żgurat taħriġ xieraq u kontinwu tal-persunal 
biex ikollu għarfien dwar kif juża l-prodotti u s-servizzi aċċessibbli.

Emenda 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
ikunu jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għal perjodu ta' 
10 snin wara li jkunu ġew fornuti bil-
prodott u għal perjodu ta' 10 snin wara li 
jkunu fornew il-prodott.

2. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
ikunu jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għal tal-inqas 
ħames snin jew perjodu li jikkorrispondi 
maċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott 
inkwistjoni.

Or. en

Emenda 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
ikunu jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għal perjodu ta'
10 snin wara li jkunu ġew fornuti bil-
prodott u għal perjodu ta' 10 snin wara li 
jkunu fornew il-prodott.

2. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
ikunu jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għal perjodu ta'
ħames snin wara li jkunu ġew fornuti bil-
prodott u għal perjodu ta' ħames snin wara 
li jkunu fornew il-prodott.

Or. en

Emenda 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi għandhom 
jippreparaw l-informazzjoni meħtieġa 
skont l-Anness III fejn jispjegaw kif is-
servizzi jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà msemmija fl-Artikolu 3. L-
informazzjoni għandha ssir disponibbli 
għall-pubbliku f'format bil-miktub u bil-
fomm, inkluż b'mod li jkun aċċessibbli 
għall-persuni b'limitazzjonijiet funzjonali 
u l-persuni b'diżabilità. Il-fornituri tas-
servizzi għandhom iżommu l-
informazzjoni sakemm ikun qed jitħaddem 
is-servizz.

2. Il-fornituri tas-servizzi għandhom 
jippreparaw l-informazzjoni meħtieġa 
skont l-Anness III fejn jispjegaw kif is-
servizzi jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà msemmija fl-Artikolu 3. L-
informazzjoni għandha ssir disponibbli 
għall-pubbliku b'mod li jkun aċċessibbli 
għall-persuni b'diżabilità. Il-fornituri tas-
servizzi għandhom iżommu l-
informazzjoni sakemm ikun qed jitħaddem 
is-servizz.

Or. en

Emenda 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi għandhom 2. Il-fornituri tas-servizzi għandhom 
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jippreparaw l-informazzjoni meħtieġa 
skont l-Anness III fejn jispjegaw kif is-
servizzi jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà msemmija fl-Artikolu 3. L-
informazzjoni għandha ssir disponibbli 
għall-pubbliku f'format bil-miktub u bil-
fomm, inkluż b'mod li jkun aċċessibbli 
għall-persuni b'limitazzjonijiet funzjonali 
u l-persuni b'diżabilità. Il-fornituri tas-
servizzi għandhom iżommu l-
informazzjoni sakemm ikun qed jitħaddem 
is-servizz.

jippreparaw l-informazzjoni meħtieġa 
skont l-Anness III fejn jispjegaw kif is-
servizzi jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà msemmija fl-Artikolu 3. L-
informazzjoni għandha ssir disponibbli 
għall-pubbliku f'format bil-miktub u bil-
fomm, inkluż b'mod li jkun aċċessibbli 
għall-persuni b'diżabilità. Il-fornituri tas-
servizzi għandhom iżommu l-
informazzjoni sakemm ikun qed jitħaddem 
is-servizz.

Or. en

Emenda 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-fornituri tas-servizzi għandhom, 
wara li ssir talba mmotivata minn 
awtorità kompetenti, jipprovduha bl-
informazzjoni kollha meħtieġa biex juru l-
konformità tas-servizz mar-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà msemmija fl-Artikolu 3. 
Dawn għandhom jikkooperaw ma' dawk l-
awtoritajiet, fuq talba tagħhom, fir-rigward 
ta' kull azzjoni meħuda biex is-servizz isir 
konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

4. Il-fornituri tas-servizzi għandhom
jipprovdu lill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex juru l-konformità tas-servizz 
mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà msemmija 
fl-Artikolu 3. Dawn għandhom 
jikkooperaw ma' dawk l-awtoritajiet, fuq 
talba tagħhom, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex is-servizz isir konformi ma' 
dawk ir-rekwiżiti.

Or. en

Emenda 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-fornituri tas-servizzi għandhom, 
wara li ssir talba mmotivata minn awtorità 
kompetenti, jipprovduha bl-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex juru l-konformità tas-
servizz mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3. Dawn għandhom 
jikkooperaw ma' dawk l-awtoritajiet, fuq 
talba tagħhom, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex is-servizz isir konformi ma' 
dawk ir-rekwiżiti.

4. Il-fornituri tas-servizzi għandhom, 
wara li ssir talba minn awtorità kompetenti, 
jipprovduha bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex juru l-konformità tas-servizz 
mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà msemmija 
fl-Artikolu 3. Dawn għandhom 
jikkooperaw ma' dawk l-awtoritajiet, fuq 
talba tagħhom, fir-rigward ta' kull azzjoni 
meħuda biex is-servizz isir konformi ma' 
dawk ir-rekwiżiti.

Or. en

Emenda 471
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Prodotti u servizzi li huma koperti 
mir-Regolament (UE) Nru 1300/2014 
(TSI għall-PMM) jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ta' aċċessibbiltà skont l-Artikolu 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu jenħtieġ li jiżgura li ma hemm l-ebda duplikazzjoni. Prodotti u servizzi li huma 
koperti mir-Regolament (UE) Nru 1300/2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-
interoperabbiltà relatati mal-aċċessibbiltà tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni għall-persuni 
b'diżabilità u għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa jenħtieġ għalhekk li jiġu rikonoxxuti bħala 
konformi mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

Emenda 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Anke jekk servizz, jew parti minn 
servizz, jiġu sottokuntrattati lil parti terza, 
jenħtieġ li l-aċċessibbiltà ta' dak is-servizz 
ma tiġix kompromessa u l-obbligi ta' din 
id-Direttiva għandhom japplikaw.

Or. en

Emenda 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jiżguraw taħriġ xieraq u kontinwu tal-
persunal biex ikollu għarfien dwar kif 
juża l-prodotti u s-servizzi aċċessibbli. 
Dak it-taħriġ għandu jkopri kwistjonijiet 
bħall-għoti ta' informazzjoni, pariri u 
reklamar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiżdied dispożizzjoni ġdida dwar il-ħtieġa li jiġi żgurat taħriġ xieraq u kontinwu tal-persunal 
biex ikollu għarfien dwar kif juża l-prodotti u s-servizzi aċċessibbli.

Emenda 474
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3 japplikaw sa fejn 

1. Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
msemmija fl-Artikolu 3 japplikaw sa fejn 
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dawn ma jwasslux għal bidla sinifikanti
f'aspett jew f'karatteristika ta' prodott jew 
servizz li jirriżulta fi trasformazzjoni tan-
natura bażika tal-prodott jew tas-servizz.

dawn ma jwasslux għal bidla sinifikanti
fin-natura bażika tal-prodott jew tas-
servizz.

Or. en

Emenda 475
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji
għall-operaturi ekonomiċi b'rabta mal-
benefiċċju stmat għall-persuni b'diżabilità, 
filwaqt li jitqiesu l-frekwenza u t-tul ta' 
żmien tal-użu tal-prodott jew tas-servizz 
speċifiku.

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-operaturi ekonomiċi b'rabta mal-
benefiċċju stmat għall-persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali u l-persuni 
b'diżabilità.

Or. en

Emenda 476
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-operaturi ekonomiċi b'rabta mal-
benefiċċju stmat għall-persuni b'diżabilità, 
filwaqt li jitqiesu l-frekwenza u t-tul ta' 
żmien tal-użu tal-prodott jew tas-servizz 
speċifiku.

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-operaturi ekonomiċi b'rabta mal-
benefiċċju stmat għall-persuni b'diżabilità,
il-persuni b'limitazzjonijiet funzjonali u l-
persuni b'indeboliment relatat mal-età jew 
kwalunkwe indeboliment ieħor, filwaqt li 
jitqiesu l-frekwenza u t-tul ta' żmien tal-
użu tal-prodott jew tas-servizz speċifiku.

Or. en
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Emenda 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-operaturi ekonomiċi b'rabta mal-
benefiċċju stmat għall-persuni b'diżabilità, 
filwaqt li jitqiesu l-frekwenza u t-tul ta' 
żmien tal-użu tal-prodott jew tas-servizz 
speċifiku.

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-operaturi ekonomiċi b'rabta mal-
benefiċċju stmat għall-persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali u għall-
persuni b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-
frekwenza u t-tul ta' żmien tal-użu tal-
prodott jew tas-servizz speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li tinżamm referenza għal "persuni b'limitazzjonijiet funzjonali" b'żieda mat-terminu 
"persuni b'diżabilità" sabiex jintwera li parti ħafna akbar tal-popolazzjoni se tibbenefika 
minn din id-Direttiva. Barra minn hekk, meta ssir l-analiżi tal-istima tal-ispejjeż u tal-
benefiċċji, huwa essenzjali li titqies il-popolazzjoni kollha li tibbenefika minn prodotti u 
servizzi aċċessibbli.

Emenda 478
Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk ma hemm l-ebda impatt 
negattiv sinifikanti fuq il-konsumaturi 
b'mod partikolari fir-rigward tad-
disponibbiltà ta' prodotti u servizzi simili.

Or. en

Emenda 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-tul ta' ħajja tal-magni li huma 
meħtieġa għall-għoti ta' servizz.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk, pereżempju, magna tal-biljetti b'tul ta' ħajja ta' aktar minn 10 snin hija f'kundizzjoni li 
taħdem u tirrappreżenta investiment kbir, mhuwiex raġonevoli li l-operaturi ekonomiċi 
jissostitwixxuha minnufih wara d-data ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Għalhekk il-
valutazzjoni ta' x'jikkostitwixxi piż sproporzjonat jenħtieġ li tqis it-tul ta' ħajja tal-magni, 
aktar u aktar fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva li huwa limitat għal prodotti u 
servizzi ġodda.

Emenda 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) alternattivi li huma offruti 
mingħajr ħlas u huma disponibbli mill-
fornituri tas-servizzi tat-trasport għall-
passiġġieri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tas-servizzi, b'mod partikolari fis-settur tat-trasport, ta' spiss jagħmlu disponibbli 
persunal biex jassisti lill-persuni b'diżabilità fit-tħaddim tal-magni. Din l-għajnuna, li tista' 
tindirizza l-bżonnijiet individwali tal-persuni b'diżabilità b'mod aktar effettiv, jenħtieġ ukoll li 
titqies fil-valutazzjoni tal-proporzjonalità.

Emenda 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-piż ma għandux jitqies 
sproporzjonat meta jiġi kkumpensat 
b'finanzjament minn sorsi oħra minbarra r-
riżorsi proprji tal-operatur ekonomiku,
kemm pubbliċi kif ukoll privati.

4. Il-piż ma għandux jitqies 
sproporzjonat meta jiġi kkumpensat 
b'finanzjament minn sorsi oħra minbarra r-
riżorsi proprji tal-operatur ekonomiku, li 
jkunu saru disponibbli għall-finijiet ta' 
titjib tal-aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-piż ma għandux jitqies 
sproporzjonat meta jiġi kkumpensat 
b'finanzjament minn sorsi oħra minbarra r-
riżorsi proprji tal-operatur ekonomiku, 
kemm pubbliċi kif ukoll privati.

4. Il-piż ma għandux jitqies 
sproporzjonat meta jiġi kkumpensat 
b'finanzjament minn sorsi oħra minbarra r-
riżorsi proprji tal-operatur ekonomiku, 
kemm pubbliċi kif ukoll privati. In-nuqqas 
ta' prijorità, ħin jew għarfien ma għandux 
jitqies bħala raġuni leġittima sabiex jiġi 
allegat il-piż sproporzjonat.

Or. en

Emenda 483
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-piż ma għandux jitqies 
sproporzjonat meta jiġi kkumpensat 
b'finanzjament minn sorsi oħra minbarra r-
riżorsi proprji tal-operatur ekonomiku, 
kemm pubbliċi kif ukoll privati.

4. Il-piż ma għandux jitqies 
sproporzjonat meta jiġi kkumpensat 
b'finanzjament minn sorsi oħra minbarra r-
riżorsi proprji tal-operatur ekonomiku, 
kemm pubbliċi kif ukoll privati. In-nuqqas 
ta' prijorità, ħin jew għarfien ma għandux 
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jitqies bħala raġuni leġittima sabiex jiġi 
allegat il-piż sproporzjonat.

Or. en

Emenda 484
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-valutazzjoni dwar jekk il-
konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
fir-rigward ta' prodotti jew servizzi 
timponix trasformazzjoni sostanzjali jew 
piż sproporzjonat, għandha titwettaq mill-
operatur ekonomiku.

5. Il-valutazzjoni dwar jekk il-
konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
fir-rigward ta' prodotti jew servizzi 
timponix trasformazzjoni sostanzjali jew 
piż sproporzjonat, għandha titwettaq mill-
operatur ekonomiku. In-nuqqas ta' 
prijorità, ħin jew għarfien ma għandux 
jitqies bħala raġuni leġittima sabiex jiġi 
allegat il-piż sproporzjonat.

Or. en

Emenda 485
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-valutazzjoni dwar jekk il-
konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
fir-rigward ta' prodotti jew servizzi 
timponix trasformazzjoni sostanzjali jew 
piż sproporzjonat, għandha titwettaq mill-
operatur ekonomiku.

5. Il-valutazzjoni dwar jekk il-
konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
fir-rigward ta' prodotti jew servizzi 
timponix trasformazzjoni sostanzjali jew 
piż eċċessiv, għandha titwettaq mill-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, 
f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità.

Or. it
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Emenda 486
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-valutazzjoni dwar jekk il-
konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
fir-rigward ta' prodotti jew servizzi 
timponix trasformazzjoni sostanzjali jew 
piż sproporzjonat, għandha titwettaq mill-
operatur ekonomiku.

5. Il-valutazzjoni dwar jekk il-
konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
fir-rigward ta' prodotti jew servizzi 
timponix trasformazzjoni sostanzjali jew 
piż sproporzjonat, għandha titwettaq mill-
operatur ekonomiku flimkien mal-utenti u 
l-esperti dwar ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. In-notifika 
għandha tinkludi l-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3. Il-mikrointrapriżi huma 
eżentati minn dan ir-rekwiżit ta' notifika 
iżda jridu jkunu jistgħu jipprovdu d-
dokumentazzjoni rilevanti jekk din 
tintalab minn awtorità tas-sorveljanza tas-
suq rilevanti.

(6) Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li 
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. Il-
valutazzjoni trid tiġi ppreżentata lill-
awtorità tas-sorveljanza tas-suq rilevanti
skont il-paragrafu 3, jekk ikun mitlub 
hekk.

Or. de

Emenda 488
Igor Šoltes
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li 
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. In-notifika 
għandha tinkludi l-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3. Il-mikrointrapriżi huma 
eżentati minn dan ir-rekwiżit ta' notifika 
iżda jridu jkunu jistgħu jipprovdu d-
dokumentazzjoni rilevanti jekk din 
tintalab minn awtorità tas-sorveljanza tas-
suq rilevanti.

6. Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li 
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. In-notifika 
għandha tinkludi l-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3. L-awtorità tas-sorveljanza 
tas-suq għandha tivverifika b'mod 
sistematiku l-valutazzjoni għal tali 
eżenzjoni li għandha tingħata diment li l-
operatur ekonomiku jkun ipprovda 
valutazzjoni indipendenti ta' parti terza.

Or. en

Emenda 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li 
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. In-notifika 
għandha tinkludi l-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3. Il-mikrointrapriżi huma 
eżentati minn dan ir-rekwiżit ta' notifika 
iżda jridu jkunu jistgħu jipprovdu d-
dokumentazzjoni rilevanti jekk din tintalab 
minn awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
rilevanti.

6. Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinformaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq rilevanti tal-Istat 
Membru li fis-suq tiegħu l-prodott jew is-
servizz ikun tqiegħed jew sar disponibbli.
Il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3
għandha tiġi sottomessa lill-awtorità tas-
sorveljanza tas-suq jekk din tintalab 
b'mod raġonevoli. Il-mikrointrapriżi huma 
eżentati minn dan ir-rekwiżit ta' notifika 
iżda jridu jkunu jistgħu jipprovdu d-
dokumentazzjoni rilevanti jekk din tintalab 
minn awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
rilevanti.
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Or. en

Emenda 490
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li 
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. In-notifika 
għandha tinkludi l-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3. Il-mikrointrapriżi huma 
eżentati minn dan ir-rekwiżit ta' notifika
iżda jridu jkunu jistgħu jipprovdu d-
dokumentazzjoni rilevanti jekk din tintalab 
minn awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
rilevanti.

6. Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li 
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. In-notifika 
għandha tinkludi l-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3. L-SMEs huma eżentati 
minn dan ir-rekwiżit ta' notifika iżda jridu 
jkunu jistgħu jipprovdu d-dokumentazzjoni 
rilevanti jekk din tintalab minn awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq rilevanti.

Or. en

Emenda 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li 
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. In-notifika 
għandha tinkludi l-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3. Il-mikrointrapriżi huma 

6. Meta l-operaturi ekonomiċi jkunu 
użaw l-eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1 
sa 5 għal prodott jew servizz speċifiku, 
dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
tas-sorveljanza tas-suq tal-Istat Membru li 
fis-suq tiegħu il-prodott jew is-servizz ikun 
tqiegħed jew sar disponibbli. In-notifika 
għandha tinkludi l-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 3. Il-mikrointrapriżi huma 
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eżentati minn dan ir-rekwiżit ta' notifika 
iżda jridu jkunu jistgħu jipprovdu d-
dokumentazzjoni rilevanti jekk din tintalab 
minn awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
rilevanti.

eżentati minn dan ir-rekwiżit ta' notifika 
iżda jridu jkunu jistgħu jipprovdu d-
dokumentazzjoni rilevanti jekk din tintalab 
minn awtorità tas-sorveljanza tas-suq 
rilevanti. L-awtorità tas-sorveljanza tas-
suq għandha tivverifika b'mod 
sistematiku l-valutazzjoni għal tali 
eżenzjoni li għandha tingħata.

Or. en

Emenda 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għandu jiġi stabbilit djalogu 
strutturat bejn il-partijiet ikkonċernati 
rilevanti, inklużi persuni b'diżabilità u l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom u l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq biex jiġi żgurat li jiġu stabbiliti 
prinċipji xierqa għall-valutazzjoni tal-
eċċezzjonijiet ħalli jiġi żgurat li dawn 
huma koerenti.

Or. en

Emenda 493
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għandu jiġi stabbilit djalogu 
strutturat bejn il-partijiet ikkonċernati 
rilevanti, inklużi persuni b'diżabilità u l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom u l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq biex jiġi żgurat li jiġu stabbiliti 
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prinċipji xierqa għall-valutazzjoni tal-
eċċezzjonijiet ħalli jiġi żgurat li dawn 
huma koerenti.

Or. en

Emenda 494
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għandu jiġi stabbilit djalogu 
strutturat bejn il-partijiet ikkonċernati 
rilevanti, inklużi persuni b'diżabilità u l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom u l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq biex jiġi żgurat li jiġu stabbiliti 
prinċipji xierqa għall-valutazzjoni tal-
eċċezzjonijiet ħalli jiġi assigurat li huma 
koerenti.

Or. en

Emenda 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għandu jiġi stabbilit djalogu 
strutturat bejn il-partijiet ikkonċernati 
rilevanti, inklużi l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw persuni b'diżabilità u l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq biex 
jiġi żgurat li jiġu stabbiliti prinċipji xierqa 
għall-valutazzjoni tal-eċċezzjonijiet ħalli 
jiġi assigurat li dawn huma koerenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li tiġi promossa l-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom fuq bażi ugwali ma' partijiet ikkonċernati oħra.

Emenda 496
Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, b'mod partikolari permezz tat-
tisħiħ ta' netwerks u ta' strutturi ta' 
sostenn, li jinkoraġġixxu lill-SMEs u ditti 
żgħar ħafna biex jadottaw approċċ ta' 
aċċessibbiltà sod sa mill-istadju tad-disinn 
tal-prodott u mill-għoti ta' servizz.

Or. en

Emenda 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-Istati Membri huma mħeġġa 
jipprovdu inċentivi u linji gwida għall-
mikrointrapriżi u l-SMEs biex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva. Il-proċeduri u l-linji gwida 
għandhom jiġu żviluppati f'konsultazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, 
inklużi l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-persuni b'diżabilità.

Or. en
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Emenda 498
Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-partijiet ikkonċernati rilevanti, 
inklużi l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-persuni b'diżabilità, 
għandhom jiġu kkonsultati 
sistematikament bħala parti mill-
proċedura għall-adozzjoni tal-atti ta' 
implimentazzjoni u għall-iżvilupp ta' 
standards Ewropej;

Or. en

Emenda 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-partijiet ikkonċernati rilevanti, 
inklużi l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-persuni b'diżabilità, 
għandhom jiġu kkonsultati 
sistematikament bħala parti mill-
proċedura għall-adozzjoni tal-atti ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li tiġi promossa l-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom fuq bażi ugwali ma' partijiet ikkonċernati oħra.
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Emenda 500
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-partijiet ikkonċernati rilevanti, 
inklużi persuni b'diżabilità u l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom, għandhom jiġu kkonsultati 
sistematikament bħala parti mill-
proċedura għall-adozzjoni ta' atti ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-
UE għandu jkollha l-istruttura mudell 
stabbilita fl-Anness III tad-Deċiżjoni Nru 
768/2008/KE. Għandu jkun fiha l-
elementi speċifikati fl-Anness II ta' din id-
Direttiva u għandha tiġi aġġornata 
kontinwament. Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw 
id-dokumentazzjoni teknika għandhom 
jevitaw li jimponu kwalunkwe piż 
sproporzjonat għall-intrapriżi mikro, żgħar 
u medji. Għandha wkoll tiġi tradotta fil-
lingwa jew fil-lingwi mitluba mill-Istat 
Membru li fis-suq tiegħu jitqiegħed jew isir 
disponibbli l-prodott.

2. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-
UE għandu jkollha l-istruttura mudell 
stabbilita fl-Anness III tad-Deċiżjoni Nru 
768/2008/KE. Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw 
id-dokumentazzjoni teknika għandhom 
jevitaw li jimponu kwalunkwe piż 
sproporzjonat għall-intrapriżi mikro, żgħar 
u medji. Għandha wkoll tiġi tradotta fil-
lingwa jew fil-lingwi mitluba mill-Istat 
Membru li fis-suq tiegħu jitqiegħed jew isir 
disponibbli l-prodott.

Or. en

Emenda 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
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Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Flimkien mad-dikjarazzjoni ta' 
konformità tal-UE, avviż fuq l-imballaġġ 
għandu jinforma lill-konsumaturi b'mod 
sempliċi u preċiż li l-prodott jinkorpora 
karatteristiċi ta' aċċessibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza ċara għall-aċċessibbiltà se tippermetti lill-konsumaturi jagħmlu għażliet informati.

Emenda 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar

Prinċipji ġenerali tat-tikketta CE tal-
prodotti

It-tikketta CE għandha tkun suġġetta 
għall-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-
Artiklu 30 tar-Regolament (KE) Nru 
765/2008.

Or. de

Emenda 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar

Prinċipji ġenerali tat-tikketta CE tal-
prodotti

It-tikketta CE għandha tkun suġġetta 
għall-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-
Artiklu 30 tar-Regolament (KE) Nru 
765/2008.

Or. en

Emenda 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar

Prinċipji ġenerali tat-tikketta CE tal-
prodotti

It-tikketta CE għandha tkun suġġetta 
għall-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-
Artiklu 30 tar-Regolament (KE) Nru 
765/2008.

Or. en

Emenda 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li informazzjoni miżmuma minn 
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar il-
konformità tal-operaturi ekonomiċi bir-

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li informazzjoni miżmuma minn 
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar il-
konformità tal-operaturi ekonomiċi bir-
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rekwiżiti ta' aċċessibbiltà applikabbli 
stabbiliti fl-Artikolu 3 u l-valutazzjoni tal-
eċċezzjonijiet kif stipulat fl-Artikolu 12, 
issir disponibbli lill-konsumaturi fuq talba 
u f'format aċċessibbli, ħlief meta din l-
informazzjoni ma tkunx tista' tingħata għal 
raġunijiet ta' kunfidenzjalità kif stipulat fl-
Artikolu 19(5) tar-Regolament (KE) Nru 
765/2008.

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà applikabbli 
stabbiliti fl-Artikolu 3 u l-valutazzjoni tal-
eċċezzjonijiet kif stipulat fl-Artikolu 12, 
issir disponibbli lill-konsumaturi f'format 
aċċessibbli, ħlief meta din l-informazzjoni 
ma tkunx tista' tingħata għal raġunijiet ta' 
kunfidenzjalità kif stipulat fl-Artikolu 
19(5) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

Or. en

Emenda 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi reġistru ta' bażi ta' dejta 
aċċessibbli għall-pubbliku ta' prodotti 
mhux aċċessibbli. Il-konsumaturi 
għandhom ikunu jistgħu jikkonsultaw u 
jdaħħlu informazzjoni dwar prodotti 
mhux aċċessibbli. L-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jinformaw lill-konsumaturi jew lil partijiet 
interessati oħra dwar il-possibbiltà li 
jressqu lmenti. Għandha tiġi prevista 
sistema interattiva bejn il-bażijiet ta' dejta 
nazzjonali, taħt ir-responsabbiltà tal-
Kummissjoni jew l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi rilevanti, sabiex l-
informazzjoni dwar prodotti mhux 
aċċessibbli tkun tista' tinxtered madwar l-
Ewropa.

Or. en

Emenda 508
Marlene Mizzi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi reġistru ta' bażi ta' dejta 
aċċessibbli għall-pubbliku ta' prodotti u 
servizzi mhux aċċessibbli. L-Istati Membri 
għandhom jieħdu wkoll il-miżuri 
meħtieġa biex jinformaw lill-konsumaturi 
jew partijiet interessati oħra dwar il-
possibbiltà li jagħmlu ilmenti, kif 
imsemmi fis-subparagrafu a) u b), lill-
awtorità kompetenti nominata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Emenda 509
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a

Il-bażijiet ta' dejta nazzjonali

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxu 
reġistru ta' bażi ta' dejta aċċessibbli għall-
pubbliku ta' prodotti mhux aċċessibbli. Il-
konsumaturi għandhom ikunu jistgħu 
jikkonsultaw u jdaħħlu informazzjoni 
dwar prodotti mhux aċċessibbli. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jinformaw lill-konsumaturi 
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jew lil partijiet interessati oħra dwar il-
possibbiltà li jressqu lmenti. Għandha tiġi 
prevista sistema interattiva bejn il-bażijiet 
ta' dejta nazzjonali, possibbilment taħt ir-
responsabbiltà tal-Kummissjoni jew l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
rilevanti, sabiex l-informazzjoni dwar 
prodotti mhux aċċessibbli tkun tista' 
tinxtered madwar l-Ewropa.

Or. en

Emenda 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta għal direttiva
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a

Il-bażijiet ta' dejta nazzjonali

Kull Stat Membru għandu joħoloq u 
jaġġorna b'mod regolari bażi ta' dejta 
nazzjonali, aċċessibbli għaċ-ċittadini u l-
partijiet ikkonċernati kollha, li tinkludi l-
informazzjoni rilevanti kollha dwar il-
livell tal-aċċessibbiltà tal-prodotti u s-
servizzi elenkati fl-Artikolu 1(1) u (2).

Or. en

Emenda 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura fir-rigward ta' prodotti li
jippreżentaw riskju marbut mal-
aċċessibbiltà fil-livell nazzjonali

Proċedura fir-rigward ta' prodotti li jonqsu 
milli jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
konformità fil-livell nazzjonali
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Or. en

Emenda 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura fir-rigward ta' prodotti li 
jippreżentaw riskju marbut mal-
aċċessibbiltà fil-livell nazzjonali

Proċedura fir-rigward ta' prodotti li 
jippreżentaw riskju għas-sigurtà jew għas-
saħħa fil-livell nazzjonali

Or. en

Emenda 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura fir-rigward ta' prodotti li 
jippreżentaw riskju marbut mal-
aċċessibbiltà fil-livell nazzjonali

Proċedura fir-rigward ta' prodotti li 
jippreżentaw riskju għas-sikurezza jew 
għas-saħħa marbut mal-aċċessibbiltà fil-
livell nazzjonali

Or. de

Emenda 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta' Stat Membru wieħed ikunu ħadu 
azzjoni skont l-Artikolu 20 tar-
Regolament (KE) Nru 765/2008, jew meta 

Meta l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta' Stat Membru wieħed ikollhom raġuni 
biżżejjed biex jemmnu li prodott kopert 
minn din id-Direttiva ma jissodisfax ir-
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jkollhom raġuni biżżejjed biex jemmnu li 
prodott kopert minn din id-Direttiva
jippreżenta riskju marbut ma' aspetti ta'
aċċessibbiltà koperti minn din id-
Direttiva, dawn għandhom iwettqu 
evalwazzjoni b'rabta mal-prodott 
ikkonċernat li jkopri r-rekwiżiti kollha 
stabbiliti f'din id-Direttiva. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw bis-sħiħ mal-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq.

rekwiżiti ta' konformità, dawn għandhom 
iwettqu evalwazzjoni b'rabta mal-prodott 
ikkonċernat li jkopri r-rekwiżiti kollha 
stabbiliti f'din id-Direttiva. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw bis-sħiħ mal-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta' Stat Membru wieħed ikunu ħadu azzjoni 
skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008, jew meta jkollhom raġuni 
biżżejjed biex jemmnu li prodott kopert 
minn din id-Direttiva jippreżenta riskju 
marbut ma' aspetti ta' aċċessibbiltà koperti 
minn din id-Direttiva, dawn għandhom 
iwettqu evalwazzjoni b'rabta mal-prodott 
ikkonċernat li jkopri r-rekwiżiti kollha 
stabbiliti f'din id-Direttiva. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw bis-sħiħ mal-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq.

Meta l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta' Stat Membru wieħed ikunu ħadu azzjoni 
skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008, jew meta jkollhom raġuni 
biżżejjed biex jemmnu li prodott kopert 
minn din id-Direttiva jippreżenta riskju
għas-sikurezza jew għas-saħħa marbut 
ma' aspetti ta' aċċessibbiltà koperti minn 
din id-Direttiva, dawn għandhom iwettqu 
evalwazzjoni b'rabta mal-prodott 
ikkonċernat li jkopri r-rekwiżiti kollha 
stabbiliti f'din id-Direttiva. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw bis-sħiħ mal-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq.

Or. de

Emenda 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta' Stat Membru wieħed ikunu ħadu azzjoni 
skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008, jew meta jkollhom raġuni 
biżżejjed biex jemmnu li prodott kopert 
minn din id-Direttiva jippreżenta riskju 
marbut ma' aspetti ta' aċċessibbiltà koperti 
minn din id-Direttiva, dawn għandhom 
iwettqu evalwazzjoni b'rabta mal-prodott 
ikkonċernat li jkopri r-rekwiżiti kollha 
stabbiliti f'din id-Direttiva. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw bis-sħiħ mal-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq.

Meta l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
ta' Stat Membru wieħed ikunu ħadu azzjoni 
skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008, jew meta jkollhom raġuni 
biżżejjed biex jemmnu li prodott kopert 
minn din id-Direttiva jippreżenta riskju
għas-sigurtà jew għas-saħħa marbut ma' 
aspetti ta' aċċessibbiltà koperti minn din id-
Direttiva, dawn għandhom iwettqu 
evalwazzjoni b'rabta mal-prodott 
ikkonċernat li jkopri r-rekwiżiti kollha 
stabbiliti f'din id-Direttiva. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw bis-sħiħ mal-awtoritajiet għas-
sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 517
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta, matul dik l-evalwazzjoni, l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq isibu li 
l-prodott ma jikkonformax mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'din id-Direttiva, huma 
għandhom mingħajr dewmien jesiġu li l-
operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri
korrettivi xierqa kollha biex il-prodott isir 
konformi ma' dawk ir-rekwiżiti, biex il-
prodott jiġi rtirat mis-suq jew biex 
jissejjaħ lura f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli, skont in-natura tar-riskju, kif 
jista' jiġi preskritt minnhom.

Meta, matul dik l-evalwazzjoni, l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq isibu li 
l-prodott ma jikkonformax mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'din id-Direttiva, huma 
għandhom mingħajr dewmien jesiġu li l-
operatur ekonomiku rilevanti jieħu tali 
miżuri korrettivi xierqa kollha biex il-
prodott isir konformi ma' dawk ir-rekwiżiti.

Or. en
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Emenda 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta, matul dik l-evalwazzjoni, l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq isibu li 
l-prodott ma jikkonformax mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'din id-Direttiva, huma 
għandhom mingħajr dewmien jesiġu li l-
operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri 
korrettivi xierqa kollha biex il-prodott isir 
konformi ma' dawk ir-rekwiżiti, biex il-
prodott jiġi rtirat mis-suq jew biex jissejjaħ 
lura f'perjodu ta' żmien raġonevoli, skont 
in-natura tar-riskju, kif jista' jiġi preskritt 
minnhom.

Meta, matul dik l-evalwazzjoni, l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq isibu li 
l-prodott ma jikkonformax mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'din id-Direttiva, huma 
għandhom mingħajr dewmien jesiġu li l-
operatur ekonomiku rilevanti jieħu l-miżuri 
korrettivi xierqa kollha biex il-prodott isir 
konformi ma' dawk ir-rekwiżiti, biex il-
prodott jiġi rtirat mis-suq f'perjodu ta' 
żmien raġonevoli addizzjonali, jekk l-
operatur ekonomiku rilevanti jkun naqas 
milli jieħu kwalunkwe miżura korrettiva.

Or. en

Emenda 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 
765/2008 għandu japplika għall-miżuri 
msemmija fit-tieni subparagrafu.

imħassar

Or. en

Emenda 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-operatur ekonomiku 
rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva xierqa
fil-perjodu ta' żmien imsemmi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jieħdu l-miżuri provviżorji 
xierqa kollha biex jipprojbixxu jew 
jirrestrinġu l-prodotti li jkunu qed isiru 
disponibbli fis-swieq nazzjonali tagħhom, 
biex jirtiraw il-prodott minn dak is-suq 
jew biex isejħuh lura. L-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq għandhom jinfurmaw 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra b'dawk il-miżuri.

4. Meta l-operatur ekonomiku 
rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva xierqa, 
l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jieħdu l-miżuri provviżorji 
xierqa kollha biex jiżguraw li l-prodott 
jinġieb f'konformità mar-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà stabbiliti f'din id-Direttiva. 
L-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jinfurmaw mingħajr dewmien 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
b'dawk il-miżuri.

Or. en

Emenda 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-operatur ekonomiku 
rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva xierqa 
fil-perjodu ta' żmien imsemmi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet 
ta' sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-
miżuri provviżorji xierqa kollha biex 
jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-prodotti li 
jkunu qed isiru disponibbli fis-swieq 
nazzjonali tagħhom, biex jirtiraw il-prodott 
minn dak is-suq jew biex isejħuh lura. L-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jinfurmaw mingħajr dewmien 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
b'dawk il-miżuri.

4. Meta l-operatur ekonomiku 
rilevanti ma jiħux azzjoni korrettiva xierqa 
fil-perjodu ta' żmien imsemmi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet 
ta' sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-
miżuri provviżorji xierqa kollha biex 
jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-prodotti li 
jkunu qed isiru disponibbli fis-swieq 
nazzjonali tagħhom, biex jirtiraw il-prodott 
minn dak is-suq. L-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq għandhom jinfurmaw 
mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra b'dawk il-miżuri.

Or. en
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Emenda 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji 
kollha disponibbli, b'mod partikolari d-
dejta meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-
prodott mhux konformi, l-oriġini tal-
prodott, in-natura tal-allegat nuqqas ta' 
konformità u tar-riskju involut, in-natura u 
t-tul tal-miżuri nazzjonali li jkunu ttieħdu u 
l-argumenti mressqa mill-operatur 
ekonomiku relevanti. B'mod partikolari, l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta' 
konformità huwiex dovut għal kwalunkwe 
waħda minn dawn li ġejjin:

5. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji 
kollha disponibbli, b'mod partikolari d-
dejta meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-
prodott mhux konformi, l-oriġini tal-
prodott, in-natura tal-allegat nuqqas ta' 
konformità, in-natura u t-tul tal-miżuri 
nazzjonali li jkunu ttieħdu u l-argumenti 
mressqa mill-operatur ekonomiku 
relevanti. B'mod partikolari, l-awtoritajiet 
ta' sorveljanza tas-suq għandhom jindikaw 
jekk in-nuqqas ta' konformità huwiex dovut 
għal kwalunkwe waħda minn dawn li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji 
kollha disponibbli, b'mod partikolari d-
dejta meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-
prodott mhux konformi, l-oriġini tal-
prodott, in-natura tal-allegat nuqqas ta' 
konformità u tar-riskju involut, in-natura u 
t-tul tal-miżuri nazzjonali li jkunu ttieħdu u 
l-argumenti mressqa mill-operatur 
ekonomiku relevanti. B'mod partikolari, l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta' 
konformità huwiex dovut għal kwalunkwe 
waħda minn dawn li ġejjin:

5. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji 
kollha disponibbli, b'mod partikolari d-
dejta meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-
prodott mhux konformi, l-oriġini tal-
prodott, in-natura tal-allegat nuqqas ta' 
konformità u tar-riskju għas-sigurtà jew 
għas-saħħa, in-natura u t-tul tal-miżuri 
nazzjonali li jkunu ttieħdu u l-argumenti 
mressqa mill-operatur ekonomiku 
relevanti. B'mod partikolari, l-awtoritajiet 
ta' sorveljanza tas-suq għandhom jindikaw 
jekk in-nuqqas ta' konformità huwiex dovut 
għal kwalunkwe waħda minn dawn li 
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ġejjin:

Or. en

Emenda 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji 
kollha disponibbli, b'mod partikolari d-
dejta meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-
prodott mhux konformi, l-oriġini tal-
prodott, in-natura tal-allegat nuqqas ta' 
konformità u tar-riskju involut, in-natura u 
t-tul tal-miżuri nazzjonali li jkunu ttieħdu u 
l-argumenti mressqa mill-operatur 
ekonomiku relevanti. B'mod partikolari, l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta' 
konformità huwiex dovut għal kwalunkwe 
waħda minn dawn li ġejjin:

(5) L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4 għandha tinkludi d-dettalji 
kollha disponibbli, b'mod partikolari d-
dejta meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-
prodott mhux konformi, l-oriġini tal-
prodott, in-natura tal-allegat nuqqas ta' 
konformità u tar-riskju għas-sikurezza jew 
għas-saħħa involut, in-natura u t-tul tal-
miżuri nazzjonali li jkunu ttieħdu u l-
argumenti mressqa mill-operatur 
ekonomiku relevanti. B'mod partikolari, l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jindikaw jekk in-nuqqas ta' 
konformità huwiex dovut għal kwalunkwe 
waħda minn dawn li ġejjin:

Or. de

Emenda 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodott jonqos milli jissodisfa r-
rekwiżiti relatati ma' dawk stabbiliti fl-
Artikolu 3 ta' din id-Direttiva, jew

(a) il-prodott jonqos milli jissodisfa r-
rekwiżiti relatati ma' dawk stabbiliti fl-
Artikolu 3 ta' din id-Direttiva, li jirriżulta 
f'riskju għas-sikurezza jew għas-saħħa, 
jew

Or. de
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Emenda 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-nuqqasijiet fl-istandards 
armonizzati msemmija fl-Artikolu 13 li 
jikkonferixxu preżunzjoni ta' konformità.

(b) in-nuqqasijiet fl-istandards 
armonizzati msemmija fl-Artikolu 13 li 
jikkonferixxu preżunzjoni ta' konformità, li 
jirriżultaw f'riskju għas-sikurezza jew 
għas-saħħa.

Or. de

Emenda 527
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri restrittivi
xierqa fir-rigward tal-prodott ikkonċernat,
bħall-irtirar tal-prodott mis-suq tagħhom,
mingħajr dewmien.

8. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-miżuri xierqa fir-
rigward tal-prodott ikkonċernat, mingħajr 
dewmien.

Or. en

Emenda 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-Istati Membri għandhom (8) L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li jittieħdu l-miżuri restrittivi 
xierqa fir-rigward tal-prodott ikkonċernat, 
bħall-irtirar tal-prodott mis-suq tagħhom, 
mingħajr dewmien.

jiżguraw li jittieħdu l-miżuri restrittivi, 
proporzjonati xierqa fir-rigward tal-prodott 
ikkonċernat, bħall-irtirar tal-prodott mis-
suq tagħhom, mingħajr dewmien.

Or. de

Emenda 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattiki fost l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u 
sabiex tiġi żgurata l-koerenza fl-
applikazzjoni tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
stabbiliti f'din id-Direttiva jew f'każijiet 
meqjusa neċessarji wara talba mill-
Kummissjoni sabiex tesprimi opinjoni 
dwar eċċezzjonijiet minn dawn ir-
rekwiżiti, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi grupp ta' ħidma magħmul 
minn rappreżentanti tal-awtoritajiet 
nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq u l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi 
persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 530
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a

Skambju tal-informazzjoni
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Sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattiki fost l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u 
sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
koerenti tar-rekwiżiti stabbiliti f'din id-
Direttiva jew f'każijiet meqjusa neċessarji 
wara talba mill-Kummissjoni sabiex 
tesprimi opinjoni dwar eċċezzjonijiet minn 
dawn ir-rekwiżiti, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi grupp ta' ħidma 
magħmul minn rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-
suq u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi 
persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 531
Maria Grapini

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk wara t-tlestija tal-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 19(3) u (4), jittressqu 
oġġezzjonijiet kontra miżura meħuda minn 
Stat Membru, jew meta l-Kummissjoni tqis
li miżura nazzjonali tmur kontra l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha, mingħajr dewmien, tikkonsulta 
mal-Istati Membri u mal-operatur 
ekonomiku jew mal-operaturi ekonomiċi 
rilevanti u għandha tevalwa l-miżura 
nazzjonali. Fuq il-bażi tar-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tieħu deċiżjoni dwar jekk il-miżura 
nazzjonali hijiex iġġustifikata jew le.

Jekk wara t-tlestija tal-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 19(3) u (4), jittressqu 
oġġezzjonijiet kontra miżura meħuda minn 
Stat Membru, jew meta l-Kummissjoni
għandha evidenza raġonevoli biex 
tissuġġerixxi li miżura nazzjonali tmur 
kontra l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, 
tikkonsulta mal-Istati Membri u mal-
operatur ekonomiku jew mal-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u għandha tevalwa l-
miżura nazzjonali. Fuq il-bażi tar-riżultati 
ta' dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tieħu deċiżjoni dwar jekk il-
miżura nazzjonali hijiex iġġustifikata jew 
le.

Or. ro
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Emenda 532
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk wara t-tlestija tal-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 19(3) u (4), jittressqu 
oġġezzjonijiet kontra miżura meħuda minn 
Stat Membru, jew meta l-Kummissjoni tqis 
li miżura nazzjonali tmur kontra l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha, mingħajr dewmien, tikkonsulta 
mal-Istati Membri u mal-operatur 
ekonomiku jew mal-operaturi ekonomiċi 
rilevanti u għandha tevalwa l-miżura 
nazzjonali. Fuq il-bażi tar-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tieħu deċiżjoni dwar jekk il-miżura 
nazzjonali hijiex iġġustifikata jew le.

Jekk wara t-tlestija tal-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 19(3) u (4), jittressqu 
oġġezzjonijiet kontra miżura meħuda minn 
Stat Membru, jew meta l-Kummissjoni tqis 
li miżura nazzjonali tmur kontra l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha, mingħajr dewmien, tikkonsulta 
mal-Istati Membri, u mal-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
persuni b'diżabilità u mal-operatur 
ekonomiku jew mal-operaturi ekonomiċi 
rilevanti, u għandha tevalwa l-miżura 
nazzjonali. Fuq il-bażi tar-riżultati ta' dik l-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tieħu deċiżjoni dwar jekk il-miżura 
nazzjonali hijiex iġġustifikata jew le.

Or. it

Emenda 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-miżura nazzjonali titqies 
iġġustifikata, l-Istati Membri kollha 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw li l-prodott li ma jkunx konformi
jiġi irtirat mis-suq tagħhom, u għandhom 
jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni. Jekk il-
miżura nazzjonali titqies li ma tkunx 
iġġustifikata, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jirtira l-miżura.

2. Jekk il-miżura nazzjonali titqies 
iġġustifikata, l-Istati Membri kollha 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw li l-prodott li ma jkunx konformi
jinġieb f'konformità, u għandhom 
jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni. Jekk il-
miżura nazzjonali titqies li ma tkunx 
iġġustifikata, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jirtira l-miżura.

Or. en
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Emenda 534
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti 
ta' aċċessibbiltà stabbiliti fit-Taqsima IX
tal-Anness I:

1. Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti 
ta' aċċessibbiltà stabbiliti fit-Taqsimiet I sa 
V tal-Anness I għall-prodotti u s-servizzi 
msemmija fl-Artikolu 1(1) u 1(2) kif ġej:

Or. en

Emenda 535
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Meta jiġu stabbiliti l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti relatati mal-kuntratti u mal-
konċessjonijiet pubbliċi kollha li s-suġġett 
tagħhom huwa maħsub għall-użu minn 
persuni, kemm jekk mill-pubbliku 
ġenerali kif ukoll mill-persunal tal-
awtorità kontraenti jew tal-entità 
kontraenti, li huma soġġetti għad-Direttiva
2014/23/UE,49 għad-Direttiva 
2014/24/UE50 u għad-Direttiva 
2014/25/UE.51

(a) Meta jiġu stabbiliti l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati mal-
kuntratti pubbliċi, inklużi l-kuntratti 
mħallta, kif definiti fl-Artikolu 1(3) ta' din 
id-Direttiva, li huma soġġetti għad-
Direttiva 2014/24/UE50 jew għad-Direttiva
2014/25/UE51.

__________________ __________________

49 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 
2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni
50 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-akkwist pubbliku.

50 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-akkwist pubbliku.
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51 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw 
fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u postali.

51 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw 
fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u postali.

Or. en

Emenda 536
Edward Czesak

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Meta jiġu stabbiliti r-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà msemmija fil-preparazzjoni 
u fl-implimentazzjoni tal-programmi 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1303/2013 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond 
Marittimu u tas-Sajd Ewropew u r-
Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-
Fond Soċjali Ewropew;

imħassar

Or. en

Emenda 537
Edward Czesak

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Meta jiġu stabbiliti r-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà marbuta ma' kriterji soċjali 
u ta' kwalità stabbiliti mill-awtoritajiet 
kompetenti fil-proċeduri ta' offerti għal 
servizzi pubbliċi tat-trasport tal-
passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq skont ir-
Regolament (KE) Nru 1370/2007;

imħassar
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Or. en

Emenda 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Meta jiġu stabbiliti r-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà marbuta ma' kriterji soċjali u 
ta' kwalità stabbiliti mill-awtoritajiet 
kompetenti fil-proċeduri ta' offerti għal 
servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri 
bil-ferrovija u bit-triq skont ir-Regolament
(KE) Nru 1370/2007;

(c) Meta jiġu stabbiliti r-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà marbuta ma' kriterji soċjali u 
ta' kwalità stabbiliti mill-awtoritajiet 
kompetenti fil-proċeduri ta' offerti għal 
servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri 
bil-ferrovija u bit-triq skont ir-Regolament
(KE) Nru 1370/2007, sa fejn l-awtoritajiet 
kompetenti jistabbilixxu rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti huma liberi li jagħżlu jekk il-konformità mar-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà jenħtieġx li tkun kriterju ta' għotja jew le. Madankollu, jekk dawn jagħmlulhom 
kundizzjoni, il-kriterji jridu jkunu konsistenti mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà stabbiliti f'din id-
Direttiva.

Emenda 539
Edward Czesak

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Għall-infrastruttura tat-trasport 
skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) 
Nru 1315/2013.

imħassar

Or. en
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Emenda 540
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Fejn applikabbli, għal-
leġiżlazzjoni rilevanti kollha tal-Unjoni 
jew għad-dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni li jirreferu għall-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 541
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Fejn applikabbli, għal-
leġiżlazzjoni rilevanti kollha tal-Unjoni 
jew għad-dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni li jirreferu għall-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni 
b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-frekwenza
u t-tul ta' żmien tal-użu tal-prodott jew tas-

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni 
b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-frekwenza, 
it-tul ta' żmien tal-użu tal-prodott jew tas-
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servizz speċifiku; servizz speċifiku kif ukoll l-istima tal-
ammont ta' utenti;

Or. en

Emenda 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni 
b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-frekwenza 
u t-tul ta' żmien tal-użu tal-prodott jew tas-
servizz speċifiku;

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali u l-persuni 
b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-frekwenza 
u t-tul ta' żmien tal-użu tal-prodott jew tas-
servizz speċifiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li tinżamm referenza għal "persuni b'limitazzjonijiet funzjonali" b'żieda mat-terminu 
"persuni b'diżabilità" sabiex jintwera li parti ħafna akbar tal-popolazzjoni se tibbenefika 
minn din id-Direttiva. Barra minn hekk, meta ssir l-analiżi tal-istima tal-ispejjeż u tal-
benefiċċji, huwa essenzjali li titqies il-popolazzjoni kollha li tibbenefika minn prodotti u 
servizzi aċċessibbli.

Emenda 544
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni 
b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-frekwenza 
u t-tul ta' żmien tal-użu tal-prodott jew tas-

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni 
b'diżabilità u għall-persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali, filwaqt li 
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servizz speċifiku; jitqiesu l-frekwenza u t-tul ta' żmien tal-
użu tal-prodott jew tas-servizz speċifiku;

Or. en

Emenda 545
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni dwar jekk il-
konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibilità 
msemmija fl-Artikolu 21 tkunx timponi piż 
sproporzjonat, għandha titwettaq mill-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati.

3. Il-valutazzjoni dwar jekk il-
konformità mar-rekwiżiti ta' aċċessibilità 
msemmija fl-Artikolu 21 tkunx timponi piż 
sproporzjonat, għandha titwettaq mill-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati. In-
nuqqas ta' prijorità, ħin jew għarfien 
jenħtieġ li ma jitqiesx bħala raġuni 
leġittima sabiex jiġi allegat piż 
sproporzjonat.

Or. en

Emenda 546
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta awtorità kompetenti tuża l-
eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1, 2 u 3 
għal prodott jew servizz speċifiku, din 
għandha tinnotifika b'dan lill-
Kummissjoni. In-notifika għandha tinkludi 
l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

4. Meta awtorità kompetenti tuża l-
eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1, 2 u 3 
għal prodott jew servizz speċifiku, din 
għandha tinnotifika b'dan lill-
Kummissjoni. In-notifika għandha tinkludi 
l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u 
għandha tkun disponibbli għall-pubbliku 
f'formati aċċessibbli.

Or. en
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Emenda 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta awtorità kompetenti tuża l-
eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1, 2 u 3 
għal prodott jew servizz speċifiku, din 
għandha tinnotifika b'dan lill-
Kummissjoni. In-notifika għandha tinkludi 
l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

4. Meta awtorità kompetenti tuża l-
eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1, 2 u 3 
għal prodott jew servizz speċifiku, din 
għandha tinnotifika b'dan lill-
Kummissjoni. In-notifika għandha tinkludi 
l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u 
għandha tkun disponibbli għall-pubbliku 
f'formati aċċessibbli.

Or. en

Emenda 548
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta awtorità kompetenti tuża l-
eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1, 2 u 3 
għal prodott jew servizz speċifiku, din 
għandha tinnotifika b'dan lill-
Kummissjoni. In-notifika għandha tinkludi 
l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

4. Meta awtorità kompetenti tuża l-
eċċezzjoni stipulata fil-paragrafi 1, 2 u 3 
għal prodott jew servizz speċifiku, din 
għandha tinnotifika b'dan lill-
Kummissjoni. In-notifika għandha tinkludi 
l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u 
għandha tkun disponibbli għall-pubbliku 
f'formati aċċessibbli.

Or. en

Emenda 549
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk il-Kummissjoni jkollha 
raġunijiet biex tiddubita d-deċiżjoni tal-
awtorità kompetenti kkonċernata, il-
Kummissjoni tista' titlob lill-grupp ta'
ħidma msemmi fl-Artikolu 19a biex 
jivverifika l-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u joħroġ 
opinjoni.

Or. en

Emenda 550
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-mezzi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu:

imħassar

(a) dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom il-konsumatur jista' jieħu 
azzjoni skont il-liġi nazzjonali quddiem il-
qrati jew quddiem il-korpi amministrattivi 
kompetenti sabiex jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jttrasponu 
din id-Direttiva jiġu mħarsa;

(b) id-dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom il-korpi pubbliċi jew l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra privati li jkollhom 
interess leġittimu fl-iżgurar tal-ħarsien 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, 
ikunu jistgħu jieħdu azzjoni skont il-liġi 
nazzjonali quddiem il-qrati jew quddiem 
il-korpi amministrattivi kompetenti f'isem 
il-konsumaturi sabiex jiżguraw li jitħarsu 
d-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu 
din id-Direttiva.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet legali jenħtieġ li jitħassru għaliex inkella jagħmluha possibbli li 
titressaq azzjoni popolari.

Emenda 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom il-konsumatur jista' jieħu azzjoni 
skont il-liġi nazzjonali quddiem il-qrati jew 
quddiem il-korpi amministrattivi 
kompetenti sabiex jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jttrasponu 
din id-Direttiva jiġu mħarsa;

(a) dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom il-konsumatur affettwat 
direttament jista' jieħu azzjoni skont il-liġi 
nazzjonali quddiem il-qrati jew quddiem il-
korpi amministrattivi kompetenti sabiex 
jiżguraw li d-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jttrasponu din id-Direttiva jiġu mħarsa;

Or. en

Emenda 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom il-korpi pubbliċi jew l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra privati li jkollhom 
interess leġittimu fl-iżgurar tal-ħarsien 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, 
ikunu jistgħu jieħdu azzjoni skont il-liġi 
nazzjonali quddiem il-qrati jew quddiem il-
korpi amministrattivi kompetenti f'isem il-
konsumaturi sabiex jiżguraw li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu 
din id-Direttiva.

(b) id-dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom il-korpi pubbliċi jew l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra privati li huma 
direttament affettwati min-nuqqas ta'
konformità ta' prodott jew servizz, ikunu 
jistgħu jieħdu azzjoni skont il-liġi 
nazzjonali quddiem il-qrati jew quddiem il-
korpi amministrattivi kompetenti f'isem il-
konsumaturi sabiex jiżguraw li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu 
din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 553
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' 
lmenti, komprensiv u mgħammar b'riżorsi 
xierqa li jkun aċċessibbli għall-
konsumaturi biex jikkomplementa sistema 
ta' implimentazzjoni u monitoraġġ.

Or. en

Emenda 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' 
lmenti, komprensiv u mgħammar b'riżorsi 
xierqa għall-konsumaturi biex 
jikkomplementa sistema ta' 
implimentazzjoni u monitoraġġ.

Or. en

Emenda 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' 
lmenti, komprensiv u mgħammar b'riżorsi 
xierqa għall-konsumaturi biex 
jikkomplementa sistema ta' 
implimentazzjoni u monitoraġġ.

Or. en

Emenda 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' 
lmenti, komprensiv u mgħammar b'riżorsi 
xierqa għall-konsumaturi biex 
jikkomplementa sistema ta' 
implimentazzjoni u monitoraġġ.

Or. en

Emenda 557
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dispożizzjonijiet li permezz 
tagħhom jiġi stabbilit mekkaniżmu tal-
ilmenti tal-konsumaturi.

Or. it

Emenda 558
Igor Šoltes
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Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li qabel ma tittieħed azzjoni 
quddiem il-qrati jew quddiem korpi 
amministrattivi kompetenti, għandu jkun 
hemm opportunità għall-operatur 
ekonomiku rilevanti biex isolvi 
kwalunkwe allegat nuqqas ta' konformità 
mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, 
anke permezz ta' impenn, kooperazzjoni 
jew mekkaniżmi ta' soluzzjoni alternattiva 
għat-tilwim mal-konsumaturi, mal-korpi 
pubbliċi u / jew ma' assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra privati b'interess leġittimu. Dan 
għandu jkun magħruf bħala l-
"mekkaniżmu ta' impenn".

Jekk in-nuqqas ta' konformità ma jkunx 
jista' jiġi solvut għas-sodisfazzjon taż-
żewġ partijiet fi żmien 15-il jum mid-data 
li fiha l-operatur ekonomiku jkun ġie 
innotifikat bit-tħassib imqajjem mill-
konsumaturi, mill-korpi pubbliċi u / jew 
assoċjazzjonijiet privati, 
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra b'interess leġittimu, il-mekkaniżmu 
ta' impenn għandu jitqies li jkun falla, 
sakemm il-partijiet ma jkunux qablu 
b'mod reċiproku biex jestendu dak il-
perjodu.

Fil-każijiet fejn il-mekkaniżmu ta' impenn 
ikun falla, il-qrati nazzjonali għandhom 
ikunu meħtieġa, meta jivvalutaw il-merti 
ta' każ li jinvolvi l-allegazzjonijiet ta' 
nuqqas sostanzjali ta' konformità ma' din 
id-Direttiva, iqisu jekk il-partijiet għamlux 
użu mill-mekkaniżmu ta' impenn jew le.

Or. en
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Emenda 559
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan l-Artikolu ma għandux 
japplika għal kuntratti li huma soġġetti 
għad-Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE.

Or. en

Emenda 560
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Biex jitkompla l-għan li jinsab fil-
paragrafu 2a, l-Istati Membri għandhom 
iħeġġu lill-operaturi ekonomiċi 
jimplimentaw u jippubbliċizzaw 
mekkaniżmu ta' lmentar mill-
konsumaturi bil-għan li jsolvi t-tilwim.

Or. en

Emenda 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-penali previsti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2. Il-penali stipulati għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi
biżżejjed biex ma jikkostitwux alternattiva 
għall-operaturi ekonomiċi fir-rigward 
tan-nuqqas ta' konformità tal-prodotti jew 



AM\1121397MT.docx 59/163 PE599.726v03-00

MT

is-servizzi tagħhom mar-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà stabbiliti f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-penali stipulati għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2. Il-penali stipulati għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi, iżda 
m'għandhomx iservu bħala alternattiva 
għall-eżekuzzjoni min-naħa tal-operaturi 
ekonomiċi tal-obbligu tagħhom b'rabta 
mal-aċċessibbiltà tal-prodotti jew tas-
servizzi tagħhom.

Or. en

Emenda 563
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw ir-riżorsi meħtieġa biex 
jinfurzaw u jiġbru l-penali. Il-fondi li 
jinġabru għandhom jiġu investiti mill-
ġdid f'miżuri relatati mal-aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White
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Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rikavati miġbura mill-
impożizzjoni tal-penali għandhom jiġu 
investiti mill-ġdid f'miżuri relatati mal-
aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 565
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Dan l-Artikolu ma għandux 
japplika għal kuntratti li huma soġġetti 
għad-Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE.

Or. en

Emenda 566
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [... daħħal id-data -
sitt snin wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva].

2. Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn:

(a) ... [tliet snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għall-prodotti 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 1(1) –
is-sistemi operattivi u l-ħardwer tal-
kompjuter bi skop ġenerali;

(b) ... [ħames snin wara d-data tad-
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dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva għall-
prodotti msemmija fil-punt (b) tal-
Artikolu 1(1) – it-terminals self-service;

(c) ... [erba' snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għall-prodotti 
msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 1(1) –
it-tagħmir tat-terminals b'kapaċitajiet 
avvanzati tal-informatika għall-
konsumaturi, b'rabta mas-servizzi tat-
telefonija;

(d) ... [erba' snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għall-prodotti 
msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 1(1) –
it-tagħmir tat-terminals b'kapaċitajiet 
avvanzati tal-informatika għall-
konsumaturi, b'rabta mas-servizzi tal-
midja awdjoviżiva;

(e) ... [erba' snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva għall-prodotti 
msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 1(1) –
apparat domestiku mħaddem minn 
interfaċċa tal-utent;

(f) ... [erba' snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-servizzi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) –
is-servizzi tat-telefonija;

(g) ... [sitt snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għall-prodotti 
msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2) –
is-servizzi tal-midja awdjoviżiva;

(h) ... [tliet snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-servizzi 
msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 1(2) –
is-servizzi tat-trasport għall-passiġġieri bl-
ajru, bil-karozza tal-linja, bil-ferrovija u 
fuq l-ilma (is-siti web u l-applikazzjonijiet 
mobbli);

(i) ... [ħames snin wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-
servizzi msemmija fil-punt (c) tal-
Artikolu 1(2) – is-servizzi tat-trasport 
għall-passiġġieri bl-ajru, bil-karozza tal-
linja, bil-ferrovija u fuq l-ilma (it-
terminals self-service u l-magni tal-
biljetti);
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(j) ... [10 snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva għas-servizzi 
msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 1(2) –
is-servizzi tat-trasport għall-passiġġieri bl-
ajru, bil-karozza tal-linja, bil-ferrovija u 
fuq l-ilma (il-vetturi u l-infrastruttura);

(k) ... [ħames snin wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-
servizzi msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 1(2) – is-servizzi bankarji u t-
terminals ta' pagament (it-terminals self-
service u t-terminals ta' pagament);

(l) ... [tliet snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-servizzi 
msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 1(2) –
is-servizzi bankarji u t-terminals ta' 
pagament (is-servizz bankarju);

(m) ... [tliet snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-servizzi 
msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 1(2) –
kotba elettroniċi;

(n) ... [tliet snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-servizzi 
msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 1(2) –
il-kummerċ elettroniku, is-siti web tal-
fornituri tal-prodotti u s-servizzi, il-midja 
soċjali u s-siti web tal-aħbarijiet u l-
pjattaformi online;

(o) ... [tliet snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-servizzi 
msemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 1(2) –
is-servizzi ta' akkomodazzjoni (siti web);

(p)- ... [tliet snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] għas-servizzi 
msemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 1(2) –
is-servizzi ta' akkomodazzjoni (ambjent 
mibni).

Or. en

Emenda 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White
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Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [... daħħal id-data -
sitt snin wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva].

2. Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [... daħħal id-data -
ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva].

Or. en

Emenda 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [... daħħal id-data -
sitt snin wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva].

2. Għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn:

Or. en

Emenda 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ... [tliet snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva] għall-prodotti u s-
servizzi msemmija fl-Artikolu 1;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-implimentazzjoni tad-Direttiva titqassar sabiex jiġi żgurat li l-persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali u l-persuni b'diżabilità jibbenefikaw mill-aċċessibbiltà f'perjodu 
raġonevoli ta' żmien.

Emenda 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ... [għaxar snin wara d-dħul fis-
seħħ tad-Direttiva] għad-dispożizzjonijiet 
marbuta mal-ambjent mibni msemmija fl-
Artikolu 3(10).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ssuġġerit li jkun hemm żmien addizzjonali raġonevoli biex jiġu rispettati r-rekwiżiti 
tad-Direttiva għall-ambjent mibni.

Emenda 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri li jużaw il-
possibbiltà stipulata fl-Artikolu 3(10)
għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 
ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma 
jadottaw għal dak l-għan u għandhom
jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar il-
progress li sar fl-implimentazzjoni 
tagħhom.

5. L-Istati Membri għandhom 
jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar il-
progress li sar fl-implimentazzjoni 
tagħhom.
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Or. en

Emenda 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27a

Perjodu tranżitorju

Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 27(2), l-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu perjodu tranżitorju ta' sitt snin 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva li matulu l-fornituri tas-servizzi 
jkunu jistgħu jkomplu jipprovdu s-servizzi 
tagħhom permezz ta' prodotti li kienu 
ntużaw legalment biex jipprovdu servizzi 
simili qabel dik id-data.

Or. en

Emenda 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn [...daħħal id-data -
ħames snin wara l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva], u kull ħames snin wara dan, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, rapport dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Mhux aktar tard minn ... [tliet snin wara l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva], u kull
tliet snin wara dan, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, rapport dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 574
Maria Grapini

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn [...daħħal id-data -
ħames snin wara l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva], u kull ħames snin wara dan, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, rapport dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Mhux aktar tard minn [...daħħal id-data -
tliet snin wara l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva], u kull tliet snin wara dan, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, rapport dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. ro

Emenda 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rapport għandu, inter alia, 
jindirizza fid-dawl tal-iżviluppi soċjali, 
ekonomiċi u teknoloġiċi, l-evoluzzjoni tal-
aċċessibbiltà ta' prodotti u ta' servizzi u l-
impatt fuq l-operaturi ekonomiċi u l-
persuni b'diżabilità, filwaqt li jidentifika 
meta jkun possibbli, l-oqsma għal tnaqqis 
tal-piż, bl-għan li jivvaluta l-ħtieġa ta' 
rieżami ta' din id-Direttiva.

1. Ir-rapport għandu, abbażi tan-
notifiki riċevuti, jivvaluta jekk din id-
Direttiva laħqitx l-objettivi tagħha, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-titjib tal-
moviment liberu tal-prodotti u s-servizzi 
aċċessibbli. Dan għandu, inter alia, 
jindirizza fid-dawl tal-iżviluppi soċjali, 
ekonomiċi u teknoloġiċi u l-livell ta' 
konformita ma' din id-Direttiva, l-
evoluzzjoni tal-aċċessibbiltà ta' prodotti u 
ta' servizzi u l-impatt fuq l-operaturi 
ekonomiċi u l-ħtieġa li jiġu inklużi jew 
esklużi prodotti u servizzi ġodda skont il-
kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta wkoll il-
funzjonament tal-Artikoli 12 u 22 u l-
impatt tagħhom fuq l-operaturi ekonomiċi 
u l-persuni b'diżabilità, filwaqt li 
jidentifika meta jkun possibbli, l-oqsma 
għal tnaqqis tal-piż, bl-għan li jivvaluta l-
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ħtieġa ta' rieżami ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 576
Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu 
jqis l-opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati 
ekonomiċi u tal-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi rilevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità u 
dawk li jirrappreżentaw lill-persuni 
anzjani.

3. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu 
jqis l-opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati 
ekonomiċi u tal-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi rilevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu 
jqis l-opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati 
ekonomiċi u tal-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi rilevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità u 
dawk li jirrappreżentaw lill-persuni 
anzjani.

3. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu 
jqis l-opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati 
ekonomiċi u tal-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi rilevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 578
Olga Sehnalová
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Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima I – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

is-sistemi operattivi u l-ħardwer tal-
kompjuter bi skop ġenerali;

is-sistemi operattivi u l-ħardwer tal-
kompjuter u l-apparat għall-qari tal-kotba 
elettroniċi bi skop ġenerali;

Or. en

Emenda 579
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima I – punt -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Sistemi Operattivi

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 jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 
stabbiliti fil-punt 3 dwar l-interfaċċa tal-
utent u d-disinn tal-funzjonalità. L-għoti 
ta' servizzi għandu jinkludi:
(a) informazzjoni dwar il-funzjonament 
tas-servizz u dwar il-faċilitajiet u l-
karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tiegħu, li 
għandha tiġi pprovduta wkoll f'formati 
aċċessibbli u diġitali;
(b) informazzjoni elettronika, inklużi s-siti 
web meħtieġa fl-għoti tas-servizz.

Or. en

Emenda 580
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima I – paragrafu 1 – titolu



AM\1121397MT.docx 69/163 PE599.726v03-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-disinn u l-produzzjoni: 1. Id-disinn u l-produzzjoni tal-
ħardwer tal-kompjuter bi skop ġenerali:

Or. en

Emenda 581
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima I – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-disinn u l-produzzjoni: 1. Id-disinn u l-produzzjoni:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(i) għandha tkun tinftiehem;

(ii) trid tkun tinftiehem; (ii) għandha tkun perċettibbli;

(iii) trid tkun perċettibbli; (iii) għandha tkun disponibbli b'fonts 
ta' daqs u tip adegwat b'kuntrast 
suffiċjenti bejn il-karattri u l-isfond 
tagħhom sabiex tiġi mmassimizzata l-
leġġibbiltà tagħha għall-kundizzjonijiet 
ta' użu prevedibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 
daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' użu 
prevedibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli f'format 
li huwa aċċessibbli fuq l-internet u 
f'dokumenti elettroniċi li mhumiex 
aċċessibbli fuq l-internet, billi jsiru 
perċettibbli, operabbli, komprensibbli u
b'saħħithom;

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
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użu, rimi); użu, rimi) li:

(i) għandu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fil-punt (a);

(ii) għandu b'mod sempliċi u preċiż 
jinforma lill-utenti li l-prodott jinkorpora 
karatteristiċi ta' aċċessibbiltà u l-
kompatibbiltà tiegħu ma' teknoloġiji ta' 
assistenza;

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott li għandhom jikkonformaw 
ma' dan li ġej:

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott, kemm jekk ipprovduti 
b'mod separat jew integrati fil-prodott, li 
għandhom jikkonformaw ma' dan li ġej:

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 
għandu jkun disponibbli f'formati tat-test 
li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 
ta' assistenza alternattivi li jridu jiġu 
ppreżentati b'modi differenti u permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed, u

(i) għandhom ikunu disponibbli 
f'format li huwa aċċessibbli fuq l-internet 
u f'format elettroniku li mhuwiex 
accessibbli fuq l-internet, li jagħmilhom 
perċettibbli, operabbli u komprensibbli u
b'saħħithom

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom
jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali;

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom
jelenkaw u jispjegaw l-użu tal-
karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tal-prodott u 
l-kompatibbiltà tiegħu ma' għadd ta' 
teknoloġiji ta' assistenza disponibbli fil-
livell tal-Unjoni u internazzjonali;

(iii) għandha tkun ipprovduta fuq 
formati alternattivi mhux elettroniċi fuq 
talba. Il-formati alternattivi mhux 
elettroniċi jistgħu jinkludu tipa kbira, 
Braille jew test faċli biex jinqara. 

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(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'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

(f) il-prodott għandu jipprovdi 
kompatibbiltà ma' għadd ta' tagħmir u 
teknoloġiji ta' assistenza disponibbli fil-
livell tal-Unjoni u f'dak internazzjonali, 
inklużi t-teknoloġiji għas-smigħ, bħalma 
huma l-apparati tas-smigħ, it-telecoils, l-
impjanti cochlear, u tagħmir tas-smigħ ta' 
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assistenza.

Or. en

Emenda 582
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn
tal-funzjonalità:

2. Rekwiżiti ta' funzjonalità għall-
interfaċċja tal-utent u d-disinn tal-prodott:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 
tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 
imsemmi fil-punti (d) u (e) tal-punt 1, iridu 
jkunu ddisinjati, fejn applikabbli, kif ġej:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja
tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 
imsemmi fil-punti (d) u (e) tal-punt 1,
għandhom ikunu ddisinjati, fejn 
applikabbli, kif ġej:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn kanal 
sensorjali wieħed;

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn kanal 
sensorjali wieħed inkluż:

(i) fejn il-prodott jipprovdi 
modalitajiet viżwali ta' komunikazzjoni u 
tħaddim, il-prodott għandu jipprovdi tal-
inqas modalità waħda ta' informazzjoni u 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi viżjoni, 

(ii) fejn il-prodott jipprovdi 
modalitajiet tas-smigħ ta' informazzjoni u 
tħaddim, il-prodott għandu jipprovdi mill-
inqas modalità waħda ta' informazzjoni u 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi smigħ;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

Fejn il-prodott jirrikjedi input vokali mill-
utenti, il-prodott għandu jipprovdi tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tirrikjedix li l-utenti jiġġeneraw ħsejjes 
bil-fomm bħall-kliem, tisfir jew 
klikkjaturi;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast
flessibbli;

(c) fejn il-prodott jipprovdi l-
modalitajiet viżwali ta' komunikazzjoni u 
tħaddim, jipprovdi karatteristiċi li 
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jippermettu lill-utenti jagħmlu użu aħjar 
mill-viżjoni limitata tagħhom, inkluż billi 
jipprovdi tkabbir flessibbli mingħajr telf 
ta' kontenut jew funzjonalità, kuntrast u
luminanza flessibbli, u fejn possibbli, 
jenħtieġ li jinkludi modi flessibbli għas-
seperazzjoni u l-kontroll tal-informazzjoni 
fuq quddiem minn elementi viżivi fl-isfond 
u kontroll flessibbli fuq il-kamp viżiv 
meħtieġ;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 
jittrażmettu l-informazzjoni;

(d) jipprovdu modalità viżwali ta' 
tħaddim li ma tirrikjedix il-perċezzjoni tal-
utent tal-lewn;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(e) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum u b'karatteristiċi tal-awdjo msaħħa 
biex itejbu ċ-ċarezza tal-awdjo, inklużi
modi flessibbli biex jisseparaw u 
jikkontrollaw il-ħsejjes fuq quddiem minn
dawk fl-isfond, fejn il-leħen u l-ħsejjes fl-
isfond huma disponibbli bħala flussi tal-
awdjo separati;

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(f) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar, inkluż fejn il-prodott 
jirrikjedi azzjonijiet manwali, il-prodott 
għandu jipprovdi karatteristiċi li 
jippermettu lill-utenti jagħmlu użu tal-
prodott permezz ta' modi alternattivi ta' 
tħaddim li ma jirrikjedux kontroll bil-
ħiliet motorji żgħar bħal manipulazzjoni 
jew saħħa bl-idejn, u lanqas t-tħaddim ta' 
aktar minn kontroll wieħed fl-istess ħin;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(g) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati, inkluż fejn prodott 
ikun wieqaf waħdu jew ikun installat, l-
elementi ta' informazzjoni u tħaddim 
għandhom jitqiegħdu f'firxiet ta' 
moviment standard aċċessibbli jew 
għandu jkun possibbli għal utent li 
jpoġġih fejn jista' jintlaħaq;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta'
moviment limitati;

(h) fejn il-prodott jipprovdi
modalitajiet viżwali ta' informazzjoni, il-
prodott għandu jipprovdi tal-inqas 
modalità waħda ta' informazzjoni li 
tnaqqas il-potenzjal li jiġu stimulati 
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reazzjonijiet fotosensittivi;

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.

(i) jipprovdu karatteristiċi li jagħmlu 
l-komunikazzjoni u t-tħaddim tal-utent 
tiegħu aktar sempliċi u faċli biex jintuża;

(ia) fejn il-prodott jipprovdi 
karatteristiċi li huma pprovduti għall-
aċċessibbiltà, il-privatezza tal-utenti 
għandha tiġi ppreservata meta jintużaw 
dawn il-karatteristiċi;

Or. en

Emenda 583
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima I – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Servizzi ta' appoġġ

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri telefoniċi, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tal-
prodott u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji ta' assistenza, b'modi 
aċċessibbli ta' komunikazzjoni għall-
utenti b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 
persuni b'diżabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn ikun applikabbli, l-aċċessibbiltà tas-servizzi ta' appoġġ, jenħtieġ li tiġi ggarantita wkoll 
sabiex il-konsumaturi jiġu pprovduti bl-informazzjoni kollha meħtieġa.

Emenda 584
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima I – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali

(a) użu mingħajr viżjoni

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi viżjoni.

(b) Użu b'viżjoni limitata

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti jagħmlu użu aħjar 
mill-viżjoni limitata tagħhom.

(c) Użu mingħajr perċezzjoni tal-
kulur

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi perċezzjoni tal-kulur min-
naħa tal-utent.

(d) Użu mingħajr smigħ

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi smigħ.

(e) Użu bi smigħ limitat

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim b'funzjonalitajiet awdjo mtejba.

(f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali

Fejn l-ICT jirrikjedu input vokali mill-
utenti, dawn għandha jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li ma tkunx 
tirrikjedi lill-utenti jiġġeneraw output 
vokali.

(g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
limitati

Fejn l-ICT jirrikjedu azzjonijiet manwali, 
dawn għandhom jipprovdu tal-inqas 
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modalità waħda ta' tħaddim li tippermetti 
lill-utenti jagħmlu użu mill-ICT permezz 
ta' azzjonijiet alternattivi li ma jkunux 
jirrikjedu manipulazzjoni jew saħħa fl-
idejn.

(h) Użu b'firxa ta' moviment limitat

Fejn il-prodotti tal-ICT ikunu weqfin 
waħedhom jew installati, l-elementi 
operazzjonali jeħtieġ li jkunu jistgħu 
jintlaħqu mill-utenti kollha.

(i) Minimizzazzjoni tar-riskju li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tnaqqas il-potenzjal li jiġu stimulati 
reazzjonijiet fotosensittivi.

(j) użu b'konjizzjoni limitata

L-ICT għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 
karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 
sempliċi u faċli.

(k) Privatezza

Fejn l-ICT jinkorporaw funzjonalitajiet li 
huma previsti għall-aċċessibbiltà, dawn 
għandhom jipprovdu tal-inqas modalità 
waħda ta' tħaddim li tippreserva l-
privatezza tal-utenti meta jużaw dawk il-
funzjonalitajiet tal-ICT previsti għall-
aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 585
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminals self-service: Magni awtomatiċi 
għall-ġbid tal-flus, magni tal-biljetti u 

It-terminals self-service: Magni awtomatiċi 
għall-ġbid tal-flus, magni tal-biljetti u 



PE599.726v03-00 76/163 AM\1121397MT.docx

MT

magni taċ-check-in magni taċ-check-in u t-terminals tal-ħlas

Or. en

Emenda 586
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminals self-service: Magni awtomatiċi 
għall-ġbid tal-flus, magni tal-biljetti u
magni taċ-check-in

It-terminals self-service: Magni awtomatiċi 
għall-ġbid tal-flus, magni tal-biljetti, magni
tal-bejgħ ta' biljetti tal-parking, magni
taċ-check-in u terminals ta' pagament 

Or. en

Emenda 587
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminals self-service: Magni awtomatiċi 
għall-ġbid tal-flus, magni tal-biljetti u 
magni taċ-check-in

It-terminals self-service: terminals tal-
ħlas, magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus, 
magni tal-biljetti u magni taċ-check-in

Or. en

Emenda 588
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-terminals self-service: il-Magni 
Awtomatiċi għall-Ġbid tal-Flus, il-magni 

it-terminals self-service: il-Magni 
Awtomatiċi għall-Ġbid tal-Flus, il-magni 
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tal-biljetti u l-magni taċ-check-in tal-biljetti u l-magni taċ-check-in u t-
terminals ta' pagament

Or. it

Emenda 589
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-disinn u l-produzzjoni: 1. Id-disinn u l-produzzjoni:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali u l-persuni b'diżabilità u dawk 
b'diżabilitajiet marbuta mal-età, għandhom 
jitwettqu billi jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà li ġejjin:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, istruzzjonijiet, twissija), li:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(i) għandha tkun disponibbli permezz 
ta' aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem; (ii) għandha tkun tinftiehem;

(iii) trid tkun perċettibbli; (iii) għandha tkun perċettibbli; għall-
kundizzjonijiet ta' użu prevedibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts
ta' daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta'
użu prevedibbli;

(iv) għandha telenka u tispjega l-
attivazzjoni u l-użu tal-karatteristiċi ta'
aċċessibbiltà tal-prodott u l-kompatibbiltà 
tagħha ma' għadd ta' teknoloġiji ta' 
assistenza sabiex tiġi mmassimizzata l-
leġġibbiltà tagħha;

(v) għandha tkun b'fonts ta' tip u daqs 
adegwat b'kuntrast suffiċjenti bejn il-
karattri u l-isfond tagħhom sabiex

(b) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(b) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 
pprovduti funzjonijiet immirati biex 

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 
pprovduti funzjonijiet immirati biex 
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jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

(d) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

(d) il-prodott għandu jipprovdi 
kompatibbiltà ma' tagħmir u teknoloġiji ta' 
assistenza, inklużi t-teknoloġiji għas-
smigħ, bħalma huma l-apparati tas-
smigħ, it-telecoils, l-impjanti cochlear, u 
tagħmir tas-smigħ ta' assistenza. Il-
prodott għandu jippermetti wkoll l-użu ta' 
kuffji personali.

Or. en

Emenda 590
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn
tal-funzjonalità:

2. Rekwiżiti ta' funzjonalità għall-
interfaċċja tal-utent u d-disinn tal-prodott:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 
tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 
imsemmi fil-punti (d) u (e) tal-punt 1, iridu 
jkunu ddisinjati, fejn applikabbli, kif ġej:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 
tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 
imsemmi fil-punti (d) u (e) tal-punt 1, iridu 
jkunu ddisinjati, fejn applikabbli,
f'konformità mal-punt 2 tat-Taqsima I, kif
ukoll:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 
kanal sensorjali wieħed;

(a) ma għandhomx jirrikjedu l-
attivazzjoni ta' karatteristika ta' 
aċċessibbiltà sabiex utent li jkollu bżonn 
din il-karatteristika jkun jista' jattivaha;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(b) fejn tkun meħtieġa tweġiba 
f'waqtha, l-utent għandu jingħata twissija 
b'mod viżwali, kif ukoll bil-mess jew 
b'ħoss, u għandu jingħata l-possibbiltà li 
jestendi l-ħin permess;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast
flessibbli;

(c) il-prodott għandu jkun operabbli, 
inklużi l-partijiet operabbli tal-prodott, 
bħall-buttuni u l-kontrolli, għandu jkollu
kuntrast adegwat bejn il-buttuni u l-
kontrolli u l-isfond tagħhom, u għandu 
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jkun identifikat mal-mess;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 
jittrażmettu l-informazzjoni;

(d) fejn jiġu pprovduti buttuni, biljetti, 
jew kards, dawn għandu jkollhom 
orjentazzjoni li tiġi identifikata mal-mess 
jekk l-orjentazzjoni tkun importanti għal 
użu ulterjuri tal-buttuna, biljett jew kard;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(e) fejn il-prodott juża karatteristiċi 
bijoloġiċi tal-utent, dan ma għandux 
jibbaża fuq l-użu ta' karatteristika 
bijoloġika partikolari bħala l-uniku mezz 
ta' identifikazzjoni tal-utent jew għal 

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati;

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.

Or. en

Emenda 591
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali:

(a) Użu mingħajr viżjoni: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet viżwali ta' tħaddim, 
dawn għandhom jipprovdu wkoll mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi viżjoni;
(b) Użu b'viżjoni limitata: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet viżwali ta' tħaddim, 
dawn għandhom jipprovdu wkoll mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti b'viżjoni limitata 
jagħmlu użu aħjar minn dik il-viżjoni;
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(c) Użu mingħajr il-perċezzjoni tal-
kulur u tal-kuntrast: fejn l-ICT jipprovdu 
modalitajiet viżwali ta' tħaddim, dawn 
għandhom jipprovdu wkoll mill-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li ma tkunx 
tirrikjedi perċezzjoni tal-utent tal-kulur u 
tal-kuntrast; 
(d) Użu mingħajr smigħ: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet tas-smigħ ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu wkoll 
mill-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
ma tkunx tirrikjedi smigħ;
(e) Użu ta' smigħ limitat: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet tas-smigħ ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu wkoll 
mill-inqas modalità waħda ta' tħaddim 
b'karatteristiċi tal-awdjo mtejba, ċarezza u 
volum inklużi;
(f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali: 
fejn l-ICT jirrikjedu input vokali mill-
utenti, dawn għandhom jipprovdu mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tirrikjedix li l-utenti jiġġeneraw output 
vokali; 
(g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
limitati: fejn l-ICT jirrikjedu azzjonijiet 
manwali, dawn għandhom jipprovdu mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti jagħmlu użu mill-
ICT permezz ta' azzjonijiet alternattivi li 
ma jirrikjedux manipulazzjoni jew saħħa 
fl-idejn, jew tħaddim ta' aktar minn 
kontroll wieħed fl-istess ħin; 
(h) Użu b'firxa ta' moviment limitat: 
fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin 
waħedhom jew installati, l-elementi ta' 
tħaddim tagħhom iridu jkunu jistgħu
jintlaħqu mill-utenti kollha;
(i) Tnaqqis tal-istimoli ta' 
reazzjonijiet fotosensittivi: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet viżwali ta' tħaddim, 
dawn għandhom jipprovdu wkoll mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tnaqqas il-potenzjal li jiġu stimulati 
reazzjonijiet fotosensittivi; 
(j) Użu b'konjizzjoni limitata: l-ICT 
għandhom jipprovdu mill-inqas modalità 
waħda ta' tħaddim li tagħmel il-prodott 
aktar sempliċi u aktar faċli biex tużah; 
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(k) Privatezza: fejn l-ICT jipprovdu 
karatteristiċi li jiżguraw l-aċċessibbiltà, 
dawn għandhom jipprovdu wkoll mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippreserva l-privatezza tal-utenti meta 
jużaw dawk il-karatteristiċi tal-ICT b'tali 
mod li tiżgura l-aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 592
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima III – 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:

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"

(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:

(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 kanal sensorjali 
wieħed,

(i) għandu jsir disponibbli f'format li 
huwa aċċessibbli fuq l-internet u f'format 
elettroniku li mhuwiex accessibbli fuq l-
internet, li jsir perċettibbli, operabbli u 
komprensibbli u b'saħħtu f'konformità 
mal-punt (c);

(ii) għandhom jiġu pprovduti
alternattivi għall-kontenut mhux testwali;

(ii) għandhom jiġu elenkati u spjegati 
l-użu tal-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
tas-servizz flimkien mat-tagħmir tat-
terminals relatat, u l-kompatibbiltà tiegħu 
ma' għadd ta' teknoloġiji ta' assistenza;
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(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 
pprovduta skont il-punt (c).

(iii) għandha tkun ipprovduta fuq 
formati alternattivi mhux elettroniċi fuq 
talba. Il-formati alternattivi mhux 
elettroniċi jistgħu jinkludu tipa kbira, 
Braille jew test faċli biex jinqara.

(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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

(c) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online meħtieġa għall-għoti tas-servizz
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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(d) tiġi pprovduta informazzjoni
aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-
komplementaritajiet mas-servizzi ta' 
assistenza;

(d) is-servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz 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 b'saħħtu li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 593
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima III – Parti A – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 
konsistenti u adegwat għall-perċezzjoni, 
għat-tħaddim u għall-fehim mill-utenti, 

(c) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 
adegwat għall-perċezzjoni, għat-tħaddim u 
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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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 594
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima III – Parti A – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) is-servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 
inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz 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-livell tal-
Unjoni u internazzjonali;

Or. en

Emenda 595
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima III – Parti A – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Servizzi ta' appoġġ
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Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri telefoniċi, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-
servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji u servizzi ta' assistenza, 
b'mezzi aċċessibbli ta' komunikazzjoni 
għall-utenti b'limitazzjonijiet funzjonali u 
l-persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 596
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima III –Parti B – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-disinn u l-produzzjoni: 1. Id-disinn u l-produzzjoni:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali u l-persuni b'diżabilità u dawk 
b'diżabilitajiet marbuta mal-età, għandhom 
jitwettqu billi jiġu rispettati r-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà li ġejjin:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem; (ii) għandha tkun tinftiehem;

(iii) trid tkun perċettibbli; (iii) għandha tkun perċettibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 
daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' użu 
prevedibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 
daqs u tip adegwat b'kuntrast suffiċjenti 
bejn il-karattri u l-isfond tagħhom sabiex 
tiġi mmassimizzata l-leġġibbiltà tagħha
għall-kundizzjonijiet ta' użu prevedibbli;

(iva) għandha tkun disponibbli f'format 
li huwa aċċessibbli fuq l-internet u 
f'dokumenti elettroniċi li mhumiex 
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aċċessibbli fuq l-internet, billi jsiru 
perċettibbli, operabbli, komprensibbli u 
b'saħħithom; 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi) li:

(i) għandu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fil-punt (a);

(ii) għandu b'mod sempliċi u preċiż 
jinforma lill-utenti li l-prodott jinkorpora 
karatteristiċi ta' aċċessibbiltà u l-
kompatibbiltà tiegħu ma' teknoloġiji ta' 
assistenza;

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott li għandhom jikkonformaw 
ma' dan li ġej:

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott, kemm jekk ipprovduti 
b'mod separat jew integrati fil-prodott, li 
għandhom jikkonformaw ma' dan li ġej:

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet
għandu jkun disponibbli f'formati tat-test li 
jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 
ta' assistenza alternattivi li jridu jiġu 
ppreżentati b'modi differenti u permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed, u 

(i) għandu jkun disponibbli f'format li 
huwa aċċessibbli fuq l-internet u 
f'dokumenti elettroniċi li mhumiex
aċċessibbli fuq l-internet, billi jsiru 
perċettibbli, operabbli, komprensibbli u
b'saħħithom;

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom
jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali;

(ii) għandhom jelenkaw u jispjegaw l-
użu tal-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tal-
prodott u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
għadd ta' teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(iia) għandha tkun ipprovduta fuq 
formati alternattivi mhux elettroniċi fuq 
talba. Il-formati alternattivi mhux 
elettroniċi jistgħu jinkludu tipa kbira, 
Braille jew test faċli biex jinqara;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(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'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' (f) il-prodott għandu jipprovdi 
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tagħmir ta' assistenza. kompatibbiltà ma' għadd ta' tagħmir u 
teknoloġiji ta' assistenza disponibbli fil-
livell tal-Unjoni u f'dak internazzjonali, 
inklużi t-teknoloġiji għas-smigħ, bħalma 
huma l-apparati tas-smigħ, it-telecoils, l-
impjanti cochlear, u tagħmir tas-smigħ ta' 
assistenza.

Or. en

Emenda 597
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima III –Parti B – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn
tal-funzjonalità:

2. Ir-rekwiżiti ta' funzjonalità għall-
interfaċċja tal-utent u d-disinn tal-prodott:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 
tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 
imsemmi fil-punti (d) u (e) tal-punt 1, iridu 
jkunu ddisinjati, fejn applikabbli, kif ġej:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 
tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 
imsemmi fil-punti (d) u (e) tal-punt 1, iridu 
jkunu ddisinjati, fejn applikabbli, kif
speċifikat fit-Taqsima I: Punt 2, kif ukoll:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 
kanal sensorjali wieħed;

(a) il-prodott għandu jkun kapaċi 
jikkodifika u jiddekodifika 
komunikazzjoni vokali bidirezzjonali ma' 
awdjo high-fidelity;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(b) il-prodott li jappoġġja 
komunikazzjoni vokali bidirezzjonali 
għandu jippermetti wkoll lill-utent 
jikkomunika ma' utent ieħor permezz ta'
Test f'Ħin Reali (RTT), biex b'hekk l-RTT 
ikun jista' jintuża waħdu jew flimkien ma' 
telefonati bil-vuċi fuq l-istess sejħa;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast 
flessibbli;

(c) fejn il-prodott jaħdem f'netwerk 
speċifiku għal komunikazzjoni vokali 
bidirezzjonali huwa għandu jaħdem ukoll 
għat-trażmissjoni ta' test f'ħin reali fl-
istess komunikazzjoni vokali bl-użu ta' 
format ta' test f'ħin reali speċifiku għal 
dak in-netwerk;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex (d) fejn il-prodott li jipprovdi 
komunikazzjoni vokali bidirezzjonali 
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jittrażmettu l-informazzjoni; jinkludi l-funzjonalità bil-vidjo f'ħin reali, 
il-prodott għandu jappoġġja riżoluzzjoni 
vidjo li tippermetti lill-utenti 
jikkomunikaw permezz tal-lingwa tas-
sinjali u l-qari tax-xufftejn;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(e) meta l-prodott jagħti l-output 
permezz ta' transducer tal-awdjo, il-
prodott għandu jipprovdi mezz ta' 
konnessjoni mingħajr fili effikaċi għat-
teknoloġiji għas-smigħ, bħalma huma l-
apparat tas-smigħ, it-telecoils, l-impjanti 
cochlear, u t-tagħmir tas-smigħ ta' 
assistenza, u għandu jnaqqas l-
interferenzi ma' dawn it-teknoloġiji għas-
smigħ għall-aktar livell baxx possibbli.

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati;

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.

Or. en

Emenda 598
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima III – Parti B - punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Servizzi ta' appoġġ 

Fejn teknikament possibbli, is-servizzi ta' 
appoġġ (help desks, ċentri telefoniċi, 
appoġġ tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u 
servizzi ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tal-
prodott u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji ta' assistenza, b'modi 
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aċċessibbli ta' komunikazzjoni għall-
utenti b'limitazzjonijiet funzjonali u għall-
persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 599
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima III – Parti Ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ba. Rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali

(a) użu mingħajr viżjoni

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi viżjoni.

(b) Użu b'viżjoni limitata

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti jagħmlu użu aħjar 
mill-viżjoni limitata tagħhom.

(c) Użu mingħajr perċezzjoni tal-
kulur

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi perċezzjoni tal-kulur min-
naħa tal-utent.

(d) Użu mingħajr smigħ

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi smigħ.

(e) Użu bi smigħ limitat

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
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tħaddim b'funzjonalitajiet awdjo mtejba.

(f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali

Fejn l-ICT jirrikjedu input vokali mill-
utenti, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi lill-utenti jiġġeneraw 
output vokali.

(g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
limitati

Fejn l-ICT jirrikjedu azzjonijiet manwali, 
dawn għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tippermetti 
lill-utenti jagħmlu użu mill-ICT permezz 
ta' azzjonijiet alternattivi li ma jkunux 
jirrikjedu manipulazzjoni jew saħħa fl-
idejn.

(h) Użu b'firxa ta' moviment limitat

Fejn il-prodotti tal-ICT ikunu weqfin 
waħedhom jew installati, l-elementi 
operazzjonali jeħtieġ li jkunu jistgħu 
jintlaħqu mill-utenti kollha.

(i) Minimizzazzjoni tar-riskju li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tnaqqas il-potenzjal li jiġu stimulati 
reazzjonijiet fotosensittivi.

(j) użu b'konjizzjoni limitata

L-ICT għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 
karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 
sempliċi u faċli.

(k) Privatezza

Fejn l-ICT jinkorporaw funzjonalitajiet 
previsti għall-aċċessibbiltà, dawn 
għandhom jipprovdu tal-inqas modalità 
waħda ta' tħaddim li tippreserva l-
privatezza tal-utenti meta jużaw dawk il-
funzjonalitajiet tal-ICT previsti għall-
aċċessibbiltà.

Or. en
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Emenda 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-servizzi tal-midja awdjoviżiva u t-
tagħmir tat-terminals u t-tagħmir relatat 
b'kapaċitajiet avvanzati tal-informatika 
għall-konsumaturi

It-tagħmir tat-terminals tal-konsumaturi 
relatat ma' servizzi tal-midja awdjoviżiva u
l-istruttura ta' siti web u applikazzjonijiet 
mobbli

Or. en

Emenda 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A. Servizzi: imħassar

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 
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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 online 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
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.

Or. en

Emenda 602
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – 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 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 
mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 
minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 
inklużi l-persuni b'diżabilità, għandu 
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jitwettaq billi: 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"

(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:

(b) tingħata informazzjoni dwar il-
funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
relatati li:

(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 kanal sensorjali 
wieħed;

(i) għandha tkun disponibbli f'format 
li huwa aċċessibbli fuq l-internet u fi 
ħdan il-gwidi ta' programmar elettroniċi 
(EGP), li tagħmilha perċettibbli, operabbli 
u komprensibbli u b'saħħitha 
f'konformità mal-punt (c);

(ii) għandhom jiġu pprovduti 
alternattivi għall-kontenut mhux testwali;

(ii) għandu jiġi elenkat u spjegat l-użu 
tal-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tas-
servizz flimkien mat-tagħmir tat-terminal 
relatat, u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
għadd ta' teknoloġiji ta' assistenza;

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi pprovduta 
skont il-punt (c).

(iii) għandha tipprovdi informazzjoni 
aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-
komplementaritajiet mas-servizzi ta' 
aċċess oħra pprovduti minn parti terza.

(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-livell tal-Unjoni u f'dak
internazzjonali.

(c) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online meħtieġa għall-għoti tas-servizz
isiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 
adegwat għall-perċezzjoni, għall-
operabbiltà 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 b'saħħtu li jiffaċilita 
l-interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali;

(ca) is-servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz jsiru 
aċċessibbli b'mod konsistenti u adegwat 
għall-perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-
fehim mill-utenti, inkluża l-adattabbiltà 
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tal-preżentazzjoni u tal-interazzjoni tal-
kontenut, bl-għoti, fejn meħtieġ, ta' 
alternattiva elettronika aċċessibbli; u 
b'mod b'saħħtu li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(d) tiġi pprovduta informazzjoni 
aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-
komplementaritajiet mas-servizzi ta' 
assistenza;

(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.

Or. en

Emenda 603
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti A – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

(c) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online jsiru 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

Or. en
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Emenda 604
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti A – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) is-servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 
inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz 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-livell tal-
Unjoni u internazzjonali;

Or. en

Emenda 605
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti A – punt 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 
politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni 
tas-servizz immirati biex jindirizzaw il-
ħtiġijiet ta' persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali u ta' persuni b'diżabilità. 
Sabiex dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat, il-
fornitur ta' servizz għandu jipprovdi tal-
inqas is-servizzi ta' aċċess li ġejjin:

(i) Sottotitoli għal dawk neqsin mis-
smigħ u b'diffikultajiet ta' smigħ (SDH) 

(ii) Deskrizzjoni bl-Awdjo 

(iii) Sottotitoli Mitkellma 

(iv) Interpretazzjoni bil-lingwa tas-
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sinjali;

Or. en

Emenda 606
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti A – punt 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) Fejn kontenut awdjoviżiv jinkludi 
aċċess għal servizzi, dawn għandhom 
ikunu indikati b'mod ċar fil-kontenut ta' 
informazzjoni, kif ukoll fl-EPG;

Or. en

Emenda 607
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti A – punt 1 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) F'konsultazzjoni ma' 
organizzazzjonijiet tal-utenti, inklużi 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lil 
persuni b'diżabilità, fornituri ta' servizzi 
tal-midja awdjoviżiva, għandhom 
jiżguraw il-kwalità tas-servizzi ta' aċċess:

(i) Il-fornituri tas-servizzi għandhom 
jiżguraw li s-sottotitoli għall-SDH huma 
sinkronizzati sew mal-vidjo, leġibbli, 
preċiżi u komprensibbli sabiex jirriflettu 
b'mod effettiv l-informazzjoni awdjo. Dan 
jinkludi l-istabbiliment ta' 
speċifikazzjonijiet ta' kwalità li jkopru tal-
inqas il-font, id-daqs tal-font, il-kuntrast u 
l-użu tal-kuluri kif ukoll, fejn ikun 
possibbli, ir-rekwiżiti meħtieġa biex jiġi 
żgurat il-kontroll tal-utenti fuq l-SDH;
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(ii) Il-fornituri tas-servizzi għandhom 
jiżguraw li deskrizzjoni bl-awdjo u s-
sottotitoli mitkellma huma sinkronizzati 
sew mal-filmat. Dan jinkludi l-
istabbiliment ta' speċifikazzjonijiet ta' 
kwalità relatati mal-inklużjoni tal-awdjo u 
ċ-ċarezza tad-deskrizzjoni bl-awdjo u s-
sottotitoli mitkellma, kif ukoll ir-rekwiżiti 
meħtieġa biex jiġi żgurat il-kontroll tal-
utenti fuqhom;

(iii) Il-fornituri tas-servizzi għandhom 
jiżguraw li interpretazzjoni bil-lingwa tas-
sinjali tkun preċiża u li tinftiehem sabiex 
tirrifletti b'mod effettiv l-informazzjoni 
awdjo. Dan jinkludi t-twaqqif ta' rekwiżiti 
professjonali għall-interpreti u 
speċifikazzjonijiet ta' kwalità għall-mod 
ta' kif il-lingwa tas-sinjali hija pprovduta. 
Fejn ikun teknikament possibbli, 
għandhom jiġu adottati rekwiżiti biex jiġi 
żgurat il-kontroll tal-utenti fuq il-
provvista tal-lingwa tas-sinjali.

Or. en

Emenda 608
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti A – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Servizzi ta' appoġġ

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri telefoniċi, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-
servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji u servizzi ta' assistenza, 
b'mezzi aċċessibbli ta' komunikazzjoni 
għall-utenti b'limitazzjonijiet funzjonali u 
għall-persuni b'diżabilità.

Or. en
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Emenda 609
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti B - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-disinn u l-produzzjoni: 1. Id-disinn u l-produzzjoni:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali u l-persuni b'diżabilità u dawk 
b'diżabilitajiet marbuta mal-età, għandhom 
jitwettqu billi jiġu rispettati r-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà li ġejjin:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem; (ii) għandha tkun tinftiehem;

(iii) trid tkun perċettibbli; (iii) għandha tkun perċettibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 
daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' użu 
prevedibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 
daqs u tip adegwat b'kuntrast suffiċjenti 
bejn il-karattri u l-isfond tagħhom sabiex 
tiġi mmassimizzata l-leġġibbiltà tagħha
għall-kundizzjonijiet ta' użu prevedibbli;

(iva) għandha tkun disponibbli 
f'format li huwa aċċessibbli fuq l-internet 
u f'dokumenti elettroniċi li mhumiex 
aċċessibbli fuq l-internet, billi jsiru 
perċettibbli, operabbli, komprensibbli u 
b'saħħithom.

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi) li:

(i) għandu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fil-punt (a)

(ii) għandu b'mod sempliċi u preċiż 
jinforma lill-utenti li l-prodott jinkorpora 
karatteristiċi ta' aċċessibbiltà u l-
kompatibbiltà tiegħu ma' teknoloġiji ta' 
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assistenza;

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott li għandhom jikkonformaw 
ma' dan li ġej:

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott, kemm jekk ipprovduti 
b'mod separat jew integrati fil-prodott, li 
għandhom jikkonformaw ma' dan li ġej:

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet
għandu jkun disponibbli f'formati tat-test li 
jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 
ta' assistenza alternattivi li jridu jiġu 
ppreżentati b'modi differenti u permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed, u

(i) għandu jkun disponibbli f'format li 
huwa aċċessibbli fuq l-internet u 
f'dokumenti elettroniċi li mhumiex 
aċċessibbli fuq l-internet, billi jsiru 
perċettibbli, operabbli, komprensibbli u
b'saħħithom;

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom
jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali;

(ii) għandhom jelenkaw u jispjegaw l-
użu tal-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tal-
prodott u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
għadd ta' teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(iia) għandha tkun ipprovduta fuq 
formati alternattivi mhux elettroniċi fuq 
talba. Il-formati alternattivi mhux 
elettroniċi jistgħu jinkludu tipa kbira, 
Braille jew test faċli biex jinqara;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(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'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

(f) il-prodott għandu jipprovdi 
kompatibbiltà ma' għadd ta' tagħmir u 
teknoloġiji ta' assistenza disponibbli fil-
livell tal-Unjoni u f'dak internazzjonali, 
inklużi t-teknoloġiji għas-smigħ, bħalma 
huma l-apparati tas-smigħ, it-telecoils, l-
impjanti cochlear, u tagħmir tas-smigħ ta' 
assistenza.

Or. en

Emenda 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti B 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. Tagħmir relatat b'kapaċitajiet 
avvanzati tal-informatika għall-
konsumaturi:

B. Tagħmir relatat b'kapaċitajiet 
avvanzati tal-informatika għall-
konsumaturi:

1. Id-disinn u l-produzzjoni: 1. Id-disinn u l-produzzjoni:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età,
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu
raġonevolment prevedibbli tagħhom minn 
persuni b'diżabilità u dawk b'diżabilitajiet 
marbuta mal-età għandhom jitwettqu billi
jintlaħqu r-rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali stabbiliti fil-punt Ba, u 
għandhom jinkludu:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija):

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem;

(iii) trid tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts 
ta' daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' 
użu prevedibbli;

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott li għandhom 
jikkonformaw ma' dan li ġej: 

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott;

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 
għandu jkun disponibbli f'formati tat-test 
li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 
ta' assistenza alternattivi li jridu jiġu 
ppreżentati b'modi differenti u permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed, u

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom 
jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali;
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(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output);

(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) (e) il-funzjonalità tal-prodott billi 
jiġu pprovduti funzjonijiet immirati biex 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 
b'diżabilità;

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn 
tal-funzjonalità

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-
interfaċċja tal-utent tagħhom ikunu 
aċċessibbli kif imsemmi fil-punti (d) u (e) 
tal-punt 1, iridu jkunu ddisinjati, fejn 
applikabbli, kif ġej:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 
kanal sensorjali wieħed;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast 
flessibbli;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 
jittrażmettu l-informazzjoni;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati;

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.



AM\1121397MT.docx 101/163 PE599.726v03-00

MT

Or. en

Emenda 611
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti B - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn
tal-funzjonalità

2. Rekwiżiti ta' funzjonalità għall-
interfaċċja tal-utent u d-disinn tal-prodott

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 
tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 
imsemmi fil-punti (d) u (e) tal-punt 1, iridu 
jkunu ddisinjati, fejn applikabbli, kif ġej:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-interfaċċja 
tal-utent tagħhom ikunu aċċessibbli kif 
imsemmi fil-punti (d) u (e) tal-punt 1, iridu 
jkunu ddisinjati, fejn applikabbli, kif
speċifikat fil-punt 2 tat-Taqsima I, kif 
ukoll:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 
kanal sensorjali wieħed;

(a) fejn il-prodott juri kontenut 
awdjoviżiv, għandu jkollu mezz ta'
tħaddim li juri d-displej disponibbli għall-
SDH għall-kanal tal-vidjo preimpost;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(b) fejn il-prodott juri kontenut 
awdjoviżiv, għandu jiġi pprovdut 
mekkaniżmu biex jintgħażel u tintuża d-
deskrizzjoni awdjo disponibbli tal-kanal 
tal-awdjo preimpost;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast 
flessibbli;

(c) fejn il-prodott juri kontenut 
awdjoviżiv, għandu jiġi pprovdut 
mekkaniżmu biex jintgħażel u jintużaw is-
sottotitoli mitkellma disponibbli tal-kanal 
tal-awdjo preimpost;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex
jittrażmettu l-informazzjoni;

(d) fejn il-prodott juri kontenut 
awdjoviżiv, fejn teknikament possibbli 
għandu jiġi pprovdut mekkaniżmu biex
jintgħażel u tintuża l-lingwa bis-sinjal 
disponibbli tal-kanal tal-vidjo preimpost;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(e) il-prodott għandu jappoġġja l-
għoti tas-servizzi ta' aċċess disponibbli
waħedhom u f'kombinazzjoni ma' xulxin;

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(f) il-prodott għandu jippermetti l-
personalizzazzjoni kemm tas-servizzi ta' 
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aċċess sa fejn possibbli, inkluż permezz ta' 
aċċess għas-servizzi ta' aċċess permezz ta' 
mezzi oħra bħas-sinkronizzazzjoni ma' 
apparat ieħor;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(g) il-kontrolli tal-utenti għall-
attivazzjoni tas-servizzi tal-aċċess 
għandhom jingħataw lill-utent fuq l-istess 
livell ta' importanza bħall-kontrolli tal-
midja primarja;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta'
moviment limitati;

(h) il-prodott għandu jipprovdi mezz
ta' konnessjoni effikaċi mingħajr fili għat-
teknoloġiji għas-smigħ, bħalma huma l-
apparat tas-smigħ, it-telecoils, l-impjanti 
cochlear, u t-tagħmir tas-smigħ ta'
assistenza.

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi

Or. en

Emenda 612
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti B - punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Servizzi ta' appoġġ

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri telefoniċi, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tal-
prodott u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji ta' assistenza, b'modi 
aċċessibbli ta' komunikazzjoni għall-
utenti b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 
persuni b'diżabilità.

Or. en
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Emenda 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti Ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ba. Rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali

(a) Użu mingħajr viżjoni

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi viżjoni;

(b) Użu b'viżjoni limitata

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti jagħmlu użu aħjar 
mill-viżjoni limitata tagħhom;

(c) Użu mingħajr perċezzjoni tal-
kulur

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi perċezzjoni 
tal-utent tal-kulur;

(d) Użu mingħajr smigħ

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu wkoll tal-inqas modalità waħda 
ta' tħaddim li ma tkunx tirrikjedi smigħ;

(e) Użu bi smigħ limitat

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim b'funzjonalitajiet awdjo mtejba;

(f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali

Fejn l-ICT jirrikjedu input vokali mill-
utenti, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi lill-utenti jiġġeneraw 
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output vokali;

(g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
limitati

Fejn l-ICT jirrikjedu azzjonijiet manwali, 
dawn għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tippermetti 
lill-utenti jagħmlu użu mill-ICT permezz 
ta' azzjonijiet alternattivi li ma jirrikjedux 
manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn;

(h) Użu b'firxa ta' moviment limitat

Fejn il-prodotti tal-ICT ikunu weqfin 
waħedhom jew installati, l-elementi 
operazzjonali jeħtieġ ikunu jistgħu 
jintlaħqu mill-utenti kollha;

(i) Minimizzazzjoni tar-riskju li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li tnaqqas il-potenzjal li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi;

(j) Użu b'konjizzjoni limitata

L-ICT għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 
karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 
sempliċi u faċli.

(k) Privatezza

Fejn l-ICT jinkorporaw funzjonalitajiet 
previsti għall-aċċessibbiltà, dawn 
għandhom jipprovdu tal-inqas modalità 
waħda ta' tħaddim li tippreserva l-
privatezza meta jintużaw dawk il-
funzjonalitajiet tal-ICT previsti għall-
aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti Ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ca. L-istruttura tas-siti web u tal-
applikazzjonijiet mobbli

(a) L-istruttura tas-siti web u tal-
applikazzjonijiet mobbli ssir aċċessibbli 
b'mod konsistenti u adegwat għall-
perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-fehim 
mill-utenti, 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.

Or. en

Emenda 615
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminals self-service, il-magni tal-
biljetti u l-magni taċ-check-in użati għall-
għoti ta' servizzi tat-trasport għall-
passiġġieri:

It-terminals self-service, inklużi t-
terminals tal-ħlas, il-magni tal-biljetti u l-
magni taċ-check-in użati għall-għoti ta' 
servizzi tat-trasport għall-passiġġieri:

Or. en

Emenda 616
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – 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 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 
mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 
minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 
inklużi l-persuni b'diżabilità, għandu 
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jitwettaq billi: jitwettaq billi:

(a) tiġi pprovduta informazzjoni dwar 
il-funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
relatati kif ġej:

(a) tiġi pprovduta 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 kanal sensorjali 
wieħed,

(i) għandha tkun disponibbli f'format 
li huwa aċċessibbli fuq l-internet u 
f'format elettroniku li mhuwiex 
accessibbli fuq l-internet, li tagħmilha 
perċettibbli, operabbli u komprensibbli u
b'saħħitha f'konformità mal-punt (b),

(ii) għandhom jiġu pprovduti 
alternattivi għall-kontenut mhux testwali,

għandha telenka u tispjega l-użu 
tal-karatteristiċi tal-aċċessibbiltà tas-
servizz inkluża l-aċċessibbiltà tal-vetturi u 
tal-infrastruttura tal-madwar u l-ambjent 
mibni kif ukoll informazzjoni dwar 
għajnuna mogħtija skont ir-
Regolament 1107/2006, ir-
Regolament 1177/2010, ir-
Regolament 1371/2007 u r-
Regolament 181/2011,

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 
pprovduta skont il-punt (b).

(iii) għandha tkun ipprovduta fuq 
formati alternattivi mhux elettroniċi fuq 
talba. Il-formati alternattivi mhux 
elettroniċi jistgħu jinkludu tipa kbira, 
Braille jew test faċli biex jinqara.

(b) 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

(b) is-siti web, inklużi l-
applikazzjonijiet online meħtieġa għall-
għoti tas-servizz isiru aċċessibbli b'mod 
konsistenti u adegwat għall-perċezzjoni,
għall-operabbiltà 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
b'saħħtu li jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 
varjetà ta' aġenti għall-utenti u teknoloġiji 
ta' assistenza disponibbli fil-livell tal-
Unjoni u f'dak internazzjonali;

(ba) is-servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa fl-għoti tas-servizz jsiru 
aċċessibbli b'mod konsistenti u adegwat 
għall-perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-
fehim mill-utenti, inkluża l-adattabbiltà 
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tal-preżentazzjoni u tal-interazzjoni tal-
kontenut, bl-għoti, fejn meħtieġ, ta' 
alternattiva elettronika aċċessibbli; u 
b'mod b'saħħtu li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(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 u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni 
tas-servizz immirati biex jindirizzaw il-
ħtiġijiet ta' persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali u ta' persuni b'diżabilità:

(i) biljetti intelliġenti (prenotazzjoni 
elettronika, prenotazzjoni ta' biljetti, eċċ.),

(ii) informazzjoni għall-passiġġieri 
f'ħin reali (skedi tal-ħin; informazzjoni 
dwar tfixkil fit-traffiku, is-servizzi ta' 
kollegament, vjaġġar 'il barra b'mezzi 
oħra ta' trasport, eċċ.),

(iii) informazzjoni addizzjonali dwar 
is-servizz (eż. persunal ta' stazzjonijiet; 
lifts li ma jaħdmux jew servizzi li huma 
temporanjament mhux disponibbli);

(ca) l-ambjent mibni meħtieġ għall-
għoti tas-servizz għandu jikkonforma 
mat-Taqsima X ta' dan l-Anness.

Or. en

Emenda 617
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti A – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 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-

(b) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online jsiru 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 
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interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti għall-
utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

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;

Or. en

Emenda 618
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti A – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-ambjent mibni meħtieġ għall-għoti 
tas-servizz għandu jikkonforma mat-
Taqsima X ta' dan l-Anness.

Or. en

Emenda 619
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti A – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Servizzi ta' appoġġ

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri telefoniċi, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-
servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji u servizzi ta' assistenza, 
b'mezzi aċċessibbli ta' komunikazzjoni 
għall-utenti b'limitazzjonijiet funzjonali u 
għall-persuni b'diżabilità.

Or. en
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Emenda 620
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. Is-siti web użati għall-għoti ta' 
servizzi tat-trasport għall-passiġġieri:

imħassar

(a) 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 f'dak 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 621
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IV – Parti B - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

(a) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online jsiru 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;
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Or. en

Emenda 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti B - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Bħala minimu, il-kontenut ta' siti 
web relatati mal-operazzjonijiet li ġejjin 
irid jikkonforma mar-rekwiżiti skont (a):

(i) l-aċċess għall-iskedi ta' żmien, 
tariffi speċjali mnaqqsa u biljetti għan-
netwerk kollu, kif ukoll dettalji ta' spejjeż 
ta' prenotazzjoni u prezzijiet tal-biljetti;

(ii) il-booking jew bidla fil-booking 
jew prenotazzjoni inklużi l-kumditajiet 
kollha tat-trasport;

(iii) iċ-check in;

(iv) l-aċċess għal itinerarju personali 
tal-vjaġġi;

(v) l-aċċess għall-istatus ta' titjira;

(vi) l-aċċess għal kont personali ta' 
klijent;

(vii) l-aċċess għall-informazzjoni ta' 
kuntatt ta' trasportatur;

(viii) l-aċċess għall-informazzjoni dwar 
l-assistenza fit-trasport disponibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tibbaża fuq lista ta' "seba' elementi ewlenin" ta' siti web imfassla mid-
Dipartiment tat-Trasport għall-Istati Uniti ("Nondiscrimination on the Basis of Disability in 
Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports
(Nondiskriminazzjoni Abbażi ta' Diżabilità fit-Trasport bl-Ajru: Aċċessibbiltà ta' Siti Web u 
Kjosks Awtomatizzati fl-Ajruporti tal-Istati Uniti) (DOT–OST–2011–0177) 
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Emenda 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti B - punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Kontenut ta' parti terza li la huwa 
ffinanzjat u lanqas żviluppat mill-fornitur, 
u lanqas taħt il-kontroll tiegħu, għandu 
jkun eżentat mir-rekwiżiti stabbiliti f'(a).

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'konformità mad-Direttiva (UE) Nru 2016/2102 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u 
tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku, il-kontenut ta' parti terza li mhuwiex 
taħt il-kontroll tal-fornitur tas-sit web ma għandux bżonn jikkonforma mar-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà.

Emenda 624
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti C

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C. servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 
magni intelliġenti tal-biljetti (smart 
ticketing) u informazzjoni f'ħin reali;

imħassar

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 pprovduta 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 kanal sensorjali 
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wieħed,

(ii) għandhom jiġu pprovduti 
alternattivi għall-kontenut mhux testwali;

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 
pprovduta skont il-punt (b).

(b) 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 625
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti C – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C. servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 
magni intelliġenti tal-biljetti (smart 
ticketing) u informazzjoni f'ħin reali;

C. servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 
magni intelliġenti tal-biljetti (smart 
ticketing), check-in intelliġenti (smart 
check-in) u informazzjoni f'ħin reali;

Or. en

Emenda 626
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti D – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. is-servizzi tat-trasport għall-
passiġġieri bl-ajru, bil-karozza tal-linja, 
bil-ferrovija u fuq l-ilma; is-siti web użati 
għall-għoti ta' servizzi tat-trasport għall-
passiġġieri: servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, magni intelliġenti tal-biljetti (smart 
ticketing) u informazzjoni f'ħin reali; it-
terminals self-service, il-magni tal-biljetti u 
l-magni taċ-check-in użati għall-għoti ta' 
servizzi tat-trasport għall-passiġġieri:

D. is-servizzi tat-trasport għall-
passiġġieri bl-ajru, bil-karozza tal-linja, 
bil-ferrovija u fuq l-ilma; is-siti web użati 
għall-għoti ta' servizzi tat-trasport għall-
passiġġieri: servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, magni intelliġenti tal-biljetti (smart 
ticketing) u informazzjoni f'ħin reali; It-
terminals self-service, inklużi t-terminals 
tal-ħlas, il-magni tal-biljetti u l-magni taċ-
check-in użati għall-għoti ta' servizzi tat-
trasport għall-passiġġieri:

Or. en

Emenda 627
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima V – Parti D

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. It-terminals self-service, il-magni 
tal-biljetti u l-magni taċ-check-in użati 
għall-għoti ta' servizzi tat-trasport għall-
passiġġieri:

D. It-terminals self-service, il-magni 
tal-biljetti u l-magni taċ-check-in użati
għall-għoti ta' servizzi tat-trasport għall-
passiġġieri għandhom ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stipulati fit-Taqsima II.

1. Id-disinn u l-produzzjoni: 

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem;
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(iii) trid tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts 
ta' daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' 
użu prevedibbli;

(b) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 
pprovduti funzjonijiet immirati biex 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

(d) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn 
tal-funzjonalità

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-
interfaċċja tal-utent tagħhom ikunu 
aċċessibbli kif imsemmi fil-punti (d) u (e) 
tal-punt 1, iridu jkunu ddisinjati, fejn 
applikabbli, kif ġej:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 
kanal sensorjali wieħed;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast 
flessibbli;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 
jittrażmettu l-informazzjoni;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 



AM\1121397MT.docx 115/163 PE599.726v03-00

MT

moviment limitati;

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.

Or. en

Emenda 628
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Servizzi bankarji; is-siti web użati għall-
għoti ta' servizzi bankarji: is-servizzi 
bankarji abbażi ta' apparat mobbli; it-
terminals self-service, inklużi l-magni 
awtomatiċi għall-ġbid tal-flus użati għall-
għoti ta' servizzi bankarji

Servizzi bankarji; is-siti web użati għall-
għoti ta' servizzi bankarji: is-servizzi 
bankarji abbażi ta' apparat mobbli; it-
terminals self-service, inklużi t-terminals 
tal-ħlas u l-magni awtomatiċi għall-ġbid 
tal-flus użati għall-għoti ta' servizzi 
bankarji

Or. en

Emenda 629
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Servizzi bankarji; is-siti web użati għall-
għoti ta' servizzi bankarji: is-servizzi 
bankarji abbażi ta' apparat mobbli; it-
terminals self-service, inklużi l-magni 
awtomatiċi għall-ġbid tal-flus użati għall-
għoti ta' servizzi bankarji

Servizzi bankarji; is-siti web użati għall-
għoti ta' servizzi bankarji: is-servizzi 
bankarji abbażi ta' apparat mobbli; it-
terminals self-service, inklużi l-magni 
awtomatiċi għall-ġbid tal-flus użati għall-
għoti ta' servizzi bankarji u t-terminals ta' 
pagament.

Or. en
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Emenda 630
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – 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:

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 D:

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-
prodotti li jużaw fl-għoti tas-servizz, skont 
ir-regoli stabbiliti fil-punt D:

(b) tingħata informazzjoni dwar il-
funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
relatati kif ġej:

(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 kanal sensorjali 
wieħed,

(i) għandha tkun disponibbli f'format 
li huwa aċċessibbli fuq l-internet u 
f'format elettroniku li mhuwiex 
accessibbli fuq l-internet, li tagħmilha 
perċettibbli, operabbli u komprensibbli u
b'saħħitha f'konformità mal-punt (c),

(ii) għandhom jiġu pprovduti 
alternattivi għall-kontenut mhux testwali,

(ii) għandha telenka u tispjega l-użu 
tal-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tas-
servizz flimkien mat-tagħmir tat-terminals 
relatat,

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 
pprovduta skont il-punt (c).

(iii) għandha tkun ipprovduta fuq 
formati alternattivi mhux elettroniċi fuq 
talba. Il-formati alternattivi mhux 
elettroniċi jistgħu jinkludu tipa kbira, 
Braille jew test faċli biex jinqara

(iiia) għandha tinftiehem, mingħajr ma 
jinqabeż livell ta' kumplessità ogħla minn 
livell B2 (intermedju għoli) tal-Qafas 
Ewropew Komuni ta' Riferenza għal-
Lingwi tal-Kunsill tal-Ewropa.

(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 

(c) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 
adegwat għall-perċezzjoni, għat-tħaddim u 
għall-fehim mill-utenti, inkluża l-
adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-
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meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 
aċċessibbli; u b'mod li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti għall-
utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 
meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 
aċċessibbli; u b'mod b'saħħtu li jiffaċilita 
l-interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(ca) is-servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet 
meħtieġa għall-għoti tas-servizzi bankarji 
jsiru 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 b'saħħtu li jiffaċilita 
l-interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(d) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 
politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni 
tas-servizz immirati biex jindirizzaw il-
ħtiġijiet ta' persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali.

(d) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 
politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni 
tas-servizz immirati biex jindirizzaw il-
ħtiġijiet ta' persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inkluż ta' persuni b'diżabilità:

(da) Il-metodi ta' identifikazzjoni 
elettronika, ta' sigurtà u ta' ħlas meħtieġa 
għall-għoti tas-servizz għandhom ikunu 
komprensibbli, perċettibbli, operabbli u 
b'saħħithom, mingħajr ma jiddgħajfu s-
sigurtà u l-privatezza tal-utent.

(db) l-ambjent mibni għall-għoti tas-
servizz għandu jikkonformaw mar-
rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima X.

Or. en

Emenda 631
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima II – parti A – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) l-ambjent mibni għall-forniment tas-
servizzi huwa konformi mar-rekwiżiti 
msemmija fit-Taqsima X.

Or. it

Emenda 632
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Parti A – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Servizzi ta' appoġġ

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri telefoniċi, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-
servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji u servizzi ta' assistenza, 
b'mezzi aċċessibbli ta' komunikazzjoni 
għall-utenti b'limitazzjonijiet funzjonali u 
għall-persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 633
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. Is-siti web użati għall-għoti ta' 
servizzi bankarji:

imħassar

L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 
mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 
minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 
inklużi l-persuni b'diżabilità, għandu 
jitwettaq billi:
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(a) 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 634
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Parti B - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

(a) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online jsiru 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;

Or. en

Emenda 635
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Parti C
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

C. Servizzi bankarji abbażi ta' 
apparat mobbli;

imħassar

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 pprovduta 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 kanal sensorjali 
wieħed,

(ii) għandhom jiġu pprovduti 
alternattivi għall-kontenut mhux testwali;

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 
pprovduta skont il-punt (b).

(b) 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 636
Olga Sehnalová
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Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Parti D

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. it-terminals self-service, inklużi l-
magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus użati 
għall-għoti ta' servizzi bankarji:

D. it-terminals self-service, inklużi l-
magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus użati 
għall-għoti ta' servizzi bankarji u t-
terminals tal-ħlas għandhom 
jikkonformaw mat-Taqsima II.

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem;

(iii) trid tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts 
ta' daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' 
użu prevedibbli;

(b) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 
pprovduti funzjonijiet immirati biex 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

(d) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

Or. en

Emenda 637
Lambert van Nistelrooij
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Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Parti D – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. it-terminals self-service, inklużi l-
magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus użati 
għall-għoti ta' servizzi bankarji

D. it-terminals self-service, inklużi t-
terminals tal-ħlas, il-magni awtomatiċi 
għall-ġbid tal-flus użati għall-għoti ta' 
servizzi bankarji

Or. en

Emenda 638
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VI – Parti D – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. it-terminals self-service, inklużi l-
magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus użati 
għall-għoti ta' servizzi bankarji:

D. it-terminals self-service, inklużi l-
magni awtomatiċi għall-ġbid tal-flus użati 
għall-għoti ta' servizzi bankarji u t-
terminals ta' pagament:

Or. en

Emenda 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kotba elettroniċi Il-kotba elettroniċi u apparat relatat

Or. en

Emenda 640
Olga Sehnalová
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Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kotba elettroniċi Il-kotba elettroniċi u l-kotba elettroniċi tal-
qari

Or. en

Emenda 641
Olga Sehnalová

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:

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";

(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:

(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 kanal sensorjali 
wieħed,

(i) għandha tkun disponibbli f'format 
li huwa aċċessibbli fuq l-internet u 
f'format elettroniku li mhuwiex 
accessibbli fuq l-internet, li tagħmilha 
perċettibbli, operabbli u komprensibbli u
b'saħħitha f'konformità mal-punt (c),

(ii) għandhom jiġu pprovduti 
alternattivi għall-kontenut mhux testwali;

(ii) għandu jiġi elenkat u spjegat l-użu 
tal-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tas-
servizz flimkien mat-tagħmir tat-terminal 
relatat, u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
għadd ta' teknoloġiji ta' assistenza,

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

(iii) għandha tkun ipprovduta fuq 
formati alternattivi mhux elettroniċi fuq 
talba. Il-formati alternattivi mhux 
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pprovduta skont il-punt (c). elettroniċi jistgħu jinkludu tipa kbira, 
Braille jew test faċli biex jinqara.

(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-livell tal-Unjoni u f'dak
internazzjonali.

(c) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online meħtieġa għall-għoti tas-servizz
isiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 
adegwat għall-perċezzjoni, għall-
operabbiltà 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 b'saħħtu li jiffaċilita 
l-interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali;

(ca) is-servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz jsiru 
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 b'saħħtu li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(d) tiġi pprovduta informazzjoni 
aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-
komplementaritajiet mas-servizzi ta' 
assistenza;

(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.

(e) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 
politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni 
tas-servizz immirati biex jindirizzaw il-
ħtiġijiet ta' persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali u ta' persuni b'diżabilità, billi 
tiġi żgurata navigazzjoni fid-dokument 
kollu, formati dinamiċi, il-possibbiltà li 
jissinkronizzaw test u kontenut awdjo, 
tekonoloġija text-to-speech, li jippermettu 
rendimenti alternattivi tal-kontenut u l-
interoperabbiltà tiegħu ma' għadd ta' 
teknoloġiji assistivi b'tali mod li l-
informazzjoni tista' tkun perċettibbli, 
operabbli u komprensibbli, u jiżdied il-
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livell ta' kompatibbiltà ma' aġenti utenti 
attwali u tal-futur.

Or. en

Emenda 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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:

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 
mmassimizzat l-użu raġonevolment
prevedibbli tagħhom minn persuni 
b'diżabilità għandu jitwettaq billi jintlaħqu 
r-rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali 
stabbiliti fil-punt Ba mill-atturi kollha fil-
katina ta' provvista, u għandu jinkludi:

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-
prodotti li jużaw fl-għoti tas-servizz, skont 
ir-regoli stabbiliti fil-punt B "Prodotti";

(a) il-prodotti li l-fornituri tas-servizzi
jużaw fl-għoti tas-servizz ikkonċernat, 
skont ir-regoli stabbiliti fil-punt B;

(b) tiġi ppprovduta informazzjoni dwar 
il-funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
relatati kif ġej:

(b) informazzjoni dwar il-
funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
relatati:

(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 kanal sensorjali 
wieħed,

(ii) għandhom jiġu pprovduti 
alternattivi għall-kontenut mhux testwali;

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online 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 

(c) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
s-siti web u l-applikazzjonijiet online kif 
ukoll it-tagħmir tal-kotba elettroniċi 
relatati, meħtieġa fl-għoti tas-servizz;
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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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

(d) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
s-siti web u l-applikazzjonijiet online kif 
ukoll it-tagħmir tal-kotba elettroniċi 
relatati, meħtieġa fl-għoti tas-servizz;

(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.

(e) funzjonijiet, prattiki, politiki u 
proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz 
immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 
persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 643
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Parti A – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

(c) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online jsiru 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;

Or. en

Emenda 644
Igor Šoltes
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Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Parti A – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) is-servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 
inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz 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-livell tal-
Unjoni u internazzjonali;

Or. en

Emenda 645
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Parti A – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Servizzi ta' appoġġ

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri telefoniċi, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-
servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji u servizzi ta' assistenza, 
b'mezzi aċċessibbli ta' komunikazzjoni 
għall-utenti b'limitazzjonijiet funzjonali u 
għall-persuni b'diżabilità.

Or. en
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Emenda 646
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. "Prodotti" B. "Prodotti" għandhom 
jikkonformaw mat-Taqsima I.

1. Id-disinn u l-produzzjoni

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem;

(iii) trid tkun perċettibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts 
ta' daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' 
użu prevedibbli;

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott li għandhom 
jikkonformaw ma' dan li ġej:

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 
għandu jkun disponibbli f'formati tat-test 
li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 
ta' assistenza alternattivi li jridu jiġu 
ppreżentati b'modi differenti u permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed, u

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom 
jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali;
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(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 
pprovduti funzjonijiet immirati biex 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn 
tal-funzjonalità:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-
interfaċċja tal-utent tagħhom ikunu 
aċċessibbli kif imsemmi fil-punti (d) u (e) 
tal-punt 1, iridu jkunu ddisinjati, fejn 
applikabbli, kif ġej:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 
kanal sensorjali wieħed;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast 
flessibbli;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 
jittrażmettu l-informazzjoni;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati;

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.
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Or. en

Emenda 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Parti B - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-disinn u l-produzzjoni: 1. Id-disinn u l-produzzjoni:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età,
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu
raġonevolment prevedibbli tagħhom minn 
persuni b'diżabilità u dawk b'diżabilitajiet 
marbuta mal-età għandhom jitwettqu billi
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali stabbiliti fil-punt Ba, u 
għandhom jinkludu:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija):

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem;

(iii) trid tkun perċettibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts 
ta' daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' 
użu prevedibbli;

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott li għandhom 
jikkonformaw ma' dan li ġej:

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott;

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 
għandu jkun disponibbli f'formati tat-test 
li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 
ta' assistenza alternattivi li jridu jiġu 
ppreżentati b'modi differenti u permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed, u
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(ii) l-istruzzjonijiet għandhom 
jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output);

(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;

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn 
tal-funzjonalità:

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-
interfaċċja tal-utent tagħhom ikunu 
aċċessibbli kif imsemmi fil-punti (d) u (e) 
tal-punt 1, iridu jkunu ddisinjati, fejn 
applikabbli, kif ġej:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 
kanal sensorjali wieħed;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast 
flessibbli;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 
jittrażmettu l-informazzjoni;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati;
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(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.

Or. en

Emenda 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Parti Ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ba. Rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali

(a) Użu mingħajr viżjoni

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi viżjoni;

(b) Użu b'viżjoni limitata

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti jagħmlu użu aħjar 
mill-viżjoni limitata tagħhom;

(c) Użu mingħajr perċezzjoni tal-
kulur

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi perċezzjoni 
tal-utent tal-kulur;

(d) Użu mingħajr smigħ

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu wkoll tal-inqas modalità waħda 
ta' tħaddim li ma tkunx tirrikjedi smigħ;

(e) Użu bi smigħ limitat

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
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tħaddim b'funzjonalitajiet awdjo mtejba;

(f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali

Fejn l-ICT jirrikjedu input vokali mill-
utenti, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi lill-utenti jiġġeneraw 
output vokali;

(g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
limitati

Fejn l-ICT jirrikjedu azzjonijiet manwali, 
dawn għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tippermetti 
lill-utenti jagħmlu użu mill-ICT permezz 
ta' azzjonijiet alternattivi li ma jirrikjedux 
manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn;

(h) Użu b'firxa ta' moviment limitat

Fejn il-prodotti tal-ICT ikunu weqfin fl-
art jew installati, l-elementi operazzjonali 
jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaħqu mill-utenti 
kollha;

(i) Minimizzazzjoni tar-riskju li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li tnaqqas il-potenzjal li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi;

(j) Użu b'konjizzjoni limitata

L-ICT għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 
karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 
sempliċi u faċli.

(k) Privatezza

Fejn l-ICT jinkorporaw funzjonalitajiet 
previsti għall-aċċessibbiltà, dawn 
għandhom jipprovdu tal-inqas modalità 
waħda ta' tħaddim li tippreserva l-
privatezza meta jintużaw dawk il-
funzjonalitajiet tal-ICT previsti għall-
aċċessibbiltà.

Or. en
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Emenda 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VII – Parti Ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ba. Siti web u applikazzjonijiet mobbli

(a) il-fajls tal-kotba elettroniċi jsiru 
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' kopji 
f'formati alternattivi aċċessibbli 
elettronikament b'kollaborazzjoni ma' 
organizzazzjonijiet speċjalizzati (jew 
"entitajiet awtorizzati"); 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;

(b) tiġi pprovduta metadejta dwar l-
aċċessibbiltà biex tiġi kkomunikata 
permezz tal-katina tal-valur għall-
iffaċilitar tal-iskoperta ta' kotba 
elettroniċi aċċessibbli

Or. en

Emenda 650
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kummerċ elettroniku Il-kummerċ elettroniku, inkluż sit web u 
servizzi abbażi ta' apparat mobbli tal-
fornituri tas-servizzi postali, tal-enerġija u 
tal-assigurazzjoni 
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Or. en

Emenda 651
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kummerċ elettroniku Il-kummerċ elettroniku, inkluż sit web u 
servizzi abbażi ta' apparat mobbli tal-
fornituri tas-servizzi postali, tal-enerġija u 
tal-assigurazzjoni 

Or. en

Emenda 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – 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:

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 fil-punt Aa, u għandu 
jinkludi:

(a) tiġi pprovduta informazzjoni dwar 
il-funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
relatati kif ġej:

(a) informazzjoni dwar il-
funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
relatati;

(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 kanal sensorjali 
wieħed,

(ii) għandhom jiġu pprovduti 
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alternattivi għall-kontenut mhux testwali;

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 
pprovduta skont il-punt (b).

(b) 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(b) informazzjoni elettronika, inklużi 
s-siti web u l-applikazzjonijiet online 
relatati meħtieġa fl-għoti tas-servizz;

Or. en

Emenda 653
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – 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:

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 pprovduta informazzjoni dwar 
il-funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 
relatati kif ġej:

(a) tiġi pprovduta 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 kanal sensorjali 
wieħed,

(i) għandha tkun disponibbli f'format 
elettroniku aċċessibbli billi jsiru 
perċettibbli, operabbli, komprensibbli u
b'saħħithom f'konformità mal-punt (b),

(ii) għandhom jiġu pprovduti (ii) għandha telenka u tispjega l-użu 
tal-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tas-
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alternattivi għall-kontenut mhux testwali; servizz u l-komplementarjetà tiegħu ma' 
għadd ta' teknoloġiji ta' assistenza.

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 
l-applikazzjonijiet online relatati meħtieġa 
fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 
pprovduta skont il-punt (b).

(b) 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-livell tal-Unjoni u f'dak
internazzjonali.

(b) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online meħtieġa għall-għoti tas-servizz
isiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 
adegwat għall-perċezzjoni, għall-
operabbiltà 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 b'saħħtu li jiffaċilita 
l-interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali;

(ba) is-servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz 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 b'saħħtu li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;

(bb) il-metodi ta' identifikazzjoni 
elettronika, ta' sigurtà u ta' ħlas meħtieġa 
għall-għoti tas-servizz għandhom 
jinftiehmu, ikunu perċettibbli, operabbli u 
b'saħħithom, mingħajr ma jiddgħajfu s-
sigurtà u l-privatezza tal-utent.

Or. en

Emenda 654
Igor Šoltes



PE599.726v03-00 138/163 AM\1121397MT.docx

MT

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – Parti A – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 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-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali.

(b) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online jsiru 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;

Or. en

Emenda 655
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – Parti A – punt 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) is-servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 
inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz jsiru 
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;

Or. en
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Emenda 656
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – Parti A – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Servizzi ta' appoġġ

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri telefoniċi, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-
servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji u servizzi ta' assistenza, 
b'mezzi aċċessibbli ta' komunikazzjoni 
għall-utenti b'limitazzjonijiet funzjonali u 
għall-persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – Parti Aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aa. Rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali

(a) Użu mingħajr viżjoni

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi viżjoni;

(b) Użu b'viżjoni limitata

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti jagħmlu użu aħjar 
mill-viżjoni limitata tagħhom;

(c) Użu mingħajr perċezzjoni tal-
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kulur

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi perċezzjoni 
tal-utent tal-kulur;

(d) Użu mingħajr smigħ

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu wkoll tal-inqas modalità waħda 
ta' tħaddim li ma tkunx tirrikjedi smigħ;

(e) Użu bi smigħ limitat

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim b'funzjonalitajiet awdjo mtejba;

(f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali

Fejn l-ICT jirrikjedu input vokali mill-
utenti, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi lill-utenti jiġġeneraw 
output vokali;

(g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
limitati

Fejn l-ICT jirrikjedu azzjonijiet manwali, 
dawn għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tippermetti 
lill-utenti jagħmlu użu mill-ICT permezz 
ta' azzjonijiet alternattivi li ma jirrikjedux 
manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn;

(h) Użu b'firxa ta' moviment limitat

Fejn il-prodotti tal-ICT ikunu weqfin fl-
art jew installati, l-elementi operazzjonali 
jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaħqu mill-utenti 
kollha;

(i) Minimizzazzjoni tar-riskju li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
wkoll tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li tnaqqas il-potenzjal li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi;
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(j) Użu b'konjizzjoni limitata

L-ICT għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 
karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 
sempliċi u faċli;

(k) Privatezza

Fejn l-ICT jinkorporaw funzjonalitajiet 
previsti għall-aċċessibbiltà, dawn 
għandhom jipprovdu tal-inqas modalità 
waħda ta' tħaddim li tippreserva l-
privatezza meta jintużaw dawk il-
funzjonalitajiet tal-ICT previsti għall-
aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima VIII – Parti Ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ab. Siti web u applikazzjonijiet mobbli

(a) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 
konsistenti u adegwat għall-perċezzjoni, 
għat-tħaddim u għall-fehim mill-utenti, 
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;

(b) il-kontenut li ġej se jiġi eskluż: 

(i) fajls ta' immaġnijiet ippubblikati 
qabel sitt snin wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva, diment li dawn 
ikunu essenzjali għat-tlestija tas-servizz;

(ii) midja temporali rrekordjata minn 
qabel ippubblikata qabel sitt snin wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva;

(iii) servizzi ta' mapep u mmappjar 
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online, sakemm l-informazzjoni essenzjali 
tkun ipprovduta b'mod diġitali aċċessibbli 
għal mapep maħsuba għal użu ta' 
navigazzjoni;

(iv) il-kontenut ta' parti terza li la 
huwa ffinanzjat u lanqas mhuwa 
żviluppat minn, lanqas taħt il-kontroll tal-
korp tas-settur pubbliku.

Or. en

Emenda 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-disinn u l-produzzjoni imħassar

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-
prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 
(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li:

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(ii) trid tkun tinftiehem;

(iii) trid tkun perċettibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts 
ta' daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' 
użu prevedibbli;

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
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rimi tal-prodott li għandhom 
jikkonformaw ma' dan li ġej:

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 
għandu jkun disponibbli f'formati tat-test 
li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 
ta' assistenza alternattivi li jridu jiġu 
ppreżentati b'modi differenti u permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed, u

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom 
jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali;

(d) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 
(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 
output) skont il-punt 2;

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 
pprovduti funzjonijiet immirati biex 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 
b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 
mal-punt 2;

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma'
tagħmir ta' assistenza.

Or. en

Emenda 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età,
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

Għandhom jikkonformaw mat-Taqsima I.

Or. en
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Emenda 661
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli
tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 
funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità u 
dawk b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 
għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 
dan li ġej:

Id-disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, 
sabiex jiġi mmassimizzat l-użu maħsub
tagħhom minn persuni b'diżabilità u dawk 
b'diżabilitajiet marbuta mal-età, għandhom 
jitwettqu billi jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-
prestazzjoni funzjonali stabbiliti fil-
Parti C. Id-disinn u l-produzzjoni tal-
prodotti għandhom jinkludu:

Or. en

Emenda 662
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed;

(i) għandha tkun tinftiehem;

Or. en

Emenda 663
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) trid tkun tinftiehem; (ii) għandha tkun perċettibbli;

Or. en
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Emenda 664
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) trid tkun perċettibbli; (iii) għandha tkun disponibbli b'fonts 
ta' tip u daqs adegwat b'kuntrast 
suffiċjenti bejn il-karattri u l-isfond 
tagħhom sabiex tiġi mmassimizzata l-
leġġibbiltà tagħha għall-kundizzjonijiet 
ta' użu prevedibbli;

Or. en

Emenda 665
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 
daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' użu 
prevedibbli;

(iv) għandha tkun disponibbli f'format 
li huwa aċċessibbli fuq l-internet u 
f'dokumenti elettroniċi li mhumiex 
aċċessibbli fuq l-internet, billi jsiru 
perċettibbli, operabbli, komprensibbli u
b'saħħithom;

Or. en

Emenda 666
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi);

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-
informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 
użu, rimi) li:
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Or. en

Emenda 667
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt b – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fil-punt (a)

Or. en

Emenda 668
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1 – punt 2 – punt b – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għandu b'mod sempliċi u preċiż 
jinforma lill-utenti li l-prodott jinkorpora 
karatteristiċi ta' aċċessibbiltà u l-
kompatibbiltà tiegħu ma' teknoloġiji ta' 
assistenza;

Or. en

Emenda 669
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott li għandhom jikkonformaw 
ma' dan li ġej:

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-
rimi tal-prodott, kemm jekk ipprovduti 
b'mod separat jew integrati fil-prodott, li 
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għandhom jikkonformaw ma' dan li ġej:

Or. en

Emenda 670
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 
għandu jkun disponibbli f'formati tat-test 
li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 
ta' assistenza alternattivi li jridu jiġu 
ppreżentati b'modi differenti u permezz ta' 
aktar minn kanal sensorjali wieħed, u

(i) għandhom ikunu disponibbli 
f'format li huwa aċċessibbli fuq l-internet 
u f'format elettroniku li mhuwiex 
accessibbli fuq l-internet, li jagħmilhom 
perċettibbli, operabbli u komprensibbli u
b'saħħithom

Or. en

Emenda 671
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom
jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali;

(ii) għandhom jelenkaw u jispjegaw l-
użu tal-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà tal-
prodott u l-komplementarjetà tiegħu ma' 
għadd ta' teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali

Or. en

Emenda 672
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt c – punt iia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) għandha tkun ipprovduta fuq 
formati alternattivi mhux elettroniċi fuq 
talba. Il-formati alternattivi mhux 
elettroniċi jistgħu jinkludu tipa kbira, 
Braille jew test faċli biex jinqara.

Or. en

Emenda 673
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 
tagħmir ta' assistenza.

(f) il-prodott għandu jipprovdi 
kompatibbiltà ma' għadd ta' tagħmir u 
teknoloġiji ta' assistenza disponibbli fil-
livell tal-Unjoni u f'dak internazzjonali, 
inklużi t-teknoloġiji għas-smigħ, bħalma 
huma l-apparat tas-smigħ, it-telecoils, l-
impjanti cochlear, u tagħmir tas-smigħ ta' 
assistenza.

Or. en

Emenda 674
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) servizzi ta' akkomodazzjoni 
(ambjent mibni)

Or. en
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Emenda 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interfaċċja tal-utent u d-disinn 
tal-funzjonalità

imħassar

Sabiex id-disinn tal-prodotti u l-
interfaċċja tal-utent tagħhom ikunu 
aċċessibbli kif imsemmi fil-punti (d) u (e) 
tal-punt 1, iridu jkunu ddisinjati, fejn 
applikabbli, kif ġej:

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn 
kanal sensorjali wieħed;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast 
flessibbli;

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 
jittrażmettu l-informazzjoni;

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni 
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(f) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati;

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.

Or. en
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Emenda 676
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interfaċċja tal-utent u d-disinn tal-
funzjonalità

Rekwiżiti ta' funzjonalità għall-interfaċċja
tal-utent u d-disinn tal-prodott

Or. en

Emenda 677
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn kanal 
sensorjali wieħed;

(a) jipprovdu l-komunikazzjoni u l-
orjentazzjoni permezz ta' aktar minn kanal 
sensorjali wieħed inkluż:

(i) fejn il-prodott jipprovdi 
modalitajiet viżwali ta' komunikazzjoni u 
tħaddim, il-prodott għandu jipprovdi tal-
inqas modalità waħda ta' informazzjoni u 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi viżjoni,

(ii) fejn il-prodott jipprovdi 
modalitajiet tas-smigħ ta' informazzjoni u 
tħaddim, il-prodott għandu jipprovdi tal-
inqas modalità waħda ta' informazzjoni u 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi smigħ

Or. en

Emenda 678
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament;

(b) jipprovdu alternattivi għall-kliem 
għall-fini ta' komunikazzjoni u 
orjentament; fejn il-prodott jirrikjedi input 
vokali mill-utenti, il-prodott għandu 
jipprovdi tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tirrikjedix li l-utenti 
jiġġeneraw ħsejjes bil-fomm bħall-kliem, 
tisfir jew klikkjaturi.

Or. en

Emenda 679
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – parti A – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jipprovdu tkabbir u kuntrast
flessibbli;

(c) fejn il-prodott jipprovdi l-
modalitajiet viżwali ta' komunikazzjoni u 
tħaddim, jipprovdi karatteristiċi li 
jippermettu lill-utenti jagħmlu użu aħjar 
mill-viżjoni limitata tagħhom, inkluż billi 
jipprovdi tkabbir flessibbli mingħajr telf 
ta' kontenut jew funzjonalità, kuntrast u
luminanza flessibbli, u fejn possibbli, 
jenħtieġ li jinkludi modi flessibbli għas-
seperazzjoni u l-kontroll tal-informazzjoni 
fuq quddiem minn elementi viżivi fl-isfond 
u kontroll flessibbli fuq il-kamp viżiv 
meħtieġ

Or. en

Emenda 680
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jipprovdu lewn alternattiv biex 
jittrażmettu l-informazzjoni;

(d) jipprovdu modalità viżwali ta' 
tħaddim li ma tirrikjedix il-perċezzjoni tal-
utent tal-lewn, 

Or. en

Emenda 681
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jipprovdu modi flessibbli biex 
jisseparaw u jikkontrollaw l-informazzjoni
fuq quddiem minn dik fl-isfond, anke bl-
iskop li jnaqqsu l-istorbju fl-isfond u 
jtejbu ċ-ċarezza;

(e) jipprovdu lill-utent bil-kontroll tal-
volum u b'karatteristiċi tal-awdjo msaħħa 
biex itejbu ċ-ċarezza tal-awdjo, inklużi
modi flessibbli biex jisseparaw u 
jikkontrollaw il-ħsejjes fuq quddiem minn
dawk fl-isfond, fejn il-leħen u l-ħsejjes fl-
isfond huma disponibbli bħala flussi tal-
awdjo separati;

Or. en

Emenda 682
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar;

(g) jipprovdu kontroll sekwenzjali kif 
ukoll alternattivi għall-kontroll bil-ħiliet 
motorji żgħar; inkluż fejn il-prodott 
jirrikjedi azzjonijiet manwali, il-prodott 
għandu jipprovdi karatteristiċi li 
jippermettu lill-utenti jagħmlu użu tal-
prodott permezz ta' modi alternattivi ta' 
tħaddim li ma jirrikjedux kontroll bil-
ħiliet motorji żgħar bħal manipulazzjoni 
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jew saħħa bl-idejn, u lanqas t-tħaddim ta' 
aktar minn kontroll wieħed fl-istess ħin

Or. en

Emenda 683
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati;

(h) jipprovdu modalitajiet ta' tħaddim 
f'każ li l-utent ikollu saħħa u firxa ta' 
moviment limitati; inkluż fejn prodott ikun 
wieqaf waħdu jew ikun installat, l-
elementi ta' informazzjoni u tħaddim 
għandhom jitqiegħdu f'firxiet ta' 
moviment standard aċċessibbli jew 
għandu jkun possibbli għal utent li 
jpoġġih fejn jista' jintlaħaq

Or. en

Emenda 684
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jipprovdu l-possibbiltà li jiġi evitat 
l-istimolu ta' reazzjonijiet fotosensittivi.

(i) fejn il-prodott jipprovdi 
modalitajiet viżwali ta' informazzjoni, il-
prodott għandu jipprovdi tal-inqas 
modalità waħda ta' informazzjoni li 
tnaqqas il-potenzjal li jiġu stimulati
reazzjonijiet fotosensittivi.

Or. en
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Emenda 685
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) jipprovdu karatteristiċi li jagħmlu 
l-komunikazzjoni u t-tħaddim mill-utent 
tiegħu aktar sempliċi u faċli biex jintuża

Or. en

Emenda 686
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti A – punt 2 – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) fejn il-prodott jipprovdi 
karatteristiċi li huma pprovduti għall-
aċċessibbiltà, il-privatezza tal-utenti 
għandha tiġi ppreservata meta jintużaw 
dawn il-karatteristiċi

Or. en

Emenda 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti B – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 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 

(e) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online meħtieġa għall-għoti tas-servizz
isiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 
adegwat għall-perċezzjoni, għat-tħaddim u 
għall-fehim mill-utenti, inkluża l-
adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-
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aċċessibbli; u b'mod li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti għall-
utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak
internazzjonali.

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 
meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 
aċċessibbli; u b'mod b'saħħtu li jiffaċilita 
l-interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti B – punt 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) is-servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz 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 b'saħħtu li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti B – punt 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiġi pprovduta informazzjoni 
aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-
komplementaritajiet mas-servizzi ta' 
assistenza;

(f) tiġi pprovduta informazzjoni 
aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-
komplementaritajiet mas-servizzi ta' 
assistenza u t-teknoloġiji, inklużi 
teknoloġiji tas-smigħ, bħalma huma l-
apparat għall-għajnuna fis-smigħ, it-
telecoils, l-impjanti cochlear, u l-apparat 
ta' assistenza tas-smigħ.

Or. en

Emenda 690
Jiří Maštálka

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti Ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ba. Rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali

(a) użu mingħajr viżjoni

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi viżjoni.

(b) Użu b'viżjoni limitata

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti jagħmlu użu aħjar 
mill-viżjoni limitata tagħhom.

(c) Użu mingħajr perċezzjoni tal-
kulur

Fejn l-ICT jipprovdu mudelli viżwali ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi perċezzjoni tal-kulur min-
naħa tal-utent.

(d) Użu mingħajr smigħ
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Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim li ma tkunx tirrikjedi smigħ.

(e) Użu bi smigħ limitat

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet tas-
smigħ ta' tħaddim, dawn għandhom 
jipprovdu tal-inqas modalità waħda ta' 
tħaddim b'funzjonalitajiet awdjo mtejba.

(f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali

Fejn l-ICT jirrikjedu input vokali mill-
utenti, dawn għandhom jipprovdu tal-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi lill-utenti jiġġeneraw 
output vokali.

(g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
limitati

Fejn l-ICT jirrikjedu azzjonijiet manwali, 
dawn għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tippermetti 
lill-utenti jagħmlu użu mill-ICT permezz 
ta' azzjonijiet alternattivi li ma jkunux 
jirrikjedu manipulazzjoni jew saħħa fl-
idejn.

(h) Użu b'firxa ta' moviment limitat

Fejn il-prodotti tal-ICT ikunu weqfin 
waħedhom jew installati, l-elementi 
operazzjonali jeħtieġ li jkunu jistgħu 
jintlaħqu mill-utenti kollha.

(i) Minimizzazzjoni tar-riskju li jiġu 
stimulati reazzjonijiet fotosensittivi

Fejn l-ICT jipprovdu modalitajiet viżwali 
ta' tħaddim, dawn għandhom jipprovdu 
tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tnaqqas il-potenzjal li jiġu stimulati 
reazzjonijiet fotosensittivi.

(j) użu b'konjizzjoni limitata:

L-ICT għandhom jipprovdu tal-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 
karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 
sempliċi u faċli.

(k) Privatezza
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Fejn l-ICT jinkorporaw funzjonalitajiet 
previsti għall-aċċessibbiltà, dawn 
għandhom jipprovdu tal-inqas modalità 
waħda ta' tħaddim li tippreserva l-
privatezza tal-utenti meta jużaw dawk il-
funzjonalitajiet tal-ICT previsti għall-
aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 691
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima IX – Parti Ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ba. Rekwiżiti tal-prestazzjoni 
funzjonali
(a) Użu mingħajr viżjoni: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet viżwali ta' tħaddim, 
dawn għandhom jipprovdu wkoll mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tkunx tirrikjedi viżjoni;
(b) Użu b'viżjoni limitata: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet viżwali ta' tħaddim, 
dawn għandhom jipprovdu wkoll mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti b'viżjoni limitata 
jagħmlu użu aħjar minn dik il-viżjoni;
(c) Użu mingħajr il-perċezzjoni tal-
kulur u tal-kuntrast: fejn l-ICT jipprovdu 
modalitajiet viżwali ta' tħaddim, dawn 
għandhom jipprovdu wkoll mill-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li ma tkunx 
tirrikjedi perċezzjoni tal-utent tal-kulur u 
tal-kuntrast; 
(d) Użu mingħajr smigħ: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet tas-smigħ ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu wkoll 
mill-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
ma tkunx tirrikjedi smigħ; 
(e) Użu ta' smigħ limitat: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet tas-smigħ ta' 
tħaddim, dawn għandhom jipprovdu wkoll 
mill-inqas modalità waħda ta' tħaddim 
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b'karatteristiċi tal-awdjo mtejba, ċarezza u 
volum inklużi;
(f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali: 
fejn l-ICT jirrikjedu input vokali mill-
utenti, dawn għandhom jipprovdu mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 
tirrikjedix li l-utenti jiġġeneraw output 
vokali; 
(g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
limitati: fejn l-ICT jirrikjedu azzjonijiet 
manwali, dawn għandhom jipprovdu mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tippermetti lill-utenti jagħmlu użu mill-
ICT permezz ta' azzjonijiet alternattivi li 
ma jirrikjedux manipulazzjoni jew saħħa 
fl-idejn, jew tħaddim ta' aktar minn 
kontroll wieħed fl-istess ħin; 
(h) Użu b'firxa ta' moviment limitat: 
fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin 
waħedhom jew installati, l-elementi ta' 
tħaddim tagħhom iridu jkunu jistgħu 
jintlaħqu mill-utenti kollha;
(i) Tnaqqis tal-istimoli ta' 
reazzjonijiet fotosensittivi: fejn l-ICT 
jipprovdu modalitajiet viżwali ta' tħaddim, 
dawn għandhom jipprovdu wkoll mill-
inqas modalità waħda ta' tħaddim li 
tnaqqas il-potenzjal li jiġu stimulati 
reazzjonijiet fotosensittivi; 
(j) Użu b'konjizzjoni limitata: l-ICT 
għandhom jipprovdu mill-inqas modalità 
waħda ta' tħaddim li tagħmel l-użu aktar 
sempliċi u aktar faċli; 
(k) Privatezza: fejn l-ICT jipprovdu 
karatteristiċi li jiżguraw l-aċċessibbiltà, 
dawn għandhom jipprovdu mill-inqas 
modalità waħda ta' tħaddim li tippreserva 
l-privatezza tal-utenti meta jużaw dawk il-
karatteristiċi tal-ICT li jiżguraw l-
aċċessibbiltà.

Or. en

Emenda 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini
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Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima X – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA X — REKWIŻITI TA' 
AĊĊESSIBBILTÀ GĦALL-FINI TAL-
ARTIKOLU 3(10) DWAR L-AMBJENT 
MIBNI FEJN JIĠU PPROVDUTI S-
SERVIZZI LI JAQGĦU FIL-KAMP TA' 
APPLIKAZZJONI TA' DIN ID-
DIRETTIVA

TAQSIMA X — REKWIŻITI TA' 
AĊĊESSIBBILTÀ GĦALL-FINI TAL-
ARTIKOLU 3(10) DWAR L-AMBJENT 
MIBNI FEJN JIĠU PPROVDUTI L-
PRODOTTI U S-SERVIZZI LI JAQGĦU 
FIL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI TA' 
DIN ID-DIRETTIVA

Or. en

Emenda 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima X – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-użu ta' faċilitajiet u żoni esterni
relatati taħt ir-responsabbiltà tal-fornitur 
tas-servizz;

(a) l-użu ta' faċilitajiet u żoni esterni;

Or. en

Emenda 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima x – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mogħdijiet li jwasslu għall-bini taħt 
ir-responsabbiltà tal-fornitur tas-servizz;

(b) mogħdijiet li jwasslu għall-bini;

Or. en
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Emenda 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Anness I - Taqsima X - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-użu ta' tagħmir u faċilitajiet użati 
fl-għoti tas-servizz;

(g) l-użu ta' tagħmir u faċilitajiet użati 
fl-għoti tal-prodott jew tas-servizz;

Or. en

Emenda 696
Igor Šoltes

Proposta għal direttiva
Anness I – Taqsima Xa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Servizzi ta' akkomodazzjoni

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 pprovduta informazzjoni dwar 
il-funzjonament tas-servizz u dwar il-
faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 
aċċessibbiltà tiegħu kif ġej:
(i) l-informazzjoni għandha tkun 
disponibbli f'format elettroniku 
aċċessibbli billi ssir perċettibbli, 
operabbli, komprensibbli u b'saħħitha 
f'konformità mal-punt (b)
(ii) l-informazzjoni għandha telenka u 
tispjega l-użu tal-karatteristiċi ta' 
aċċessibbiltà tas-servizz u l-
komplementarjetà tiegħu ma' għadd ta' 
teknoloġiji ta' assistenza. 
(b) is-siti web u l-applikazzjonijiet 
online meħtieġa għall-għoti tas-servizz 
isiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 
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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 b'saħħtu li jiffaċilita 
l-interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u 
internazzjonali;
(c) is-servizzi abbażi ta' apparat 
mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet mobbli 
meħtieġa għall-għoti tas-servizz jsiru 
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 b'saħħtu li jiffaċilita l-
interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti 
għall-utenti u teknoloġiji ta' assistenza 
disponibbli fil-livell tal-Unjoni u f'dak 
internazzjonali;
(d) Il-metodi ta' identifikazzjoni 
elettronika, ta' sigurtà u ta' ħlas meħtieġa 
għall-għoti tas-servizz għandhom ikunu 
komprensibbli, perċettibbli, operabbli u 
b'saħħithom, mingħajr ma jiddgħajfu s-
sigurtà u l-privatezza tal-utent.
(e) l-ambjent mibni jsir aċċessibbli 
għall-persuni b'diżabilità skont ir-
rekwiżiti tat-Taqsima XI.
(a) iż-żoni komuni kollha (akkoljenza, 
id-dħul, il-faċilitajiet ta' rekreazzjoni, 
swali tal-konferenzi, eċċ.) 
(ii) Il-kmamar skont ir-rekwiżiti tat-
Taqsima XI fejn l-għadd minimu ta' 
kmamar aċċessibbli għal kull stabbiliment 
għandu jkun:
• kamra aċċessibbli għal 
stabbilimenti b'total ta' anqas minn 
20 kamra
• żewġ kmamar aċċessibbli għal 
stabbilimenti b'aktar minn 20 kamra iżda 
b'inqas minn 50 kamra
• kamra addizzjonali aċċessibbli 
għal kull 50 kamra addizzjonali.



AM\1121397MT.docx 163/163 PE599.726v03-00

MT

2. Servizzi ta' appoġġ

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 
(help desks, ċentri fejn iċċempel, appoġġ 
tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 
ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-
servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 
teknoloġiji ta' assistenza, b'mezzi 
aċċessibbli ta' komunikazzjoni għall-
utenti b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 
persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta għal direttiva
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. en
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