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Proposta għal direttiva 

Anness I – Taqsima IV – punt a  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.  L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 

l-persuni b'diżabilità, għandu 

jitwettaq billi:  

1 L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu raġonevolment 

prevedibbli tagħhom minn persuni 

b'diżabilità, għandu jitwettaq billi 

jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-

prestazzjoni funzjonali stabbiliti fil-

Parti C tat-Taqsima I, 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 tiegħu; 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni 

għandu jkun disponibbli f’formati 

ta’ test li jistgħu jintużaw biex 

jiġġeneraw formati alternattivi ta’ 

assistenza li għandhom ikunu 

ppreżentati b’modi differenti mill-

utenti u permezz ta’ aktar minn 

kanal sensorjali wieħed, 

 

(ii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut mhux 

testwali;  
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(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz, 

għandha tiġi pprovduta skont il-punt 

(b).  

(aa) informazzjoni elettronika, inklużi l-

applikazzjonijiet onlajn relatati 

meħtieġa fl-għoti tas-servizz 

ikkonċernat, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (b); 

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

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livelli tal-Unjoni u 

internazzjonali; 

 

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

konsistenti u adegwat għall-

perċezzjoni, għat-tħaddim u għall-

fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, 

fejn meħtieġ, ta' alternattiva 

elettronika aċċessibbli; u b'mod li 

jiffaċilita l-interoperabbiltà ma' 

varjetà ta' aġenti għall-utenti u 

teknoloġiji ta' assistenza disponibbli 

fil-livelli 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 u 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-

servizz immirati biex jindirizzaw il-

ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilità, li 

jridu jinkisbu billi jiġu pprovduti 

magni intelliġenti tal-biljetti 

(riżervazzjoni elettronika, 

prenotazzjoni ta' biljetti, eċċ.), 

informazzjoni dwar il-passiġġieri 

f'ħin reali (skedi, informazzjoni 

dwar tfixkil tat-traffiku, is-servizzi 

ta' kollegament, vjaġġar 'il barra 

b'modi oħra ta' trasport, eċċ.), u 

informazzjoni addizzjonali dwar is-

servizz (eż. persunal ta' stazzjonijiet, 

lifts li ma jaħdmux jew servizzi li 

huma temporanjament mhux 

disponibbli); 
 (ca) servizzi abbażi ta' apparat mobbli, 

magni intelliġenti tal-biljetti (smart 

ticketing) u informazzjoni fil-ħin 

reali 

Or. en 

 

 


