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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

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

 

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

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-

Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2015)0615), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-

Parlament (C8-0387/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

25 ta' Mejju 20161, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għat-Trasport u 

t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa 

u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0000/2017), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 

li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Id-diskrepanzi bejn il-liġijiet u l-

miżuri amministrattivi adottati mill-Istati 

Membri f'dak li għandu x'jaqsam mal-

(3) Id-diskrepanzi bejn il-liġijiet u l-

miżuri amministrattivi adottati mill-Istati 

Membri f'dak li għandu x'jaqsam mal-

                                                 
1 ĠU C 303, 19.8.2016, p. 103. 
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aċċessibbiltà tal-prodotti u tas-servizzi 

għal persuni b'limitazzjonijiet funzjonali 

inklużi l-persuni b'diżabilità, joħolqu 

ostakli għall-moviment liberu ta' dawn il-

prodotti u s-servizzi u jfixklu l-

kompetizzjoni effettiva fis-suq intern. L-

operaturi ekonomiċi, b'mod partikolari l-

intrapriżi żgħar u medji (SMEs), huma 

partikolarment milquta minn dawn l-

ostakli. 

aċċessibbiltà ta' xi prodotti u tas-servizzi 

għal persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, joħolqu 

ostakli għall-moviment liberu tagħhom u 

jfixklu l-kompetizzjoni effettiva fis-suq 

intern. Għal prodotti oħrajn, id-

disparitajiet x'aktarx jiżdiedu minħabba 

d-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-

Persuni b'Diżabilità ("il-Konvenzjoni"). 

L-operaturi ekonomiċi, b'mod partikolari l-

intrapriżi żgħar u medji (SMEs), huma 

partikolarment milquta minn dawn l-

ostakli. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Aċċessibbiltà aħjar għall-prodotti 

u għas-servizzi se ttejjeb il-ħajjiet mhux 

biss tal-persuni b'diżabilità iżda wkoll tal-

persuni b'limitazzjonijiet funzjonali 

permanenti jew temporanji oħra, bħall-

persuni anzjani, in-nisa tqal u l-persuni li 

jivvjaġġaw bil-bagalji. Madankollu, huwa 

importanti li l-kamp ta' applikazzjoni ta' 

din id-Direttiva jiġi limitat biss għall-

persuni b'diżabilità u ma jiġix estiż għall-

persuni b'limitazzjonijiet funzjonali 

permanenti u temporanji b'mod ġenerali, 

sabiex din id-Direttiva ssir konformi mal-

Konvenzjoni u biex tiġi żgurata ċertezza 

ġuridika għall-operaturi ekonomiċi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 
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more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Il-prodotti u servizzi li jaqgħu fi 

ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-

Direttiva għandhom ikunu limitati għal 

dawk li huma maħsuba għall-użu mill-

konsumaturi. Pereżempju, ħardwer tal-

kompjuter għal skopijiet ġenerali għandu 

jkopri prodotti bħal kompjuters desktop, 

kompjuters desktop integrati, kompjuters 

notebook (inklużi tablets, kompjuters slate 

u terminals ħfief mobbli), terminals ħfief 

desktop, stazzjonijiet tax-xogħol u 

stazzjonijiet tax-xogħol mobbli. Bl-istess 

mod, is-servizzi bankarji koperti minn din 

id-Direttiva għandhom ikunu limitati għal 

dawk li huma maħsuba biex jintużaw 

mill-konsumaturi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-Direttiva mhix maħsuba li tkopri prodotti intiżi għall-użu minn professjonisti jew li 

tkopri s-servizzi bejn in-negozji. Dan ma kienx ċar fil-proposta tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Kull prodott u kull servizz irid 

jikkonforma mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

identifikati fl-Artikolu 3 u elenkati fl-

Anness I biex ikun aċċessibbli għal persuni 

b'diżabilità jew persuni anzjani. L-obbligi 

(17) Kull prodott u kull servizz li jaqa' 

fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din 

id-Direttiva għandu jikkonforma mar-

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà stabbiliti fl-

Artikolu 3 u elenkati fl-Anness I biex ikun 
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ta' aċċessibbiltà tal-kummerċ elettroniku 

japplikaw ukoll għall-bejgħ onlajn tas-

servizzi skont l-Artikolu 1(2)(a) sa (e) ta' 

din id-Direttiva. 

aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. L-

obbligi ta' aċċessibbiltà tas-suq online 

għandhom japplikaw ukoll għall-bejgħ 

onlajn tas-servizzi skont il-punti (a) sa (e) 

tal-Artikolu 1(2). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva proposta għandha l-għan li tappoġġja lill-Istati Membri biex jilħqu l-obbligi 

tagħhom għall-aċċessibbiltà skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 

Persuni b'Diżabbiltà. Il-Konvenzjoni tirreferi biss għal "persuni b'diżabilità". Għalhekk qed 

jiġi propost li d-Direttiva tiġi allinjata mal-Konvenzjoni u biex il-kamp ta' applikazzjoni 

tagħha jiġi limitat biss għall-persuni b'diżabilità. Hija wkoll konformi mad-Direttiva adottata 

dan l-aħħar dwar l-aċċessibbiltà tas-siti web tal-korpi tas-settur u l-applikazzjonijiet mobbli. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Sabiex tkun żgurata l-aċċessibbiltà 

tas-servizzi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva, il-

prodotti użati fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat għandhom ukoll 

jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà stipulati f'din id-Direttiva, 

f'konformità mal-Anness I għal din id-

Direttiva u l-miżuri tranżitorji li jinsabu 

hawnhekk. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ma kienx ċar fil-proposta tal-Kummissjoni li, pereżempju, l-obbligu skont din id-Direttiva 

mhuwiex biss għall-manifatturi tal-ATM li jagħmlu l-ATMS il-ġodda kollha tagħhom 

aċċessibbli. Huwa wkoll għal bank biex jagħmel l-ATMs tiegħu aċċessibbli sa mid-dħul fis-

seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Il-proposta tal-Kummissjoni għal 

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tinkludi rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

għal sett speċifiku ta' siti web tal-korpi 

tas-settur pubbliku. Barra minn hekk, din 

tipproponi li tistabbilixxi l-bażi għal 

metodoloġija ta' monitoraġġ u ta' rappurtar 

dwar il-konformità tas-siti web rilevanti 

mar-rekwiżiti mniżżla f'dik id-Direttiva. 

Kemm ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà kif 

ukoll il-metodoloġija ta' monitoraġġ u ta' 

rappurtar inklużi f'dik id-Direttiva, 

għandhom japplikaw għas-siti web tal-

korpi tas-settur pubbliku. Bl-għan, b'mod 

partikolari, li jiġi żgurat li l-awtoritajiet 

relevanti jimplimentaw l-istess rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà indipendentement mit-tip ta' 

sit web irregolat, ir-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà stabbiliti f'din id-Direttiva 

għandhom ikunu allinjati ma' dawk tad-

Direttiva proposta dwar l-aċċessibbiltà 

tas-siti web tal-korpi tas-settur pubbliku. 

L-attivitajiet tal-kummerċ elettroniku tas-

siti web tas-settur pubbliku li mhumiex 

koperti minn dik id-Direttiva, jidħlu fil-

kamp ta' applikazzjoni ta' din il-proposta, 

sabiex jiġi żgurat li l-bejgħ onlajn tal-

prodotti u tas-servizzi jkun aċċessibbli 

għall-persuni b'diżabilità u għall-persuni 

anzjani, irrispettivament mill-bejgħ 

pubbliku jew privat tagħhom. 

(21) Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill34 tinkludi 

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għas-siti web 

kollha tal-korpi tas-settur pubbliku. Barra 

minn hekk, din tistabbilixxi l-bażi għal 

metodoloġija ta' monitoraġġ u ta' rappurtar 

dwar is-siti web u l-applikazzjonijiet 

mobbli rilevanti mar-rekwiżiti mniżżla 

f'dik id-Direttiva. Kemm ir-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà kif ukoll il-metodoloġija ta' 

monitoraġġ u ta' rappurtar inklużi f'dik id-

Direttiva japplikaw għas-siti web u l-

applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur 

pubbliku. Bl-għan, b'mod partikolari, li jiġi 

żgurat li l-awtoritajiet relevanti 

jimplimentaw l-istess rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà indipendentement mit-tip ta' 

sit web u applikazzjonijiet mobbli 

irregolati, ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom ikunu 

allinjati ma' dawk tad-Direttiva 

(UE) 2016/2102. L-attivitajiet tal-kummerċ 

elettroniku tas-siti web u l-

applikazzjonijiet mobbli tas-settur 

pubbliku li mhumiex koperti mid-Direttiva 

(UE) 2016/2102 jidħlu fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sabiex 

jiġi żgurat li l-bejgħ onlajn tal-prodotti u 

tas-servizzi jkun aċċessibbli għall-persuni 

b'diżabilità, irrispettivament mill-bejgħ 

pubbliku jew privat tagħhom. 

__________________ __________________ 

34 Proposta għal Direttiva tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà 

tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur 

pubbliku COM(2012) 721. 

34 Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà 

tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet 

mobbli tal-entitajiet tas-settur pubbliku 

(ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1). 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Din hija emenda teknika li tirrifletti l-ftehim finali rigward id-Direttiva dwar l-aċċessibbiltà 

tas-siti web u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-entitajiet tas-settur pubbliku, kif adottata mill-

Parlament u mill-Kunsill. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) Ċerti elementi tar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà stabbiliti b'din id-Direttiva, 

b'mod partikolari dawk imniżżla fl-

Anness I b'rabta mal-għoti tal-

informazzjoni, diġà huma koperti minn 

atti leġiżlattivi eżistenti tal-Unjoni fil-

qasam tat-trasport. Dawn l-atti jinkludu r-

Regolamenti (KE) Nru 1371/20071a u 

(UE) Nru 1300/2014 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1b u r-Regolament 

tal-Kummissjoni (UE) Nru 454/20111c fir-

rigward tat-trasport ferrovjarju; ir-

Regolament (UE) Nru 181/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1d fir-

rigward tat-trasport bix-xarabank u bil-

kowċ; u r-Regolament (UE) 

Nru 1177/2010 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill1e fir-rigward tat-trasport 

marittimu. Sabiex tiġi żgurata konsistenza 

regolatorja u prevedibbiltà għall-operaturi 

ekonomiċi koperti minn dawk l-atti, ir-

rekwiżiti rilevanti skont din id-Direttiva 

għandhom jitqiesu bħala milħuqa fejn il-

partijiet rilevanti ta' dawk l-atti huma 

rrispettati. Madankollu, meta r-rekwiżiti 

ta' aċċessibbiltà mhumiex koperti, 

pereżempju r-rekwiżit biex is-siti web tal-

linji tal-arju jkunu aċċessibbli, din id-

Direttiva għandha tapplika. 

 __________________ 

 1a Ir-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' Ottubru 2007 dwar id-drittijiet u l-

obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji 
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(ĠU L 315, 3.12.2007, p. 14). 

 1b Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 1300/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 

dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-

interoperabbiltà relatati mal-aċċessibbiltà 

tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni għall-

persuni b'diżabbiltà u għall-persuni 

b'mobbiltà mnaqqsa (ĠU L 356, 

12.12.2014, p. 110). 

 1c Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 454/2011 tal-5 ta' Mejju 2011 dwar l-

ispeċifikazzjoni teknika għall-

interoperabbiltà relatata mas-subsistema 

"applikazzjonijiet telematiċi għal servizzi 

tal-passiġġieri" tas-sistema ferrovjarja 

trans-Ewropea (ĠU L 123, 12.5.2011, 

p. 11). 

 1d Ir-Regolament (UE) Nru 181/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 dwar id-drittijiet tal-

passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-

kowċ u li jemenda r-Regolament (KE) 

Nru 2006/2004 (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 1). 

 1e Ir-Regolament (UE) Nru 1177/2010 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet 

tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar 

jew minn passaġġi fuq l-ilma interni u li 

jemenda r-Regolament (KE) 

Nru 2006/2004 (ĠU L 334, 17.12.2010, 

p. 1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Mhuwiex xieraq li b'din id-Direttiva jiġu koperti r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà li diġà huma 

koperti minn leġiżlazzjonijiet oħra. Dan joħloq biss inċertezza ġuridika u mhuwiex konformi 

mal-prinċipju ta' Regolamentazzjoni Aħjar. Madankollu, meta aspett wieħed, bħalma huma s-

siti web tal-linji tal-ajru, mhuwiex regolat f'att ieħor tal-Unjoni, din id-Direttiva se tkun 

applikabbli. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22b) Id-determinazzjoni tal-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva f'dak li 

għandu x'jaqsam mas-servizzi tat-trasport 

għall-passiġġieri bl-ajru, bil-karozza tal-

linja, bil-ferrovija u fuq l-ilma għandha 

tkun ibbażata fuq il-leġiżlazzjoni settorjali 

eżistenti marbuta mad-drittijiet tal-

passiġġieri. Meta din id-Direttiva ma 

tapplikax għal ċerti tipi ta' servizzi tat-

trasport, għandu jkun possibbli għall-

Istati Membri li jinkoraġġixxu lill-

fornituri tas-servizzi japplikaw ir-rekwiżiti 

ta' aċċessibbiltà stipulati f'din id-

Direttiva. 

Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) F'ċerti sitwazzjonijiet, ir-rekwiżiti 

ta' aċċessibbiltà komuni tal-ambjent 

mibni jiffaċilitaw il-moviment liberu tas-

servizzi relatati u tal-persuni b'diżabilità. 

Għaldaqstant, din id-Direttiva tippermetti 

lill-Istati Membri jinkludu l-ambjent 

mibni użat fl-għoti tas-servizzi fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva, filwaqt li 

tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà stabbiliti fl-Anness X. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tagħmilx għażla bejn li tinkludi l-ambjent mibni jew le. Huwa 

propost li titneħħa din il-klawżola ta' abilitazzjoni. L-Istati Membri xorta se jkunu jistgħu 

japplikaw din id-Direttiva għall-ambjent mibni jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan.  Fl-

Artikolu 28 iddaħħal paragrafu ġdid li jeħtieġ lill-Kummissjoni tirrapporta dwar inklużjoni 

possibbli fi żmien sentejn. 
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Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Jeħtieġ li jiġi stipulat li, għal atti 

leġiżlattivi tal-Unjoni li jistabbilixxu l-

obbligi ta' aċċessibbiltà mingħajr ma 

jipprovdu rekwiżiti ta' aċċessibbiltà jew 

speċifikazzjonijiet, l-aċċessibbiltà tkun 

definita b'referenza għar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà ta' din id-Direttiva. Dan 

huwa l-każ tad-Direttiva 2014/23/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill,35 id-

Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill,36 u d-

Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill37, li jirrikjedu li l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti 

tekniċi jew funzjonali tal-konċessjonijiet, 

tax-xogħlijiet jew tas-servizzi li jaqgħu fil-

kamp ta' applikazzjoni tagħhom, iqisu l-

kriterji ta' aċċessibbiltà għal persuni 

b'diżabilità jew utenti tal-kunċett "disinn 

għal kulħadd". 

(24) Jeħtieġ li jiġi stipulat li, għal atti 

leġiżlattivi tal-Unjoni li jistabbilixxu l-

obbligi ta' aċċessibbiltà mingħajr ma 

jipprovdu rekwiżiti ta' aċċessibbiltà jew 

speċifikazzjonijiet, l-aċċessibbiltà tkun 

definita b'referenza għar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà ta' din id-Direttiva. Dawk l-

atti jinkludu d-Direttiva 2014/23/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill,35 id-

Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill,36 u d-

Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill37, li jirrikjedu li l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti 

tekniċi jew funzjonali tal-konċessjonijiet, 

tax-xogħlijiet jew tas-servizzi li jaqgħu fil-

kamp ta' applikazzjoni tagħhom, iqisu l-

kriterji ta' aċċessibbiltà għal persuni 

b'diżabilità jew utenti tal-kunċett "disinn 

għal kulħadd". Din id-Direttiva ma 

għandhiex, madankollu, tbiddel in-natura 

obbligatorja jew volontarja tad-

dispożizzjonijiet f'dawk l-atti l-oħra tal-

Unjoni. Din id-Direttiva għandha 

għalhekk tiżgura li, meta r-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà huma użati f'konformità ma' 

dawk l-atti l-oħra, dawn ir-rekwiżiti huma 

l-istess madwar l-Unjoni kollha. 

__________________ __________________ 

35 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 

dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni 

(ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1). 

35 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 

dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni 

(ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1). 

36 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 

Ewropew u-tal Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 

dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-

Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 

28.3.2014, p. 65). 

36 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 

Ewropew u-tal Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 

dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-

Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 

28.3.2014, p. 65). 
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37 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 u li tħassar id-

Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 

28.3.2014, p. 243). 

37 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 u li tħassar id-

Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 

28.3.2014, p. 243). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi ċċarat li din id-Direttiva mhijiex se tbiddel in-natura obbligatorja jew 

volontarja tal-atti l-oħra tal-Unjoni li tirreferi għalihom. Hija għandha biss l-intenzjoni li 

tiċċara liema huma r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà meta l-atti l-oħra tal-Unjoni jeħtieġu li titqies 

l-aċċessibbiltà. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 24a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24a) L-obbligu li tiġi żgurata l-

aċċessibbiltà tal-infrastruttura tat-trasport 

tan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew 

huwa stabbilit fir-Regolament (UE) 

Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill1a. Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

stipulati f'din id-Direttiva għandhom 

japplikaw ukoll għal ċerti elementi tal-

infrastruttura tat-trasport irregolati minn 

dan ir-Regolament, sa fejn il-prodotti u s-

servizzi koperti minn din id-Direttiva 

huma kkonċernati u l-infrastruttura u l-

ambjent mibni b'rabta ma' dawn is-

servizzi huma maħsuba biex jintużaw 

mill-passiġġieri. 

 __________________ 

 1a Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-

Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-

Ewropew tat-trasport (ĠU L 348, 

20.12.2013, p. 1). 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'dak li jirrigwardja t-TEN-T, jeħtieġ li dan jiġi mmirat lejn il-passiġġieri u jkun ċar ħafna 

dwar liema elementi japplikaw u dawk li ma japplikawx, filwaqt li tiġi evitata leġiżlazzjoni 

doppja. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) L-aċċessibbiltà trid tinkiseb 

permezz tat-tneħħija u tal-prevenzjoni tal-

ostakli, preferibbilment permezz ta' disinn 

universali jew tal-approċċ "disinn għal 

kulħadd". L-aċċessibbiltà ma għandhiex 

teskludi l-għoti ta' soluzzjonijiet raġonevoli 

meta jkunu mitluba mil-liġi nazzjonali jew 

tal-Unjoni. 

(25) L-aċċessibbiltà trid tinkiseb 

permezz tat-tneħħija u tal-prevenzjoni tal-

ostakli, preferibbilment permezz ta' disinn 

universali jew tal-approċċ "disinn għal 

kulħadd". Skont il-Konvenzjoni, dan l-

approċċ ifisser "id-disinn ta' prodotti, 

ambjenti, programmi u servizzi biex ikunu 

jistgħu jintużaw mill-persuni kollha, sal-

iktar punt possibbli, mingħajr il-bżonn 

għal adattament jew disinn speċjalizzat". 

F'konformità mal-Konvenzjoni, "disinn 

universali" ma għandux jeskludi apparat 

ta' għajnuna għal gruppi partikolari ta' 

persuni b'diżabilità meta dan ikun 

meħtieġ". L-aċċessibbiltà ma għandhiex 

teskludi l-għoti ta' soluzzjonijiet raġonevoli 

meta jkunu meħtieġa mil-liġi nazzjonali 

jew tal-Unjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta' "disinn universali" hija mqiegħda aħjar hawnhekk milli fl-Artikolu 2 

minħabba li t-terminu mhuwa użat imkien fid-Direttiva. Id-definizzjonijiet għandhom jintużaw 

biss sabiex jiddefinixxu t-termini użati fid-dispożizzjonijiet abilitanti ta' att legali. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) Il-fatt li prodott jew servizz jaqa' fi 

ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-

Direttiva ma għandux iwassal għal dak il-

prodott jew is-servizz biex jiġi inkluż fil-

kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva tal-

Kunsill 93/42/KEE1a. 

 __________________ 

 1a Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-

14 ta' Ġunju 1993 li tikkonċerna apparat 

mediku (ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont it-tifsira tad-Direttiva dwar il-Mezzi Mediċi, emendata reċentement, prodott maħsub 

biex jikkumpensa għad-diżabilitajiet huwa mezz mediku. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi ċċarat 

li l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà ma għandu l-ebda impatt fuq il-kamp ta' applikazzjoni 

tad-Direttiva dwar il-Mezzi Mediċi. Għalhekk il-fatt li prodott jew servizz jaqa' fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan l-Att ma jfissirx li tali prodott jew servizz se jaqa' wkoll fil-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Mezzi Mediċi. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Din id-Direttiva għandha tkun 

ibbażata fuq id-Deċiżjoni 

Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill38 billi tikkonċerna prodotti li 

huma diġà soġġetti għal atti oħra tal-

Unjoni, u b'dan il-mod tiġi żgurata l-

konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. 

(27) Din id-Direttiva għandha tkun 

ibbażata fuq id-Deċiżjoni 

Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill38 billi tikkonċerna prodotti li 

huma diġà soġġetti għal atti oħra tal-

Unjoni, u b'dan il-mod tiġi żgurata l-

konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. 

Madankollu, id-dispożizzjonijiet relatati 

mas-sikurezza ta' dik id-Deċiżjoni, bħal 

dawk relatati mas-sejħiet lura, ma 

għandhomx jiffurmaw parti minn din id-

Direttiva, peress li prodott mhux 

aċċessibbli mhuwiex prodott perikoluż. 

__________________ __________________ 

38 Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal- 38 Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-

kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti 

(ĠU L 218, 13/08/2008, p. 82). 

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-

9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-

kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti 

(ĠU L 218, 13/08/2008, p. 82). 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) L-operaturi ekonomiċi kollha li 

jintervjenu fil-katina tal-provvista u tad-

distribuzzjoni għandhom jiżguraw li 

jagħmlu disponibbli fis-suq biss dawk il-

prodotti li jkunu konformi mar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà ta' din id-Direttiva. Jeħtieġ li 

tiġi stipulata distribuzzjoni ċara u 

proporzjonata tal-obbligi li jikkorrispondu 

għar-rwol ta' kull operatur fil-proċess tal-

provvista u tad-distribuzzjoni. 

(28) L-operaturi ekonomiċi kollha li 

jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni 

ta' din id-Direttiva u li jintervjenu fil-

katina tal-provvista u tad-distribuzzjoni 

għandhom jiżguraw li jagħmlu disponibbli 

fis-suq biss dawk il-prodotti li jkunu 

konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà ta' 

din id-Direttiva. Jeħtieġ li tiġi stipulata 

distribuzzjoni ċara u proporzjonata tal-

obbligi li jikkorrispondu għar-rwol ta' kull 

operatur fil-proċess tal-provvista u tad-

distribuzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) L-operaturi ekonomiċi għandhom 

ikunu responsabbli għall-konformità tal-

prodotti u tas-servizzi, fir-rigward tar-rwoli 

rispettivi li għandhom fil-katina tal-

provvista, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 

protezzjoni tal-aċċessibbiltà u u biex tiġi 

garantita l-kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-

Unjoni. 

(29) L-operaturi ekonomiċi għandhom 

ikunu responsabbli għall-konformità tal-

prodotti u tas-servizzi, fir-rigward tar-rwoli 

rispettivi li għandhom fil-katina tal-

provvista, sabiex tiġi żgurata aċċessibbiltà 

aħjar u biex tiġi garantita l-kompetizzjoni 

ġusta fis-suq tal-Unjoni. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni kienet ifformulata ħażin. Id-diċitura l-ġdida tirrifletti 

b'mod preċiż l-għan tad-Direttiva. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 37 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Din id-Direttiva għandha ssegwi l-

prinċipju "l-ewwel aħseb fiż-żgħir" u 

għandha tqis il-piżijiet amministrattivi li 

qed iħabbtu wiċċhom magħhom l-SMEs. 

Għandha tistabbilixxi r-regoli ħfief 

f'termini tal-valutazzjoni tal-konformità u 

għandha tistabbilixxi klawżoli ta' 

salvagwardja għall-operaturi ekonomiċi, 

minflok ma tistipula eċċezzjonijiet u derogi 

ġenerali għal dawn l-intrapriżi. 

Konsegwentement, meta jiġu stabbiliti 

regoli għall-għażla u għall-

implimentazzjoni tal-aktar proċeduri ta' 

valutazzjoni tal-konformità xierqa, 

għandha titqies is-sitwazzjoni tal-SMEs 

filwaqt li l-obbligi biex tiġi vvalutata l-

konformità tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

għandhom jiġu limitati sal-punt li dawn ma 

joħolqux piż sproporzjonat fuq l-SMEs. 

Barra minn hekk, l-awtoritajiet ta' 

sorveljanza tas-suq għandhom joperaw 

b'mod proporzjonat fir-rigward tad-daqs 

tal-intrapriżi u tan-natura ta' serje żgħira 

jew bla serje tal-produzzjoni kkonċernata, 

mingħajr ma jinħolqu ostakli bla bżonn 

għall-SMEs u mingħajr ma tiġi 

kompromessa l-protezzjoni tal-interessi 

pubbliċi. 

(37) Din id-Direttiva għandha ssegwi l-

prinċipju "l-ewwel aħseb fiż-żgħir" u 

għandha tqis il-piżijiet amministrattivi li 

qed iħabbtu wiċċhom magħhom l-SMEs. 

Għandha tistabbilixxi r-regoli ħfief 

f'termini tal-valutazzjoni tal-konformità u 

għandha tistabbilixxi klawżoli ta' 

salvagwardja għall-operaturi ekonomiċi. 

Konsegwentement, meta jiġu stabbiliti 

regoli għall-għażla u għall-

implimentazzjoni tal-aktar proċeduri ta' 

valutazzjoni tal-konformità xierqa, 

għandha titqies is-sitwazzjoni tal-SMEs 

filwaqt li l-obbligi biex tiġi vvalutata l-

konformità tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

għandhom jiġu limitati sal-punt li dawn ma 

joħolqux piż sproporzjonat fuq l-SMEs. 

Barra minn hekk, l-awtoritajiet ta' 

sorveljanza tas-suq għandhom joperaw 

b'mod proporzjonat fir-rigward tad-daqs 

tal-intrapriżi u tan-natura ta' serje żgħira 

jew bla serje tal-produzzjoni kkonċernata, 

mingħajr ma jinħolqu ostakli bla bżonn 

għall-SMEs u mingħajr ma tiġi 

kompromessa l-protezzjoni tal-interessi 

pubbliċi. Barra minn hekk, il-

mikrointrapriżi, minħabba d-daqs, ir-

riżorsi u n-natura tagħhom, ma 

għandhomx ikunu meħtieġa li 

jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Sabiex ikun minimizzat il-piż regolatorju fuq kumpaniji żgħar ħafna u f'konformità mad-

deċiżjoni tal-Kummissjoni li teskludi l-mikrointrapriżi mil-leġiżlazzjoni kollha fejn il-ħtieġa u 

l-proporzjonalità tal-inklużjoni tagħhom ma ġewx ippruvati, qed jiġi propost li dawn jiġu 

esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Att. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 39a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (39a) Ir-Regolament (UE) 

Nru 1025/2012 jipprevedi proċedura għal 

oġġezzjonijiet formali għall-istandards 

armonizzati li huma kkunsidrati bħala 

mhux konformi mar-rekwiżiti ta' din id-

Direttiva. 

Or. en 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 40 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Fin-nuqqas ta' standards 

armonizzati u fejn meħtieġ għal skopijiet 

ta' armonizzazzjoni tas-suq, il-

Kummissjoni għandha tkun tista' tadotta 

atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 

speċifikazzjonijiet tekniċi komuni għar-

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà stabbiliti f'din id-

Direttiva. 

(40) Fin-nuqqas ta' standards 

armonizzati u fejn meħtieġ għal skopijiet 

ta' armonizzazzjoni tas-suq, il-

Kummissjoni għandha tkun tista' tadotta 

atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 

speċifikazzjonijiet tekniċi għar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà stabbiliti f'din id-Direttiva. 

Madankollu, din is-setgħa tal-

Kummissjoni li tadotta speċifikazzjonijiet 

tekniċi li jagħtu lok għal preżunzjoni ta' 

konformità ma' din id-Direttiva 

għandhom ikunu strettament limitati, 

minħabba li l-eżerċizzju ta' din is-setgħa 

mhux se jsegwi l-prinċipji fundamentali 

tal-istandardizzazzjoni. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta speċifikazzjonijiet tekniċi 

jekk in-negozji mhumiex kapaċi jadottaw standard wara ċertu perjodu ta' żmien, iżda din is-

setgħa għandha tiġi strettament limitata peress li l-Kummissjoni mhijiex obbligata ssegwi l-

prinċipji rikonoxxuti mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fil-qasam tal-

istandardizzazzjoni, jiġifieri l-koerenza, it-trasparenza, il-ftuħ, il-kunsens, l-applikazzjoni 

volontarja, l-indipendenza minn interessi speċjali u l-effiċjenza ("il-prinċipji bażiċi"). 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 51a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (51a) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 

xierqa tal-prinċipju ta' proporzjonalità 

fir-rigward tal-obbligi li jikkonċernaw l-

identifikazzjoni ta' operaturi ekonomiċi, 

is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

fir-rigward tad-definizzjoni tal-perjodu li 

matulu l-operaturi ekonomiċi jkunu 

jistgħu jidentifikaw kwalunkwe operatur 

ekonomiku li jkun fornihom bi prodott 

jew ta' dawk li lilhom għaddew prodott u 

tal-adozzjoni tal-linji gwida. Dak il-

perjodu għandu jiġi speċifikat b'mod 

proporzjonali maċ-ċiklu tal-ħajja tal-

prodott. Huwa partikolarment importanti 

li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 

preparatorja tagħha, anke fil-livell ta' 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jitwettqu b'konformità mal-prinċipji 

stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-

13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet1a. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 

ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u 

l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-

istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
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aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 

tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija ta' atti delegati. 

 __________________ 

 1a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Anness I tad-Deċiżjoni 768/2008, fl-Artikolu R7 tiegħu, jgħid li l-perjodu għandu jiġi 

speċifikat bi proporzjon maċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott. Il-proposta tal-Kummissjoni ma 

tagħmilx hekk u tissuġġerixxi perjodu ta' 10 snin għall-prodotti kollha. Dan mhuwiex 

konformi mad-deċiżjoni u, għalhekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati sabiex ikun hemm aktar flessibbiltà għall-prodotti b'ċiklu tal-

ħajja iqsar. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Premessa 52a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (52a) L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li jkunu disponibbli rimedji 

effikaċi u rapidi kontra deċiżjonijiet 

meħuda mill-awtoritajiet kontraenti u 

mill-entitajiet kontraenti dwar jekk 

kuntratt partikolari jaqax fil-kamp ta' 

applikazzjoni personali u materjali tad-

Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE. 

Minħabba l-qafas ġuridiku eżistenti 

rigward rimedji f'erjas koperti mid-

Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE, dawk 

l-erjas għandhom madankollu jiġu esklużi 

mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li 

jirrigwardjaw l-infurzar u s-sanzjonijiet. 

Din l-esklużjoni hija mingħajr 

preġudizzju għall-obbligi tal-Istati 

Membri li joħorġu mit-Trattati biex 

jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 

jiggarantixxu l-applikazzjoni u l-effikaċja 

tad-dritt tal-Unjoni. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Id-Direttivi dwar ir-Rimedji jikkoordinaw is-sistemi nazzjonali ta' rieżami billi jimponu 

standards komuni li jiżguraw li jkunu disponibbli mezzi rapidi u effikaċi ta' rimedju fil-pajjiżi 

kollha tal-UE meta l-offerenti jemmnu li l-kuntratti jkunu ngħataw b'mod inġust. Huwa 

meħtieġ li jiġi evitat kwalunkwe kunflitt bejn dawn id-Direttivi u l-Att (ara l-emenda għall-

Artikolu 25). 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Premessa 53a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (53a) Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà taħt 

din id-Direttiva għandhom japplikaw 

għall-prodotti li jitqiegħdu fis-suq tal-

Unjoni wara d-data ta' applikazzjoni tal-

miżuri nazzjonali li jittrasponu din id-

Direttiva, inkluż prodotti użati jew 

prodotti użati importati minn pajjiż terz 

imqiegħda fis-suq tal-Unjoni wara dik id-

data. 

Or. en 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Premessa 53b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (53b) Bl-għan li l-fornituri tas-servizzi 

jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw 

għar-rekwiżiti stabbiliti minn din id-

Direttiva, jeħtieġ li jkun hemm perjodu 

tranżitorju, li matulu l-prodotti użati 

għall-għoti ta' servizz ma għandhomx 

bżonn jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà stabbiliti b'din id-Direttiva. 

Meta jitqiesu l-ispejjeż u ċ-ċiklu twil tal-

ħajja tal-magni awtomatiċi għall-ġbid tal-

flus, il-magni tal-biljetti u l-magni taċ-

check-in, huwa xieraq li jiġi previst li, 

meta tali terminals jintużaw fl-għoti ta' 
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servizzi, dawn jistgħu jibqgħu jintużaw sa 

tmiem il-ħajja ekonomikament utli 

tagħhom jew sakemm jiġu kompletament 

deprezzati. 

Or. en 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Premessa 53c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (53c) Jekk, fuq il-bażi tal-valutazzjoni 

meħtieġa, huwa konkluż li dan ikun 

jikkostitwixxi piż sproporzjonat fuq l-

operaturi ekonomiċi li jirrikjedu li l-

magni awtomatiċi kollha għall-ġbid tal-

flus, il-magni tal-biljetti jew il-magni taċ-

check in li huma disponibbli għall-għoti 

tal-istess servizzi jikkonformaw mar-

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà stabbiliti b'din 

id-Direttiva, mela l-valutazzjoni għandha 

tissuġġerixxi wkoll liema numru ta' 

magni konformi għandhom ikunu 

biżżejjed biex jiġu żgurati l-aċċessibbiltà 

tas-servizzi pprovduti mill-fornitur tas-

servizz in kwistjoni. Fil-valutazzjoni 

tagħha, il-fornitur tas-servizz għandu jqis, 

fost affarijiet oħra, il-benefiċċju stmat 

għal persuni b'diżabilità, inkluż id-

disponibbiltà ta' mezzi oħra ta' aċċess 

għas-servizz, u l-aċċess faċli u aċċessibbli 

ta' magni. 

Or. en 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu -1 (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu -1 

 Suġġett 

 L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 

jelimina u jipprevjeni ostakli li jirriżultaw 

minn rekwiżiti diverġenti ta' aċċessibbiltà 

għall-moviment liberu ta' prodotti u 

servizzi koperti minn din id-Direttiva u 

biex jikkontribwixxi għall-funzjonament 

tajjeb tas-suq intern billi jqarreb il-liġijiet, 

ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 

amministrattivi tal-Istati Membri fir-

rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà ta' 

ċerti prodotti u servizzi. 

Or. en 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kapitoli I, II sa V, u VII 

japplikaw għall-prodotti li ġejjin: 

1. Il-Kapitoli I, II sa V, u VII 

japplikaw għall-prodotti li ġejjin 

imqiegħda fis-suq tal-Unjoni wara ... [sitt 

snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva]: 

Or. en 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) is-sistemi operattivi u l-ħardwer tal-

kompjuter bi skop ġenerali; 

(a) is-sistemi operattivi u l-ħardwer tal-

kompjuter bi skop ġenerali intiżi għall-użu 

mill-konsumaturi; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-Direttiva għandha biss l-intenzjoni li tkopri prodotti u servizzi li huma maħsuba biex 

jintużaw mill-konsumaturi. 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) it-tagħmir tat-terminals 

b'kapaċitajiet avvanzati tal-informatika 

għall-konsumaturi, b'rabta mas-servizzi 

tat-telefonija; 

(c) it-tagħmir tat-terminals b'rabta mas-

servizzi tat-telefonija; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'ebda dokument ta' standardizzazzjoni jew regolatorju ma teżisti definizzjoni ta' "kapaċità 

avvanzata tal-informatika". Il-kunċett ma jintużax u mhuwiex adegwat kemm mill-perspettiva 

legali kif ukoll minn dik tax-xjenza tal-kompjuter. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) it-tagħmir tat-terminals 

b'kapaċitajiet avvanzati tal-informatika 

għall-konsumaturi, b'rabta mas-servizzi 

tal-midja awdjoviżiva. 

(d) it-tagħmir tat-terminals b'rabta mas-

servizzi tal-midja awdjoviżiva. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'ebda dokument ta' standardizzazzjoni jew regolatorju ma teżisti definizzjoni ta' "kapaċità 

avvanzata tal-informatika". Il-kunċett ma jintużax u mhuwiex adegwat kemm mill-perspettiva 

legali kif ukoll minn dik tax-xjenza tal-kompjuter. 
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Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kapitoli I, II sa V, u VII 

japplikaw għas-servizzi li ġejjin: 

2. Il-Kapitoli I, II sa V, u VII 

japplikaw għas-servizzi li ġejjin provduti 

wara ... [sitt snin wara d-data tad-dħul fis-

seħħ ta' din id-Direttiva], mingħajr 

preġudizzju għall-Artikolu 27a: 

Or. en 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) is-servizzi tat-telefonija u t-tagħmir 

tat-terminals għall-konsumaturi relatat 

b'kapaċitajiet avvanzati tal-informatika; 

(a) is-servizzi tat-telefonija u t-tagħmir 

tat-terminals għall-konsumaturi relatat; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'ebda dokument ta' standardizzazzjoni jew regolatorju ma teżisti definizzjoni ta' "kapaċità 

avvanzata tal-informatika". Il-kunċett ma jintużax u mhuwiex adegwat kemm mill-perspettiva 

legali kif ukoll minn dik tax-xjenza tal-kompjuter. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) is-servizzi tal-midja awdjoviżiva u 

t-tagħmir tat-terminals għall-konsumaturi 

relatat b'kapaċitajiet avvanzati tal-

informatika; 

(b) is-servizzi tal-midja awdjoviżiva u 

t-tagħmir tat-terminals għall-konsumaturi 

relatat; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'ebda dokument ta' standardizzazzjoni jew regolatorju ma teżisti definizzjoni ta' "kapaċità 

avvanzata tal-informatika". Il-kunċett ma jintużax u mhuwiex adegwat kemm mill-perspettiva 

legali kif ukoll minn dik tax-xjenza tal-kompjuter. 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) is-servizzi tat-trasport għall-

passiġġieri bl-ajru, bil-karozza tal-linja, 

bil-ferrovija u fuq l-ilma; 

(c) is-servizzi tat-trasport għall-

passiġġieri bl-ajru, bil-karozza tal-linja, 

bil-ferrovija u fuq l-ilma fir-rigward tal-

aspetti li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c – punt i (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (i) is-siti web, is-servizzi abbażi ta' 

apparat mobbli, it-terminals intelliġenti 

tal-biljetti, l-informazzjoni f'ħin reali; kif 

ukoll  

Or. en 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c – punt ii (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ii) it-terminals self-service li jinsabu 

fit-territorju tal-Unjoni, inkluż il-magni 
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tal-biljetti u l-magni taċ-check-in użati 

għall-għoti ta' servizzi tat-trasport tal-

passiġġieri; 

Or. en 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) is-servizzi bankarji; (d) is-servizzi bankarji tal-

konsumatur; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-Direttiva għandha biss l-intenzjoni li tkopri prodotti u servizzi li huma maħsuba biex 

jintużaw mill-konsumaturi. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-kotba elettroniċi; (e) il-kotba elettroniċi u tagħmir 

relatat użat fl-għoti ta' dawk is-servizzi 

provduti mill-fornitur ta' servizz; 

Or. en 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) il-kummerċ elettroniku. (f) "swieq online" maħsuba għall-użu 
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mill-konsumaturi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kunċett ta' "kummerċ elettroniku" huwa vag wisq. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-użu tal-

kunċett ta' "suq online" definit fid-Direttiva 2016/1148/UE adottata reċentement dwar miżuri 

għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-

Unjoni. 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) kuntratti pubbliċi u konċessjonijiet 

li huma suġġetti għad-

Direttiva 2014/23/UE42 għad-

Direttiva 2014/24/UE u għad-

Direttiva 2014/25/UE. 

(a) kuntratti pubbliċi u konċessjonijiet 

li huma suġġetti għad-

Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill42, għad-

Direttiva 2014/24/UE u għad-

Direttiva 2014/25/UE, imfassla jew 

mibnija wara ... [sitt snin wara d-dħul fis-

seħħ ta' din id-Direttiva]. 

__________________ __________________ 

42 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 

dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni 

(ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1) 

42 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 

dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni 

(ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1) 

Or. en 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-

programmi skont ir-Regolament (UE) 

Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet 

komuni dwar il-Fond Ewropew għall-

(b) it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-

programmi skont ir-Regolament (UE) 

Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill43 u r-Regolament (UE) 

Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u 
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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;43 u r-Regolament (UE) 

Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill.44 

tal-Kunsill44, adottati jew implimentati 

wara ... [sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 

din id-Direttiva]. 

__________________ __________________ 

43 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet komuni 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 li jistabbilixxi d-

dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 

Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 

s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 

20.12.2013, p. 320). 

43 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet komuni 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 li jistabbilixxi d-

dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 

Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u 

s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 

20.12.2013, p. 320). 

44 Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali 

Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 1081/2006. 

44 Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 

Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali 

Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 1081/2006 (ĠU L 347, 

20.12.2013, p. 470). 

Or. en 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-infrastruttura tat-trasport skont ir-

Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.46 

(d) l-infrastruttura tat-trasport skont ir-

Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill46, 

imfassla jew mibnija wara ... [sitt snin 

wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. 
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__________________ __________________ 

46 Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-

Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-

Ewropew tat-trasport (ĠU L 348, 

20.12.2013, p.1). 

46 Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-

Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-

Ewropew tat-trasport (ĠU L 348, 

20.12.2013, p.1). 

Or. en 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-paragrafu 3 għandu japplika 

biss għall-prodotti u għas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 1 u 2 ta' dan l-

Artikolu. 

 Il-paragrafu 3 għandu japplika għal: 

 (a)  kuntratti pubbliċi f'konformità 

mal-punt (a) tal-paragrafu 3, fejn l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati ma' 

dawk il-kuntratti jkunu ppubblikati 

f'sejħa għall-offerti kompetittivi wara d-

data ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva; 

 (b) programmi f'konformità mal-

punt (b) tal-paragrafu 3 adottat wara d-

data tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 

jew dokumenti ta' programmar fl-

implimentazzjoni ta' dawn il-programmi, 

sakemm it-tali dokumentazzjoni tkun 

ippubblikata wara dik id-data; 

 (c)  infrastruttura tat-trasport ġdida, 

riabilitata u mtejba f'konformità mal-

punt (d) tal-paragrafu 3 li għaliha d-

disinn jew il-kostruzzjoni jibdew wara d-

data tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. 

Or. en 
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Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Esklużjoni tal-mikrointrapriżi 

 Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 

għall-mikrointrapriżi li jimmanifatturaw, 

jimportaw jew iqassmu prodotti u servizzi 

li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 

tagħha. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex ikun minimizzat il-piż regolatorju fuq kumpaniji żgħar ħafna u f'konformità mad-

deċiżjoni tal-Kummissjoni li teskludi l-mikrointrapriżi mil-leġiżlazzjoni kollha fejn il-ħtieġa u 

l-proporzjonalità tal-inklużjoni tagħhom ma ġewx ippruvati, qed jiġi propost li dawn jiġu 

esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Att. 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) "prodotti u servizzi aċċessibbli" 

huma prodotti u servizzi li huma 

perċettibbli, operabbli u komprensibbli 

għal persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, fuq bażi 

ugwali ma' ħaddieħor; 

(1) "prodotti u servizzi aċċessibbli" 

tfisser prodotti u servizzi li huma 

perċettibbli, operabbli, komprensibbli u 

robusti għal persuni b'diżabilità; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 
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missing in the Commission proposal. 

 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) "disinn universali" li tissejjaħ 

ukoll "disinn għal kulħadd" tfisser id-

disinn ta' prodotti, ambjenti, programmi u 

servizzi li jistgħu jintużaw minn kulħadd, 

kemm jista' jkun, mingħajr il-ħtieġa ta' 

adattament jew disinn speċjalizzat; 

"disinn universali" ma teskludix l-

apparat ta' assistenza għal gruppi ta' 

persuni partikolari b'limitazzjonijiet 

funzjonali, inklużi persuni b'diżabilità 

fejn ikun meħtieġ; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-terminu "disinn universali" ma jintużax b'mod li jippermetti lid-dispożizzjonijiet tad-

Direttiva u għalhekk ma jeħtieġx li jiġi ddefinit f'dan l-Artikolu. Ġie mmodifikat Premessa 

mir-Rapporteur li jirreferi għall-UNCRPD. 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) "servizz" tfisser servizz kif definit 

fil-punt 1 tal-Artikolu 4 tad-

Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1a; 

 ____________________ 

 1a Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-

suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36)." 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 

dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36–68). 

 

Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) "fornitur ta' servizz" tfisser 

kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika 

li toffri jew li tipprovdi servizz li huwa 

dirett lejn is-suq tal-Unjoni; 

Or. en 

 

Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) "SME" tfisser intrapriża żgħira 

jew ta' daqs medju kif definita fir-

Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2003/361/KE1a; 

 ____________________ 

 1a Ir-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2003/361/KE tas-

6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' 

intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 

(ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36). 

Or. en 
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Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) "sejħa lura" tfisser kull miżura 

maħsuba biex jissejjaħ lura prodott li 

jkun diġà sar disponibbli għall-utent 

aħħari; 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rikors għas-sejħa lura tneħħa minn din id-Direttiva. Għalhekk, mhix meħtieġa definizzjoni. 

 

Emenda  50 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) "kummerċ elettroniku" tfisser il-

bejgħ onlajn ta' prodotti u servizzi. 

(21) "suq online" tfisser servizz diġitali 

li permezz tiegħu l-konsumaturi kif 

definiti rispettivament fil-punt (a) tal-

Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2013/11/UE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a 

ikunu jistgħu jikkonkludu kuntratti ta' 

bejgħ jew ta' servizz online ma' negozjanti 

kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1) ta' 

dik id-Direttiva kemm fis-sit web tas-suq 

online jew fis-sit web tan-negozjant li juża 
servizzi tal-informatika pprovduti mis-suq 

online; 

 ____________________ 

 1a Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni 

alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-

konsumaturi u li temenda r-Regolament 

(KE) Nru 2006/2004 u d-

Direttiva 2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-

ADR tal-konsumaturi) (ĠU L 165, 

18.6.2013, p. 63). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:165:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:165:FULL&from=EN
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kunċett ta' "kummerċ elettroniku" huwa vag wisq. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-użu tal-

kunċett ta' "suq online" definit fid-Direttiva 2016/1148/UE adottata reċentement dwar miżuri 

għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-

Unjoni. Id-definizzjoni ġiet kemxejn modifikata sabiex tqis li din id-Direttiva tkopri biss 

relazzjonijiet bejn in-negozji u l-konsumaturi. 

 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) "servizzi ta' trasport bl-ajru ta' 

passiġġieri" tfisser servizzi pprovduti 

minn trasportaturi bl-ajru, operaturi 

turistiċi u mill-korpi ta' ġestjoni ta' 

ajruporti kif definit fil-punti (b) sa (f) tal-

Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 

Nru 1107/2006 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill1a; 

 ____________________ 

 1a Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' Lulju 2006 dwar id-drittijiet ta' 

persuni b'diżabilità u ta' persuni 

b'mobbiltà mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-

ajru, (ĠU L 204, 26.7.2006), p. 1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' ċarezza, huwa meħtieġ li wieħed jiddefinixxi t-tifsira ta' servizzi ta' 

trasport bl-ajru ta' passiġġieri. Id-definizzjoni ma għandhiex l-intenzjoni li tnaqqas il-kamp 

ta' applikazzjoni ta' dak li kien oriġinarjament propost mill-Kummissjoni. 

 

Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21b) "servizzi tat-trasport tal-

passiġġieri bil-karozzi tal-linja" tfisser 

servizzi koperti bl-Artikolu 2(1) u (2) tar-

Regolament (UE) Nru 181/2011; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' ċarezza, huwa meħtieġ li wieħed jiddefinixxi t-tifsira ta' servizzi ta' 

trasport tal-passiġġieri bil-karozzi tal-linja. Id-definizzjoni ma għandhiex l-intenzjoni li 

tnaqqas il-kamp ta' applikazzjoni ta' dak li kien oriġinarjament propost mill-Kummissjoni. 

 

Emenda  53 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21c) "servizzi tat-trasport tal-passiġġieri 

bil-ferrovija" tfisser servizzi koperti bl-

Artikolu 2(1) u (2) tar-Regolament (UE) 

Nru 1371/2007; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' ċarezza, huwa meħtieġ li wieħed jiddefinixxi t-tifsira ta' servizzi ta' 

trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija. Id-definizzjoni ma għandhiex l-intenzjoni li tnaqqas il-

kamp ta' applikazzjoni ta' dak li kien oriġinarjament propost mill-Kummissjoni. 

 

Emenda  54 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21d) "servizzi tat-trasport tal-

passiġġieri fuq l-ilma" tfisser servizzi 

koperti bl-Artikolu 2(1) tar-Regolament 

(UE) Nru 1177/2010; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal raġunijiet ta' ċarezza, huwa meħtieġ li wieħed jiddefinixxi t-tifsira ta' servizzi ta' 

trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija. Id-definizzjoni ma għandhiex l-intenzjoni li tnaqqas il-

kamp ta' applikazzjoni ta' dak li kien oriġinarjament propost mill-Kummissjoni. 

 

Emenda  55 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Fir-rigward tat-trasport tal-

passiġġieri bil-ferrovija, ir-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà ta' din id-Direttiva relatati 

mal-għoti ta' informazzjoni għandhom 

jitqiesu li jkunu rispettati meta s-servizzi 

jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet 

korrispondenti tar-Regolament (UE) 

Nru 1371/2007. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Meta jkunu jeżistu rekwiżiti eżistenti f'leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din id-Direttiva ma 

għandhiex toħloq inċertezzi ġuridiċi. 

 

Emenda  56 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 6b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6b. Fir-rigward tal-ambjent mibni tat-

trasport ferrovjarju tal-passiġġieri, ir-

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà ta' din id-

Direttiva għandhom jitqiesu li jkunu 

mħarsa f'każijiet fejn l-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi għall-interoperabilità (TSI) ikunu 

konformi mad-dispożizzjonijiet 

korrispondenti tar-Regolament (UE) 

Nru 1300/2014. 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Meta jkunu jeżistu rekwiżiti eżistenti f'leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din id-Direttiva ma 

għandhiex toħloq inċertezzi ġuridiċi. 

 

Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 6c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6c. Fir-rigward tat-trasport tal-

passiġġieri bil-ferrovija, ir-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà ta' din id-Direttiva relatati 

mas-siti web għandhom jitqiesu li jkunu 

rispettati meta s-servizzi jkunu konformi 

mad-dispożizzjonijiet korrispondenti tar-

Regolament (UE) Nru 454/2011. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Meta jkunu jeżistu rekwiżiti eżistenti f'leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din id-Direttiva ma 

għandhiex toħloq inċertezzi ġuridiċi. 

 

Emenda  58 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 6d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6d. Fir-rigward tat-trasport tal-

passiġġieri bil-karozza tal-linja, ir-

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà ta' din id-

Direttiva relatati mal-għoti ta' 

informazzjoni dwar il-karatteristiċi u l-

faċilitajiet ta' aċċessibbiltà għandhom 

jitqiesu li jkunu rispettati meta s-servizzi 

jkunu konformi mal-Artikolu 11 tar-

Regolament (UE) Nru 181/2011. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Meta jkunu jeżistu rekwiżiti eżistenti f'leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din id-Direttiva ma 

għandhiex toħloq inċertezzi ġuridiċi. 

 

Emenda  59 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 6e (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6e. Fir-rigward tat-trasport tal-

passiġġieri bil-baħar jew minn passaġġi 

fuq l-ilma interni, ir-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà ta' din id-Direttiva relatati 

mal-għoti ta' informazzjoni dwar il-

karatteristiċi ta' aċċessibbiltà u l-

faċilitajiet tas-servizzi għandhom jitqiesu 

li jkunu rispettati meta s-servizzi jkunu 

konformi mal-Artikolu 9 tar-Regolament 

(UE) Nru 1177/2010. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Meta jkunu jeżistu rekwiżiti eżistenti f'leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din id-Direttiva ma 

għandhiex toħloq inċertezzi ġuridiċi. 

 

Emenda  60 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. Il-kummerċ elettroniku għandu 

jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fit-

Taqsima VIII tal-Anness I. 

9. Is-suq online għandu jikkonforma 

mar-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima VIII 

tal-Anness I. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-kunċett ta' "kummerċ elettroniku" huwa vag wisq. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-użu tal-

kunċett ta' "suq online" definit fid-Direttiva 2016/1148/UE adottata reċentement dwar miżuri 

għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-
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Unjoni. 

 

Emenda  61 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

10. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, 

fid-dawl tal-kundizzjonijiet nazzjonali, li l-

ambjent mibni użat minn klijenti tas-

servizzi tat-trasport tal-passiġġieri inkluż 

l-ambjent li huwa ġestit minn fornituri 

tas-servizzi u mill-operaturi tal-

infrastruttura kif ukoll l-ambjent mibni 

użat minn klijenti tas-servizzi bankarji, u 

ċ-ċentri tas-servizzi għall-klijenti u l-

ħwienet fl-ambitu tal-operaturi tat-

telefonija, għandhom jikkonformaw mar-

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà tal-Anness I, it-

Taqsima X, sabiex jiġi mmassimizzat l-

użu tagħhom minn persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi l-

persuni b'diżabilità. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tagħmilx għażla bejn li tinkludi l-ambjent mibni jew le. Huwa 

propost li titneħħa din il-klawżola ta' abilitazzjoni. L-Istati Membri xorta se jkunu jistgħu 

japplikaw din id-Direttiva għall-ambjent mibni jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan.  Ġie introdott 

paragrafu ġdid fl-Artikolu 28 li jeħtieġ lill-Kummissjoni tirrapporta dwar inklużjoni possibbli 

fi żmien sentejn. 

 

Emenda  62 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri ma għandhomx 

jimpedixxu li jsiru disponibbli fis-suq fit-

territorju tagħhom, prodotti u servizzi li 

jikkonformaw ma' din id-Direttiva għal 

raġunijiet marbuta mar-rekwiżiti ta' 

L-Istati Membri ma għandhomx 

jimpedixxu li jsiru disponibbli fis-suq fit-

territorju tagħhom, prodotti li 

jikkonformaw ma' din id-Direttiva għal 

raġunijiet relatati mar-rekwiżiti ta' 
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aċċessibbiltà. aċċessibbiltà. L-Istati Membri ma 

għandhomx jimpedixxu l-għoti ta' servizzi 

fit-territorju tagħhom li jikkonformaw ma' 

din id-Direttiva għal raġunijiet marbuta 

mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  63 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-manifatturi għandhom iżommu 

reġistru ta' lmenti, ta' prodotti mhux 

konformi u ta' prodotti msejħa lura, u 

għandhom iżommu lid-distributuri 

informati bi kwalunkwe monitoraġġ ta' 

dan it-tip. 

4. Il-manifatturi għandhom iżommu 

reġistru ta' lmenti u ta' prodotti mhux 

konformi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-sejħiet lura huma użati mill-operaturi ekonomiċi jew meħtieġa minn awtorità tas-

sorveljanza tas-suq meta prodott jista' joħloq riskju għas-sikurezza tal-konsumaturi jew ikunu 

ta' ħsara għall-ambjent. Prodotti mhux aċċessibbli ma jidħlux f'dawn il-kategoriji. 

Madankollu, manifattur li ma jkunx konformi ma' din il-leġiżlazzjoni xorta għandu jiffaċċja 

sanzjonijiet jew ikun meħtieġ jieħu azzjonijiet korrettivi bħall-irtirar. L-obbligu li d-

distributuri jinżammu informati dwar l-ilmenti jidher li hu irrilevanti f'dak li għandu x'jaqsam 

mal-aċċessibbiltà tal-prodotti. Jagħmel sens biss f'każ ta' perikli ambjentali jew għas-

sikurezza. 

 

Emenda  64 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Il-manifatturi li jqisu jew li 

jkollhom raġuni biex jaħsbu li prodott li 

huma jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx 

konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 

8. Il-manifatturi li jqisu jew li 

jkollhom raġuni biex jaħsbu li prodott li 

huma jkunu qiegħdu fis-suq ma jkunx 

konformi ma' din id-Direttiva, għandhom 
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minnufih jieħdu l-miżuri korrettivi 

meħtieġa biex il-prodott isir konformi, 

jirtirawh jew isejħuh lura, jekk ikun 

xieraq. Barra minn hekk, fejn il-prodott 

jippreżenta riskju relatat mal-

aċċessibbiltà, il-manifatturi 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. 

minnufih jieħdu l-miżuri korrettivi 

meħtieġa biex il-prodott isir konformi jew 

jirtirawh, jekk ikun xieraq. Barra minn 

hekk, fejn il-prodott mhuwiex konformi 

ma' din id-Direttiva, il-manifatturi 

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 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  65 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jikkoopera mal-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti, fuq talba tagħhom, 

fir-rigward ta' kull azzjoni meħuda biex 

jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mill-

prodotti koperti mill-mandat tagħhom. 

(b) jikkoopera mal-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti, fuq talba tagħhom, 

fir-rigward ta' kull azzjoni meħuda biex tiġi 

żgurata konformità mal-prodotti koperti 

mill-mandat tagħhom bir-rekwiżiti 

msemmija fl-Artikolu 3. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 
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Emenda  66 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta importatur iqis jew ikollu 

raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 

konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

msemmija fl-Artikolu 3, dan ma għandux 

iqiegħed il-prodott fis-suq sakemm dan 

ikun sar konformi. Barra minn hekk, meta 

l-prodott jippreżenta riskju, l-importatur 

għandu jinforma lill-manifattur u lill-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar 

dan. 

3. Meta importatur iqis jew ikollu 

raġuni biex jemmen li prodott ma jkunx 

konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

msemmija fl-Artikolu 3, dan ma għandux 

iqiegħed il-prodott fis-suq sakemm dan 

ikun sar konformi. Barra minn hekk, meta 

l-prodott mhuwiex konformi ma' din id-

Direttiva, l-importatur għandu jinforma 

lill-manifattur u lill-awtoritajiet tas-

sorveljanza tas-suq dwar dan. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  67 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. L-importaturi għandhom iżommu 

reġistru ta' lmenti, ta' prodotti mhux 

konformi u ta' prodotti msejħa lura, u 

għandhom iżommu lid-distributuri 

informati b'monitoraġġ ta' dan it-tip. 

7. L-importaturi għandhom iżommu 

reġistru ta' lmenti u ta' prodotti mhux 

konformi, u għandhom iżommu lid-

distributuri informati b'monitoraġġ ta' dan 

it-tip. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 
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Emenda  68 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. L-importaturi li jqisu jew li 

jkollhom raġuni jew li għandhom raġuni 

biex jaħsbu li prodott li huma jkunu 

qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi mar-

rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 3, 

għandhom minnufih jieħdu l-miżuri 

korrettivi meħtieġa biex il-prodott isir 

konformi, jirtirawh jew isejħuh lura, jekk 

ikun xieraq. Barra minn hekk, fejn il-

prodott jippreżenta riskju, l-importaturi 

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. 

8. L-importaturi li jqisu jew li 

jkollhom raġuni jew li għandhom raġuni 

biex jaħsbu li prodott li huma jkunu 

qiegħdu fis-suq ma jkunx konformi mar-

rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 3, 

għandhom minnufih jieħdu l-miżuri 

korrettivi meħtieġa biex il-prodott isir 

konformi, jew jirtirawh, jekk ikun xieraq. 

Barra minn hekk, fejn il-prodott mhuwiex 

konformi ma' din id-Direttiva, l-

importaturi 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 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  69 

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, 

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, 
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meta l-prodott jippreżenta riskju, id-

distributur għandu jinforma lill-manifattur 

u lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 

dwar dan. 

meta l-prodott mhuwiex f'konformità ma' 

din id-Direttiva, id-distributur għandu 

jinforma lill-manifattur u lill-awtoritajiet 

tas-sorveljanza tas-suq dwar dan. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  70 

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 

jew jirtirawh, jekk ikun xieraq. Barra minn 

hekk, fejn il-prodott mhuwiex konformi 

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. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 
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Emenda  71 

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 tiżgura konformità mal-

prodotti li jkunu saru disponibbli minnhom 

fis-suq bir-rekwiżiti msemmija fl-

Artikolu 3. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  72 

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 ċertu 

perjodu wara li jkunu ġew fornuti bil-

prodott jew wara li jkunu fornew il-prodott. 

Or. en 
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Emenda  73 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a 

sabiex tispeċifika l-perjodu msemmi fil-

paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. Dak il-

perjodu għandu jiġi speċifikat b'mod 

proporzjonali maċ-ċiklu tal-ħajja tal-

prodott. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ġustifikazzjoni: L-Anness I tad-Deċiżjoni 768/2008, fl-Artikolu R7 tiegħu, jgħid li l-perjodu 

għandu jiġi speċifikat bi proporzjon maċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott. Il-proposta tal-

Kummissjoni ma tagħmilx hekk u tissuġġerixxi perjodu ta' 10 snin għall-prodotti kollha. Dan 

mhuwiex konformi mad-deċiżjoni u, għalhekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li l-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati sabiex ikun hemm aktar flessibbiltà għall-prodotti 

b'ċiklu tal-ħajja iqsar. 

 

Emenda  74 

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 tagħhom 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 
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Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva proposta għandha l-għan li tappoġġja lill-Istati Membri biex jilħqu l-obbligi 

tagħhom għall-aċċessibbiltà skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 

Persuni b'Diżabbiltà. Il-Konvenzjoni tirreferi biss għal "persuni b'diżabilità". Għalhekk qed 

jiġi propost li d-Direttiva tiġi allinjata mal-Konvenzjoni u biex il-kamp ta' applikazzjoni 

tagħha jiġi limitat biss għall-persuni b'diżabilità. Hija wkoll konformi mad-Direttiva adottata 

dan l-aħħar dwar l-aċċessibbiltà tas-siti web tal-korpi tas-settur u l-applikazzjonijiet mobbli. 

 

Emenda  75 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) it-tul tal-ħajja tal-infrastruttura u 

tal-prodotti użati fl-għoti ta' servizz. 

Or. en 

 

Emenda  76 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Għall-fini tal-implimentazzjoni tal-

paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni għandha 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a 

sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi 

tistabbilixxi linji gwida għall-prodotti u 

għas-servizzi kollha koperti minn din id-

Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 

tadotta l-ewwel att delegat bħal dan li 

jkopri l-prodotti u s-servizzi kollha li 

jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 

id-Direttiva sa mhux aktar tard minn ... 

[sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

din id-Direttiva]. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiżdied iċ-ċertezza ġuridika għall-manifatturi li għandhom bżonn jagħmlu użu mid-
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deroga, il-Kummissjoni għandha tipproduċi linji gwida interpretattivi. 

 

Emenda  77 

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 rilevanti 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 rilevanti 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. 

Or. en 

 

Emenda  78 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. L-SMEs huma eżentati mir-

rekwiżit ta' notifika stabbilit fil-

paragrafu 6 iżda jridu jkunu jistgħu 

jipprovdu d-dokumentazzjoni rilevanti 

jekk din tintalab minn awtorità tas-

sorveljanza tas-suq rilevanti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jitnaqqas il-piż regolatorju fuq l-SMEs, hemm bżonn klawżola ta' salvagwardja. Din 

tiżgura l-proporzjonalità tar-rekwiżiti għall-kumpaniji ż-żgħar. 
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Emenda  79 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 6b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6b. Il-Kummissjoni għandha tadotta 

atti ta' implimentazzjoni biex tistabbilixxi 

mudell ta' notifika għall-finijiet tal-

paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti 

ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati f'konformità mal-proċedura 

konsultattiva msemmija fl-

Artikolu 24(1a). Il-Kummissjoni għandha 

tadotta l-ewwel att ta' implimentazzjoni 

bħal dan sa mhux aktar tard minn ... 

[sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva]. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi ffaċilitata l-proċedura ta' notifika, il-Kummissjoni għandha tħejji mudell uniku li l-

manifatturi jistgħu jużaw kullimkien fl-UE. 

 

Emenda  80 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a.  Il-Kummissjoni għandha, 

f'konformità mal-Artikolu 10 tar-

Regolament (UE) Nru 1025/2012, titlob lil 

korp Ewropew tal-istandardizzazzjoni 

wieħed jew iktar biex jabbozza standards 

armonizzati għar-rekwiżiti kollha ta' 

aċċessibbiltà msemmija fl-Artikolu 3. Il-

Kummissjoni għandha tadotta dawn it-

talbiet sa mhux aktar tard minn ... 

[sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva]. 
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Or. en 

 

Emenda  81 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Speċifikazzjonijiet tekniċi komuni Speċifikazzjonijiet tekniċi 

Or. en 

 

Emenda  82 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta l-ebda referenza għall-

istandards armonizzati ma tkun ġiet 

ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-

Unjoni Ewropea f'konformità mar-

Regolament (UE) Nru 1025/2012, u fejn 

ikunu jinħtieġu, għall-armonizzazzjoni 

tas-suq, aktar dettalji dwar ir-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà ta' ċerti prodotti u servizzi, 

il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 

implimentazzjoni li jistabbilixxu 

speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 

("STK") għar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

stabbiliti fl-Anness I ta' din id-Direttiva. 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 

jiġu adottati f'konformita' mal-proċedura ta' 

eżami msemmija fl-Artikolu 24(2) ta' din 

id-Direttiva. 

1. Meta l-ebda referenza għall-

istandards armonizzati ma tkun ġiet 

ippubblikata, iżda mhux qabel sentejn 

wara l-adozzjoni ta' talba ta' waħda jew 

aktar organizzazzjonijiet Ewropej ta' 

standardizzazzjoni, il-Kummissjoni tista' 

tadotta atti ta' implimentazzjoni li 

jistabbilixxu speċifikazzjonijiet tekniċi li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

msemmija fl-Artikolu 3. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformita' mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 24(2) ta' din id-

Direttiva. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 
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able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Emenda  83 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Meta ma tkun ġiet ippubblikata l-

ebda referenza għall-istandards 

armonizzati, il-prodotti u s-servizzi li 

jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 

msemmija fil-paragrafu 1 jew f'partijiet 

minnhom għandhom jitqiesu li jkunu 

konformi mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

msemmija fl-Artikolu 3 li huma koperti 

minn dawk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 

jew minn partijiet minnhom. 

Or. en 

 

Emenda  84 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 2  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-prodotti u s-servizzi li 

jikkonformaw mas-STK imsemmija fil-

paragrafu 1, jew ma' partijiet minnhom, 

għandhom jitqiesu li jkunu konformi ma' 

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà msemmija fl-

Artikolu 3, koperti minn dawk is-STK jew 

minn partijiet minnhom. 

2. Il-prodotti u s-servizzi li 

jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi msemmija fil-paragrafu 1, jew ma' 

partijiet minnhom, għandhom jitqiesu li 

jkunu konformi ma' rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà msemmija fl-Artikolu 3, 

koperti minn dawk l-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi jew minn partijiet minnhom. 

Or. en 

 



 

PE597.391v01-00 54/115 PR\1113653MT.docx 

MT 

Emenda  85 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta prodott ikun suġġett għal 

aktar minn att wieħed tal-Unjoni li jeżiġi 

dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, 

għandha titfassal dikjarazzjoni ta' 

konformità tal-UE waħda fir-rigward ta' 

dawn l-atti kollha tal-Unjoni. Dik id-

dikjarazzjoni għandu jkollha l-

identifikazzjoni tal-atti kkonċernati inklużi 

r-referenzi tal-pubblikazzjoni. 

3. Meta prodott ikun suġġett għal 

aktar minn att wieħed tal-Unjoni li jeżiġi 

dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, 

għandha titfassal id-dikjarazzjoni ta' 

konformità tal-UE fir-rigward ta' dawn l-

atti kollha tal-Unjoni. Dik id-dikjarazzjoni 

għandu jkollha l-identifikazzjoni tal-atti 

kkonċernati inklużi r-referenzi tal-

pubblikazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Bħal f'rekwiżiti oħra, il-manifattur għandu jkun jista' jkollu dikjarazzjoni waħda ta' 

konformità għal diversi atti leġiżlattivi. 

 

Emenda  86 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17a – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a.  Nuqqas ta' konformità ta' prodott 

mar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà stipulati 

f'din id-Direttiva ma għandux 

jikkostitwixxi riskju serju skont it-tifsira 

tal-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) 

Nru 765/2008. 

Or. en 

 

Emenda  87 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 19 – titolu 
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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 

mhumiex f'konformità ma' din id-

Direttiva fil-livell nazzjonali 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  88 

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 ikollhom raġuni 

biżżejjed biex jemmnu li prodott kopert 

minn din id-Direttiva mhuwiex konformi 

ma' 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 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 
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Emenda  89 

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 

jew biex il-prodott jiġi rtirat mis-suq, skont 

in-natura tan-nonkonformità, kif jista' jiġi 

preskritt minnhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  90 

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 

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 jew biex jirtiraw il-

prodott minn dak is-suq. L-awtoritajiet ta' 

sorveljanza tas-suq għandhom jinfurmaw 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni u lill-
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lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 

b'dawk il-miżuri. 

Istati Membri l-oħra b'dawk il-miżuri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  91 

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 

Ġustifikazzjoni 

Din id-diċitura hija marbuta mad-diċitura użata fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid. Id-

dispożizzjonijiet relatati mas-sikurezza tal-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid jeħtieġ jiġu adattati 

għall-iskop ta' din id-Direttiva. Prodott li mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità ma 

jippreżentax riskju. Dan mhuwiex konformi mad-Direttiva. 

 

Emenda  92 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt c 



 

PE597.391v01-00 58/115 PR\1113653MT.docx 

MT 

 

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 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fir-Regolament tal-OSP (referenza ġuridika), jissemmew il-kriterji soċjali. Fi ħdan dak ir-

Regolament, dawn il-kriterji ma jfissrux aċċessibbiltà. Għalhekk, din id-Direttiva ma 

għandhiex tintervjeni fir-Regolamenti tal-OSP. Dan mhux se joħloq aktar ċarezza għall-utenti 

aħħarin. 

 

Emenda  93 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 22 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni 

tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 

tadotta linji gwida għall-prodotti u għas-

servizzi kollha koperti minn din id-

Direttiva sa mhux aktar tard minn ... 

[sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva]. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiżdied iċ-ċertezza ġuridika għall-manifatturi li għandhom bżonn jagħmlu użu mid-

deroga, il-Kummissjoni għandha tipproduċi linji gwida interpretattivi. 

 

Emenda  94 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 22 – paragrafu 4 
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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, fuq talba tal-Kummissjoni, 

tipprovdi l-valutazzjoni msemmija fil-

paragrafu 3. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din id-Direttiva ma għandhiex tkun ta' piż fuq l-awtoritajiet kompetenti meta l-valur miżjud 

tagħha ma jkunx ippruvat. 

 

Emenda  95 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 22 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Kummissjoni għandha tadotta 

atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 

mudell ta' notifika għall-finijiet tal-

paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti 

ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati f'konformità mal-proċedura 

konsultattiva msemmija fl-

Artikolu 24(1a). Il-Kummissjoni għandha 

tadotta l-ewwel att ta' implimentazzjoni 

bħal dan sa ... [sentejn wara d-dħul fis-

seħħ ta' din id-Direttiva]. 

Or. en 

 

Emenda  96 

Proposta għal direttiva 

Kapitolu VII – Titolu 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

SETGĦAT TA' IMPLIMENTAZZJONI U 

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

ATTI DELEGATI, SETGĦAT TA' 

IMPLIMENTAZZJONI U 

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

Or. en 

 

Emenda  97 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 23a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 23a 

 L-eżerċizzju tad-delega 

 1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 

delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti 

f'dan l-Artikolu. 

 2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 

delegati msemmija fl-Artikoli 10(2a) u 

12(5a) hija mogħtija lill-Kummissjoni 

għal perjodu ta' żmien indeterminat minn 

... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva]. 

 3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikoli 10(2a) u 12(5a) tista' tiġi revokata 

fi kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 

għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat li jkun diġà fis-seħħ. 

 4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

maħtura minn kull Stat Membru skont il-

prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 



 

PR\1113653MT.docx 61/115 PE597.391v01-00 

 MT 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. 

 5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-

Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill. 

 6.  Att delegat adottat skont l-

Artikoli 10(2a) u 12(5a) għandu jidħol fis-

seħħ biss jekk ma tiġix espressa 

oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien perjodu ta' xahrejn 

min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 

jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 

infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex 

sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 

għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fl-Artikolu R7 tiegħu, l-Anness I tad-Deċiżjoni 768/2008 jgħid li l-perjodu jeħtieġ jiġi 

speċifikat bi proporzjon maċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott. Il-proposta tal-Kummissjoni ma 

tagħmilx hekk u tissuġġerixxi perjodu ta' 10 snin għall-prodotti kollha. Dan mhuwiex 

konformi mad-deċiżjoni u, għalhekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati sabiex ikun hemm aktar flessibbiltà għall-prodotti b'ċiklu tal-

ħajja iqsar. 

 

Emenda  98 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fejn issir referenza għal dan il-

paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 

tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

Or. en 
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Emenda  99 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 25 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li jeżistu mezzi adegwati u 

effettivi sabiex jiżguraw il-konformità ma’ 

din id-Direttiva. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li jeżistu mezzi adegwati u 

effettivi sabiex jiżguraw il-konformità tal-

operaturi ekonomiċi ma’ din id-Direttiva. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kjarifika tat-test. 

 

Emenda  100 

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 

Ġustifikazzjoni 

L-inklużjoni tad-Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE (akkwist) tkun wisq komprensiva u 

toħloq inċertezza legali. 

 

Emenda  101 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 26 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-penali għandhom iqisu l-livell ta’ 

nuqqas ta’ konformità, inkluż l-għadd ta’ 

unitajiet tal-prodotti jew tas-servizzi li 

mhumiex konformi kkonċernati, kif ukoll 

4. Il-penali għandhom iqisu l-livell 

tan-nonkonformità, inkluża l-gravità 

tagħha, u l-għadd ta’ unitajiet tal-prodotti 

jew tas-servizzi li mhumiex konformi 

kkonċernati, kif ukoll l-għadd ta’ persuni 
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l-għadd ta’ persuni affettwati. affettwati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li fit-twettiq tal-miżuri jitqiesu l-gravità u l-impatt tan-nonkonformità. 

 

Emenda  102 

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. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  103 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 27a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 27a 

 Miżuri tranżitorji 

 1.  Mingħajr preġudizzju għall-

paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-Istati 

Membri għandhom jipprevedu perjodu 

tranżitorju ta' ħames snin wara ... [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 bl-użu ta' prodotti li 

kienu ntużaw legalment minnhom biex 
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jipprovdu servizzi simili qabel dik id-data. 

 2.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu 

li terminals self-service użati legalment 

mill-fornituri ta' servizzi fil-forniment ta' 

servizzi qabel ... [sitt snin wara d-data tad-

dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jistgħu 

jkomplu jintużaw fil-forniment ta' servizzi 

simili sa tmiem il-ħajja ekonomikament 

utli tagħhom, jew sakemm jiġu deprezzati 

kompletament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-prinċipju li din id-direttiva għandha tapplika biss għal prodotti u servizzi 

ġodda, huwa propost li l-fornituri tas-servizzi ma jiġux obbligati jagħmlu l-prodotti kollha 

aċċessibbli mill-ewwel jum tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, iżda tingħatalhom skadenza 

ta' 5 snin biex jagħmlu dan. It-terminals self-service jistgħu jqumu ħafna flus. Għalhekk huwa 

propost li l-fornituri tas-servizzi jitħallew jużawhom sa tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. 

 

Emenda  104 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 28 – paragrafu 1 

 

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. 

Sa ...[sentejn wara d-data tad-dħul fis-

seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni 

għandha tressaq rapport lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-

Kumitat tar-Reġjuni dwar kemm ikun 

xieraq li l-kamp ta' applikazzjoni ta' din 

id-Direttiva jiġi estiż għall-ambjent mibni. 
Mhux aktar tard minn ... 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. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Il-klawżola ta' abilitazzjoni dwar l-ambjent mibni ġiet sostitwita minn dan l-obbligu ta' 

rappurtar. 

 

Emenda  105 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima I – punt A (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 A.  Sistemi operattivi 

 1.  Il-forniment ta' servizzi sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli minn persuni b'diżabilità 

għandu jitwettaq billi jintlaħqu r-rekwiżiti 

tal-prestazzjoni funzjonali stabbiliti fil-

punt C, u għandu jinkludi: 

 (a)  informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz ikkonċernat u 

dwar il-faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà relatati: 

 (b)  informazzjoni elettronika, inklużi 

s-siti web meħtieġa fl-għoti tas-servizz. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-sistemi operattivi tal-lum huma pprovduti dejjem aktar bħala servizzi. Dak li qabel kien 

ikun ħardwer installat fil-bini ta' kumpanija, qiegħed isir servizz ipprovdut b'mod 

transkonfinali, li juri kif – f'ċerti każijiet – is-servizzi jistgħu jieħdu post l-oġġetti.  Dawn 

huma differenti f'ħafna modi meta mqabbla mal-prodotti. Pereżempju, dawn jiġu aġġornati 

regolarment u faċilment, u mhumiex statiċi. Għaldaqstant ma jkunx jagħmel sens li s-sistemi 

operattivi jiġu ttrattati bħala prodotti f'din id-Direttiva. 

 

Emenda  106 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima I – punt B (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 B.  Ħardwer tal-kompjuter bi skop 

ġenerali  
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Hemm bżonn riorganizzazzjoni minħabba l-klassifikazzjoni tas-sistemi operattivi bħala 

servizzi. 

 

Emenda  107 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima I – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.  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:  

1.  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 C. Id-disinn u 

l-produzzjoni tal-prodotti għandhom 

jinkludu: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.  

Emenda  108 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima I – paragrafu 1 – punti a sa f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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; 
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(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;  

 

(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 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. 

Or. en 

 

Emenda  109 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima I – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[.....] imħassar 
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Or. en 

 

Emenda  110 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima I – punt C (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 C.  Rekwiżiti tal-prestazzjoni 

funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 

 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi 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 tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 

tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 
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modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 

lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 

limitati 

 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 

jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li 

jiskattaw reazzjonijiet fotosensittivi 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi. 

 (j) Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 

karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 

sempliċi u faċli. 

 (k) Privatezza 

 Fejn l-ICT tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 

tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 
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301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  111 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima II – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.  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:  

1.  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-paragrafu 1a, u 

għandhom jinkludu: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  112 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima II – paragrafu 1 – punti a sa d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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' 
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użu prevedibbli;  

(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);  

(c)  il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2;  

(c)  il-funzjonalità tal-prodott; 

(d)  l-interfaċċjar tal-prodott ma' 

tagħmir ta' assistenza. 

(d)  l-interfaċċjar tal-prodott ma' 

tagħmir ta' assistenza. 

Or. en 

 

Emenda  113 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima II – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a.  Rekwiżiti tal-prestazzjoni 

funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 

 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi 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 tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 

tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 
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 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 

lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 

limitati 

 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 

jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li 

jiskattaw reazzjonijiet fotosensittivi 

 fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi wkoll 

tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi; 

 (j) Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 

karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 

sempliċi u faċli. 

 (k) Privatezza 

 Fejn l-ICT tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 
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tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  114 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima II – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[....] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  115 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – punt A – paragrafu 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, u għandu jinkludi: 

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

jużaw fl-għoti tas-servizz ikkonċernat, 

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- (b)  informazzjoni dwar il-
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funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 

relatati kif ġej: 

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 onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (c).  

(c)  informazzjoni elettronika, inklużi 

s-siti web u l-applikazzjonijiet onlajn 

relatati meħtieġa fl-għoti tas-servizz; 

(c)  is-siti web u l-applikazzjonijiet 

onlajn jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti 

u adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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; 

 

(d)  tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta’ 

assistenza; 

(d)  informazzjoni 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, 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz 

immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'diżabilità. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 
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301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  116 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – punt B – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.  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:  

1.  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: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  117 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – punt B – paragrafu 1 – punti a sa f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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’ 
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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;  

 

(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 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. 

Or. en 

 

Emenda  118 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[....] imħassar 

Or. en 
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Emenda  119 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – punt Ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ba. Rekwiżiti tal-prestazzjoni 

funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 

 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi 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 tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 

tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 

lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 
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limitati 

 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 

jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li 

jiskattaw reazzjonijiet fotosensittivi 

 fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi wkoll 

tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi; 

 (j) Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 

karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 

sempliċi u faċli. 

 (k) Privatezza 

 Fejn l-ICT tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 

tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 
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Emenda  120 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – punt A – paragrafu 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, u għandu jinkludi: 

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

jużaw fl-għoti tas-servizz ikkonċernat, 

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)  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 onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (c).  

(c)  informazzjoni elettronika, inklużi 

s-siti web u l-applikazzjonijiet onlajn 

relatati meħtieġa fl-għoti tas-servizz; 

(c)  is-siti web u l-applikazzjonijiet 

onlajn jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti 

u adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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-
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Unjoni u internazzjonali; 

(d)  tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta’ 

assistenza; 

(d)  informazzjoni 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, 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz 

immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'diżabilità. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  121 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima III – punt B – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.  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:  

1.  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: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 
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301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  122 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – punt B – paragrafu 1 – punti a sa f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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;  

 

(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; billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità; 
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(f)  l-interfaċċjar tal-prodott ma' 

tagħmir ta' assistenza. 

(f)  l-interfaċċjar tal-prodott ma' 

tagħmir ta' assistenza. 

Or. en 

 

Emenda  123 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – punt B – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[....] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  124 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – punt Ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ba.  Rekwiżiti tal-prestazzjoni 

funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 

 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi 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 tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 
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tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 

lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 

limitati 

 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 

jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li 

jiskattaw reazzjonijiet fotosensittivi 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi. 

 (j)  Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi 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 tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 

tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  125 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt A – paragrafu 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 Da, u għandu jinkludi: 

(a)  tingħata 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 ikkonċernat 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 onlajn relatati meħtieġa 

(b)  informazzjoni elettronika, inklużi 

s-siti web u l-applikazzjonijiet onlajn 
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fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (c).  

relatati meħtieġa fl-għoti tas-servizz; 

(b)  is-siti web u l-applikazzjonijiet 

onlajn jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti 

u adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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; 

 

(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)  funzjonijiet, prattiki, politiki, 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz 

immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'diżabilità; 

 (ca)  servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 

magni intelliġenti tal-biljetti (smart 

ticketing) u informazzjoni f'ħin reali; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  126 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt 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 
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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 

internazzjonali.   

Or. en 

 

Emenda  127 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt C – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

C.  is-servizzi abbażi ta' apparat 

mobbli, magni intelliġenti tal-biljetti 

(smart ticketing) u informazzjoni f'ħin 

reali; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  128 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt C – paragrafu 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:  

imħassar 

(a)  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 onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (b).  

 

(b)  is-siti web u l-applikazzjonijiet 

onlajn jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti 

u adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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  129 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt D – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.  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:  

1.  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 Da, u 

għandhom jinkludu: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 
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however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  130 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt D – paragrafu 1 – punti a sa d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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): 

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; 

(b) l-interfaċċja tal-utent tal-prodott 

(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 

output);  

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2;  

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità; 

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

assistenza. 

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

assistenza. 

Or. en 

 

Emenda  131 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt D – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[....] imħassar 
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Or. en 

 

Emenda  132 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt Da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Da. Rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 

 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi 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 tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 

tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 
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lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 

limitati 

 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 

jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li 

jiskattaw reazzjonijiet fotosensittivi 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi. 

 (j) Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 

karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 

sempliċi u faċli. 

 (k) Privatezza 

 Fejn l-ICT tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 

tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 
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be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Emenda  133 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VI – punt A – paragrafu 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 Da, u għandu jinkludi: 

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-prodotti 

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

stabbiliti fil-punt D: 

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

jużaw fl-għoti tas-servizz ikkonċernat, 

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) 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) informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (c).  

(c) informazzjoni elettronika, inklużi s-siti 

web u l-applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz; 

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

jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 

adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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; 
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(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) funzjonijiet, prattiki, politiki, proċeduri 

u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz immirati 

biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità. 

 (da) servizzi bankarji abbażi ta' apparat 

mobbli; 

Or. en 

 

Emenda  134 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VI – punt 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: 

 

(a) is-siti web u l-applikazzjonijiet onlajn 

jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 

adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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  135 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VI – punt C 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

C. Is-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) 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,  

 

għandhom jiġu pprovduti alternattivi 

għall-kontenut mhux testwali; 

 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (b).  

 

(b) is-siti web u l-applikazzjonijiet 

onlajn jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti 

u adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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 
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Emenda  136 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VI – punt D – paragrafu 1 – punti a sa d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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-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);  

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2;  

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità; 

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

assistenza. 

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

assistenza. 

Or. en 

 

Emenda  137 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt D – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[....] imħassar 

Or. en 
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Emenda  138 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima V – punt Da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) Rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 

 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi 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 tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 

tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 

lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 

limitati 
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 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 

jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li 

jiskattaw reazzjonijiet fotosensittivi 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi wkoll 

tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi. 

 (j) Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 

karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 

sempliċi u faċli. 

 (k) Privatezza 

 Fejn l-ICT tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 

tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  139 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VII – punt A – paragrafu 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 raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità għandu jitwettaq billi jintlaħqu 
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jitwettaq billi:  r-rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali 

stabbiliti fil-punt Ba, u għandu jinkludi: 

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-prodotti 

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

stabbiliti fil-punt D: 

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

jużaw fl-għoti tas-servizz ikkonċernat, 

skont ir-regoli stabbiliti fil-punt B; 

(b) tingħata 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 onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi pprovduta 

skont il-punt (c).  

(c) l-informazzjoni elettronika, inklużi s-

siti web u l-applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz; 

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

jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 

adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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; 

 

(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) funzjonijiet, prattiki, politiki, proċeduri 

u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz immirati 

biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità. 

Or. en 
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Emenda  140 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VII – punt B – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. 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:  

1. 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: 

Or. en 

 

Emenda  141 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VII – punt B – paragrafu 1 – punti a sa f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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;  
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(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; 

(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. 

Or. en 

 

Emenda  142 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VII – punt B – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  143 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VII – punt Ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ba. Rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 
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 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 

 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi 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 tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 

tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 

lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 

limitati 

 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 
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jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li 

jiskattaw reazzjonijiet fotosensittivi 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi wkoll 

tal-inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi. 

 (j) Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 

karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 

sempliċi u faċli. 

 (k) Privatezza 

 Fejn l-ICT tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 

tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  144 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VIII – punt A – paragrafu 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 Aa, u għandu jinkludi: 

(a) tingħata 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 
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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 onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (b).  

(b) informazzjoni elettronika, inklużi s-siti 

web u l-applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz. 

(b) is-siti web u l-applikazzjonijiet onlajn 

jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 

adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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  145 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima VIII – punt Aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Aa. Rekwiżiti tal-prestazzjoni funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 

 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tippermetti lill-utenti jagħmlu użu aħjar 

mill-viżjoni limitata tagħhom. 
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 (c) Użu mingħajr perċezzjoni tal-

kulur 

 Fejn l-ICT tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 

tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 

lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 

limitati 

 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 

jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li 

jiskattaw reazzjonijiet fotosensittivi 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi. 
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 (j) Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 

karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 

sempliċi u faċli. 

 (k) Privatezza 

 Fejn l-ICT tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 

tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

 

Emenda  146 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti A – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. 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: 

1. 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-Parti Aa, u 

għandhom jinkludu: 

Or. en 

 

Emenda  147 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti A – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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); 
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(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; 

 

Or. en 

 

Emenda  148 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti A – paragrafu 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; 

(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; 

 

Or. en 

 

Emenda  149 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti A – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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); 
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Or. en 

 

Emenda  150 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti A – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'diżabilità; 

Or. en 

 

Emenda  151 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti A – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Or. en 

 

Emenda  152 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti Aa (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Parti Aa – Rekwiżiti tal-prestazzjoni 

funzjonali 

 (a) Użu mingħajr viżjoni 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ viżjoni. 
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 (b) Użu b'viżjoni limitata 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi 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 tipprovdi modi viżwali ta' 

tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

mezz wieħed ta' tħaddim li ma jkunx 

jeħtieġ perċezzjoni tal-kulur min-naħa 

tal-utent. 

 (d) Użu mingħajr smigħ 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li ma 

tkunx teħtieġ smigħ. 

 (e) Użu bi smigħ limitat 

 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet udittivi 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim 

b'funzjonalitajiet awdjo adattati. 

 (f) Użu mingħajr kapaċitajiet vokali 

 Fejn l-ICT teħtieġ input vokali mill-

utenti, hi għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li ma teħtieġx 

lill-utenti jiġġeneraw output vokali. 

 (g) Użu b'manipulazzjoni jew saħħa 

limitati 

 Fejn l-ICT teħtieġ azzjonijiet manwali, hi 

għandha tipprovdi tal-inqas modalità 

waħda ta' tħaddim li tippermetti lill-utenti 

jagħmlu użu mill-ICT permezz ta' 

azzjonijiet alternattivi li ma jeħtiġux 

manipulazzjoni jew saħħa fl-idejn. 

 (h) Użu b'firxa ta' moviment limitat 

 Fejn il-prodotti tal-ICT huma weqfin fl-

art jew installati, l-elementi operazzjonali 

jeħtieġ ikunu jistgħu jintlaqħu mill-utenti 

kollha. 

 (i) Minimizzazzjoni tar-riskju li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi 
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 Fejn l-ICT tipprovdi modalitajiet viżwali 

ta' tħaddim, hi għandha tipprovdi tal-

inqas modalità waħda ta' tħaddim li 

tnaqqas il-potenzjal li jiskattaw 

reazzjonijiet fotosensittivi. 

 (j) Użu b'konjizzjoni limitata 

 L-ICT għandha tipprovdi tal-inqas 

modalità waħda ta' tħaddim li tinkorpora 

karatteristiċi li jagħmlu l-użu aktar 

sempliċi u faċli. 

 (k) Privatezza 

 Fejn l-ICT tinkorpora funzjonalitajiet 

previsti għall-aċċessibbiltà, hi għandha 

tipprovdi mill-inqas modalità waħda ta' 

tħaddim li tippreserva l-privatezza tal-

utenti meta jużaw dawk il-funzjonalitajiet 

tal-ICT previsti għall-aċċessibbiltà. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tipproteġi l-innovazzjoni fl-Unjoni. Din id-Direttiva kellha telenka biss dak li 

għandu jsir aċċessibbli u mhux kif għandu jsir. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

kellhom jiġu definiti biss fil-livell funzjonali. Il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, 

madankollu, fiha xi rekwiżiti tekniċi li mbagħad tneħħew. Il-lista l-ġdida ta' rekwiżiti 

funzjonali hija valida għall-futur u tikkorrispondi mal-lista ta' Standard ġdid (EN 301 549), l-

ewwel standard Ewropew li jagħtu aċċess għat-TIK. Kull rekwiżit funzjonali għandu jkun 

appoġġjat minn standard armonizzat. 

 

Emenda  153 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti A – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

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-Parti Aa, u għandu jinkludi: 

Or. en 
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Emenda  154 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) isir aċċessibbli l-ambjent mibni 

fejn jiġi pprovdut is-servizz, inkluża l-

infrastruttura tat-trasport, skont il-Parti C, 

mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni 

nazzjonali u tal-Unjoni għall-protezzjoni 

tal-wirt nazzjonali artistiku, storiku jew 

arkeoloġiku; 

(a) l-ambjent mibni fejn jiġi pprovdut 

is-servizz, inkluża l-infrastruttura tat-

trasport, skont il-Parti C, mingħajr 

preġudizzju għal-leġiżlazzjoni nazzjonali u 

tal-Unjoni għall-protezzjoni tal-wirt 

nazzjonali artistiku, storiku jew 

arkeoloġiku; 

Or. en 

 

Emenda  155 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) isiru aċċessibbli l-faċilitajiet, 

inklużi l-vetturi, l-inġenji u t-tagħmir 

meħtieġa biex jitwassal is-servizz kif ġej: 

(b) il-faċilitajiet, inklużi l-vetturi, l-

inġenji u t-tagħmir meħtieġa biex jitwassal 

is-servizz kif ġej: 

Or. en 

 

Emenda  156 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – punt b – point ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) l-informazzjoni għandha tkun 

disponibbli b'modi differenti u permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  157 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – punt b – point iii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut viżiv mhux 

testwali; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  158 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-

prodotti użati fl-għoti tas-servizz, skont ir-

regoli stabbiliti fil-Parti A; 

(c) il-prodotti użati fl-għoti tas-servizz, 

skont ir-regoli stabbiliti fil-Parti A; 

Or. en 

 

Emenda  159 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – punt d  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 

relatati kif ġej: 

(d) 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 
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wieħed, 

(ii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut mhux testwali; 

 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 

l-applikazzjonijiet onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (e). 

 

Or. en 

 

Emenda  160 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) is-siti web u l-applikazzjonijiet 

onlajn jsiru aċċessibbli b'mod konsistenti 

u adegwat għall-perċezzjoni, l-operat u l-

fehim tal-utenti, inkluż bl-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; 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  161 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta’ 

assistenza; 

(f) informazzjoni biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta’ 

assistenza; 

Or. en 
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Emenda  162 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IX – Parti B – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni 

tas-servizz immirati biex jindirizzaw il-

ħtiġijiet ta' persuni b'limitazzjonijiet 

funzjonali. 

(g) funzjonijiet, prattiki, politiki u 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz 

immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'diżabilità. 

Or. en 

 

Emenda  163 

Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima X  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...]  imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tagħmilx għażla bejn li tinkludi l-ambjent mibni jew le. Huwa 

propost li din il-klawsola ta' abilitazzjoni titneħħa. L-Istati Membri xorta se jkunu jistgħu 

japplikaw din id-Direttiva għall-ambjent mibni jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan. Fl-

Artikolu 28 ġie introdott paragrafu ġdid li jobbliga lill-Kummissjoni tirrapporta dwar il-

possibbiltà ta' inklużjoni fi żmien sentejn. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Rimarki introduttorji 

L-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà (EAA), minn issa 'l quddiem imsejjaħ "l-Att", għandu l-

għan li jtejjeb il-funzjonament tas-suq intern għal prodotti u servizzi aċċessibbli billi jneħħi l-

ostakli maħluqa minn leġiżlazzjoni diverġenti u jimpedixxi l-ħolqien ta' ostakli ġodda li x'aktarx 

ikun hemm minħabba l-obbligi li l-Istati Membri għandhom fil-qafas tal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRD), minn hawn 'il quddiem 

imsejħa "l-Konvenzjoni". Ħafna drabi, l-Unjoni tintervjeni a posteriori biex tneħħi l-ostakli 

maħluqa mill-Istati Membri matul is-snin. Din il-leġiżlazzjoni hija eżempju ta' azzjoni 

preventiva.  

  

Il-proposta tal-Kummissjoni tikkostitwixxi bażi ta' ħidma tajba iżda teħtieġ diversi 

aġġustamenti sabiex jiġi żgurat li l-Att jilħaq l-objettivi tiegħu: li jintlaħaq bilanċ bejn il-

ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità – bil-ħolqien ta' possibbiltajiet ta' innovazzjoni għal prodotti u 

servizzi ġodda – u t-tnaqqis, fl-istess ħin, tal-ispejjeż sproporzjonati għall-kumpaniji. Ir-

Rapporteur huwa konxju li dan l-Att diġà tħabbar fl-Istrateġija tal-Kummissjoni dwar id-

Diżabilità tal-2010 u jħoss li wasal iż-żmien li jitwettaq.  

Konsistenza mal-kuntest internazzjonali 

Ir-Rapporteur ħa ħsieb jallinja l-Att mal-kuntest internazzjonali. Pereżempju, il-proposta tal-

Kummissjoni kienet tipprevedi li l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva jiġi estiż għal "persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali". Minħabba l-fatt li l-UNCRD tirreferi biss għall-ewwel kategorija 

u li l-objettiv tal-Att huwa li jiġi limitat il-ħolqien ta' ostakli ġodda minħabba l-Konvenzjoni, 

ir-Rapporteur ma adottax din il-proposta tal-Kummissjoni. Id-definizzjoni ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali hija kompetenza esklużiva tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 

Soċjali u għalhekk ma ntmessitx. Madankollu, l-użu tagħha huwa limitat għal premessa ġdida. 

  

Din il-premessa tispjega li l-Att se jkollu effett pożittiv fuq persuni b'limitazzjonijiet funzjonali 

bħall-anzjani jew in-nisa tqal. Huwa tabilħaqq ippruvat li l-aċċessibbiltà aħjar tal-prodotti u s-

servizzi fil-fatt ittejjeb il-ħajja tal-persuni kollha, mhux tal-persuni b'diżabilità biss.  

Approċċ speċifiku għas-settur kull meta possibbli 

Ir-Rapporteur jifhem il-ħtieġa ta' approċċ orizzontali għal ċerti prodotti u servizzi, iżda jemmen 

li – kull meta jkun possibbli – approċċ speċifiku għas-settur ikun aħjar. Għalhekk, ir-Rapporteur 

ħa nota tal-intenzjoni tar-Rapporteurs tal-Proposta għal Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja 

Awdjoviżiva (AVMSD) li jinkludu xi rekwiżiti ta' aċċessibbiltà fil-kamp ta' applikazzjoni 

tagħha. Ir-Rapporteur iddeċieda li ma jeskludix tali servizzi u tagħmir mill-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-abbozz ta' rapport. Madankollu, huwa se janalizza l-progress 

tan-negozjati fil-Kunsill għall-Kultura u jneħħihom jekk jidhirlu li huma koperti biżżejjed fl-

AVMSD.  

 

Bl-istess mod, is-servizzi u t-tagħmir tat-telefonija huma rregolati wkoll fid-Direttiva proposta 

reċentement dwar Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (EECC). Ir-

Rapporteur iddeċieda li ma jeskludix tali servizzi u tagħmir mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 

id-Direttiva fl-abbozz ta' rapport u li ma jallinjax id-definizzjoni tagħhom. Jekk tali prodotti u 

servizzi jistgħu jiġu koperti biżżejjed fl-EECC, ir-Rapporteur se jipproponi wkoll li dawn id-
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dispożizzjonijiet jiġu ttrasferiti lejn din tal-aħħar. 

Qafas legali Ewropew koerenti 

Il-proposta tal-Kummissjoni ssuġġeriet li l-Att jintuża bħala xibka ta' sikurezza għar-rekwiżiti 

ta' aċċessibbiltà billi l-Att japplika flimkien mal-leġiżlazzjonijiet eżistenti sabiex jiġi żgurat li 

jintlaħaq l-istess livell ta' rekwiżiti fl-Ewropa kollha għal ċerti prodotti u servizzi. Ir-Rapporteur 

jemmen li dan l-approċċ huwa ġustifikat meta l-leġiżlazzjoni eżistenti ma tkun tagħti l-ebda 

dettalji dwar kif teħtieġ tintlaħaq l-aċċessibbiltà iżda ma jappoġġjax dan l-approċċ fir-rigward 

ta' setturi li implimentaw rekwiżiti Ewropej ġodda jew li huma diġà rregolati f'termini ta' 

aċċessibbiltà, pereżempju s-settur tat-trasport. It-tibdil tar-regoli f'nofs il-proċess mhuwiex 

eżempju tajjeb ta' regolamentazzjoni aħjar u jista' jagħmel ħafna ħsara. 

  

Għaldaqstant, ir-Rapporteur żgura li meta l-operaturi kienu diġà soġġetti għal-leġiżlazzjoni 

Ewropea dwar l-aċċessibbiltà, din il-leġiżlazzjoni ma tikkostitwixxix saff addizzjonali. Ir-

Rapporteur neħħa wkoll id-duplikazzjonijiet tar-rekwiżiti għall-operaturi ekonomiċi u l-

inkonsistenzi li jista' jkun hemm bejn ir-rekwiżiti. Huwa importanti wkoll li jiġi ċċarat li din id-

Direttiva mhijiex se tbiddel in-natura obbligatorja jew volontarja tal-leġiżlazzjoni eżistenti. 

Għandha biss l-intenzjoni li tiċċara liema huma r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà meta l-leġiżlazzjoni 

jkun fiha rekwiżiti ta' aċċessibbiltà. 

Il-Qafas Leġiżlattiv Ġdid adattat għall-aċċessibbiltà 

Ir-Rapporteur jappoġġja d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tuża l-Qafas Leġiżlattiv Ġdid f'din id-

Direttiva.1 Madankollu, dan il-qafas jeħtieġ li jiġi adattat ftit sabiex ikun konformi mal-Att. 

Pereżempju, sejħiet lura ta' prodotti normalment jintalbu mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-

suq meta prodott ma jkunx sikur għall-konsumaturi jew jagħmel ħsara lill-ambjent. Prodott li 

jkunx aċċessibbli ma jaqa' fl-ebda waħda minn dawn iż-żewġ kategoriji. Azzjonijiet korrettivi 

u penali oħra xorta jibqgħu applikabbli fil-każ li manifattur jikser id-Direttiva, u dawn jinkludu 

– bħala s-soluzzjoni tal-aħħar – l-irtirar tal-prodott jekk, pereżempju, minkejja t-talbiet tal-

awtorità, manifattur jibqa' jpoġġi fis-suq prodott li ma jkunx aċċessibbli u li jaqa' fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Barra minn hekk, prodott mhux aċċessibbli ma jippreżentax 

riskju bħala tali. Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet adattata sabiex tirrifletti din ir-realtà. 

 

Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir  

Il-mikrointrapriżi ma jkunux kapaċi jlaħħqu mal-obbligi li joħorġu minn din id-Direttiva. Skont 

il-proposta tal-Kummissjoni, bejjiegħ bl-imnut indipendenti żgħir jew bejjiegħ tal-kotba li 

jiddeċiedi li joħloq sit web biex ibigħ fil-prodott tiegħu jkun obbligat jagħmlu kompletament 

aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità. Ir-Rapporteur ma jemminx li dan huwa proporzjonat. 

Lanqas l-użu tal-klawżola ta' deroga fl-Artikoli 12 u 22 ma tkun soluzzjoni għal bejjiegħ żgħir 

bħal dan għaliex huwa jkun obbligat jagħmel, fuq talba tal-awtorità, analiżi "tal-ispejjeż u tal-

benefiċċji għall-operaturi ekonomiċi b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni b'diżabilità, 

                                                 
1
 Il-Qafas Leġiżlattiv Ġdid jikkonsisti f'żewġ regolamenti (ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 u r-

Regolament (KE) Nru 765/2008) u deċiżjoni waħda (id-Deċiżjoni 768/2008). Dan hu pakkett ta' miżuri li 

għandhom l-għan li jtejbu s-sorveljanza tas-suq u jagħtu spinta lill-kwalità tal-valutazzjonijiet ta' konformità. 

Barra minn hekk, jikkjarifika l-użu tal-marka CE u joħloq sett ta' miżuri biex jintużaw fil-leġiżlazzjoni dwar il-

prodotti. Wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Kummissjoni hu li jġibu l-leġiżlazzjoni dwar l-

armonizzazzjoni tal-prodotti f'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' referenza tad-

Deċiżjoni 768/2008/KE. Huwa wkoll dak li sar fil-kuntest ta' din id-Direttiva.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=mt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=mt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=mt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=mt
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filwaqt li jitqiesu l-frekwenza u t-tul ta' żmien tal-użu tal-prodott jew tas-servizz speċifiku". 

 

Jeħtieġ nillimitaw il-piż li se jkollhom l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju minħabba din id-

Direttiva. Madankollu, huwa importanti li jinżammu fil-kamp ta' applikazzjoni. Għaldaqstant, 

qed jiġi propost li jingħataw reġim eħfef. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi, għalhekk, li jitneħħa l-

obbligu li l-SMEs jinnotifikaw lill-awtoritajiet meta jkunu jridu jagħmlu użu mill-Artikoli 12 u 

22. 

 

Rimarki konklużivi 

Ir-Rapporteur jappoġġja bis-sħiħ l-objettiv tal-Kummissjoni li tikseb aktar aċċessibbiltà għall-

persuni b'diżabilità. Is-Suq Uniku jikkostitwixxi l-bażi ta' din il-proposta. Bit-tneħħija tal-

ostakli u bl-evitar ta' ostakli fil-futur, is-Suq Uniku se jkompli jissaħħaħ għall-benefiċċju taċ-

ċittadini u n-negozji Ewropej kollha. Il-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar għandhom 

jikkostitwixxu l-mutur li jiżgura leġiżlazzjoni Ewropea li tkun adatta għall-iskop maħsuba 

għalih.  

 

L-innovazzjoni hija assolutament kruċjali biex jintlaħaq l-għan tal-proposta, u għalhekk ir-

Rapporteur jissuġġerixxi li jitħalla biżżejjed spazju għan-negozji innovattivi. Għalhekk, bħalma 

ġara b'suċċess fil-passat, huwa jipproponi li r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà jkunu bbażati fuq il-

funzjonalità, aktar milli fuq l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.  

 

 

 

 

 


