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Emenda  336 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

Premessa 18  

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Jeħtieġ li jiġu introdotti rekwiżiti 

ta’ aċċessibbiltà bl-eħfef mod għall-

operaturi ekonomiċi u għall-Istati 

Membri, b’mod partikolari billi jiġu 

inklużi biss fil-kamp ta’ applikazzjoni l-

prodotti u s-servizzi li ntgħażlu bir-reqqa. 

(18) Jeħtieġ li jiġu introdotti rekwiżiti 

ta' aċċessibbiltà li jippermettu li l-persuni 

kollha b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 

l-persuni b'diżabilità, jużaw bis-sħiħ il-

prodotti u s-servizzi u l-infrastruttura 

koperti b'din id-Direttiva. Jenħtieġ li jiġu 

introdotti rekwiżiti ta' aċċessibbiltà bl-eħfef 

mod għall-operaturi ekonomiċi u għall-

Istati Membri. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/337 

Emenda  337 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

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

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) "teknoloġija ta' assistenza" tfisser 

kwalunkwe prodott, parti minn tagħmir 

jew sistema ta' prodott użati biex jiżdiedu, 

jinżammu jew jitjiebu l-kapaċitajiet 

funzjonali ta' individwi b'limitazzjonijiet 

funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/338 

Emenda  338 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

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. 

10. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw 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 

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. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/339 

Emenda  339 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 

għall-operaturi ekonomiċi b’rabta mal-

benefiċċju stmat għall-persuni b’diżabilità, 

filwaqt li jitqiesu l-frekwenza u t-tul ta’ 

żmien tal-użu tal-prodott jew tas-servizz 

speċifiku. 

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 

addizzjonali għall-operaturi ekonomiċi 

b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi l-

persuni b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-

frekwenza u t-tul ta' żmien tal-użu tal-

prodott jew tas-servizz speċifiku. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/340 

Emenda  340 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 

għall-awtoritajiet kompetenti kkonċernati 

b'rabta mal-benefiċċju stmat għall-persuni 

b'diżabilità, filwaqt li jitqiesu l-frekwenza 

u t-tul ta' żmien tal-użu tal-prodott jew tas-

servizz speċifiku. 

(b) l-istima tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 

addizzjonali għall-awtoritajiet kompetenti 

kkonċernati b'rabta mal-benefiċċju stmat 

għal persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, filwaqt li 

jitqiesu l-frekwenza u t-tul ta' żmien tal-

użu tal-prodott jew tas-servizz speċifiku; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/341 

Emenda  341 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

Anness I – ringiela 2 – Taqsima I – kolonna 2 – punt 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

u l-produzzjoni tal-prodotti, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità u dawk 

b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 

għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 

dan li ġej: 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 

(ittikkettar, istruzzjonijiet, twissija), li: 

 

 

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

(ii) trid tkun tinftiehem; 

(iii) trid tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' użu 

prevedibbli; 

 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 

użu, rimi); 

 

 

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

u l-produzzjoni tal-prodotti, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, għandhom 

jitwettqu b'konformità mar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà li ġejjin: 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 

(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li 

għandha tiġi pprovduta f'formati 

aċċessibbli multipli u li: 

(i) għandha tkun disponibbli permezz 

ta' aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

(ii) għandha tkun tinftiehem; 

(iii) għandha tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat b'kuntrast suffiċjenti bejn il-

karattri u l-isfond tagħhom sabiex tiġi 

mmassimizzata l-leġġibilità tagħha 

f'kundizzjonijiet ta' użu prevedibbli; 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 

użu, rimi) u indikazzjoni tal-marka, l-isem 

u t-tip tal-prodott li: 

(i) għandu jissodisfa r-rekwiżiti 

stipulati fil-punt (a) 

(ii) għandu b'mod sempliċi u preċiż 
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(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-

rimi tal-prodott li għandhom jikkonformaw 

ma' dan li ġej: 

 

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 

għandu jkun disponibbli f’formati ta’ test 

li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 

alternattivi ta’ assistenza li għandhom 

ikunu ppreżentati b’modi differenti u 

permezz ta’ aktar minn kanal sensorjali 

wieħed, u 

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom 

jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali; 

 

 

 

 

 

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

(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 

output) skont il-punt 2; 

 

 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 

tagħmir ta' assistenza. 

jinforma lill-utenti li l-prodott jinkorpora 

karatteristiċi ta' aċċessibbiltà u l-

kompatibbiltà tiegħu ma' teknoloġiji ta' 

assistenza; 

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-

rimi tal-prodott, kemm jekk ipprovduti 

b'mod separat jew integrati fil-prodott, li 

għandhom jikkonformaw ma' dan li ġej: 

(i) għandhom ikunu disponibbli 

f'format aċċessibbli fuq l-internet u 

f'format ta' dokument elettroniku mhux 

aċċessibbli fuq l-internet li jkun 

jinftiehem, perċettibbli u operabbli; kif 

ukoll 

(ii) il-manifattur għandu jelenka u 

jispjega kif tuża l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tal-prodott u l-kompatibbiltà 

tiegħu mat-teknoloġiji ta' assistenza; 

(iii) għandha tkun ipprovduta fuq 

formati mhux elettroniċi fuq talba. Il-

formati alternattivi mhux elettroniċi 

jistgħu jinkludu tipa kbira, Braille jew test 

faċli biex jinqara. 

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

(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 

output) skont il-punt 2; 

 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(f) meta rilevanti, il-kompatibbiltà ma' 

teknoloġiji u tagħmir ta' assistenza 

disponibbli fil-livell tal-Unjoni u fil-livell 

internazzjonali, inklużi t-teknoloġiji għas-

smigħ, bħalma huma l-apparat li jgħin is-

smigħ, it-telecoils, l-impjanti kokleari, u t-

tagħmir ta' assistenza tas-smigħ. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/342 

Emenda  342 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

Anness I – ringiela 3 – Taqsima II – kolonna 2 – punt 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

u l-produzzjoni tal-prodotti, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità u dawk 

b'diżabilitajiet marbuta mal-età, għandhom 

jitwettqu billi jkun disponibbli dan li ġej: 

 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 

(ittikkettar, istruzzjonijiet, twissija), li: 

 

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

(ii) trid tkun tinftiehem; 

(iii) trid tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' użu 

prevedibbli; 

 

 

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

(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 

output) skont il-punt 2; 

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

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

disinn u l-produzzjoni tal-prodotti, sabiex 

jiġi mmassimizzat l-użu prevedibbli 

tagħhom minn persuni b'limitazzjonijiet 

funzjonali, inklużi l-persuni b'diżabilità, 

għandhom jitwettqu b'konformità mar-

rekwiżiti ta' aċċessibbiltà li ġejjin: 

 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 

(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li 

għandha tiġi pprovduta f'formati 

aċċessibbli multipli u li: 

(i) għandha tkun disponibbli permezz 

ta' aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

(ii) għandha tkun tinftiehem; 

(iii) għandha tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts 

ta' daqs adegwat b'kuntrast suffiċjenti 

bejn il-karattri u l-isfond tagħhom sabiex 

tiġi mmassimizzata l-leġġibilità tagħha 

f'kundizzjonijiet ta' użu prevedibbli; 

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

(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 

output) skont il-punt 2; 

(c) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 
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jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(d) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 

tagħmir ta' assistenza. 
 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(d) meta rilevanti, kompatibbiltà ma' 

tagħmir u teknoloġiji assistivi disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni, inklużi t-teknoloġiji 

għas-smigħ, bħalma huma l-apparat tas-

smigħ, it-telecoils, l-impjanti cochlear, u 

tagħmir tas-smigħ assistiv. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/343 

Emenda  343 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

Anness I – ringiela 4 – Taqsima II – kolonna 2 – punt A – punt 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-għoti ta' servizzi, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, għandu 

jitwettaq billi: 

(a) tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-

prodotti li jużaw fl-għoti tas-servizzi, skont 

ir-regoli stabbiliti fil-punt B dwar 

"Tagħmir tat-terminals relatat b'kapaċitajiet 

avvanzati tal-informatika użat mill-

konsumaturi"; 

(b) tingħata informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 

relatati kif ġej: 

(i) il-kontenut tal-informazzjoni 

għandu jkun disponibbli f’formati testwali 

li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 

ta’ assistenza alternattivi li jridu jiġu 

ppreżentati b’modi differenti mill-utenti u 

permezz ta’ aktar minn kanal sensorjali 

wieħed, 

(ii) għandhom jiġu pprovduti 

alternattivi għall-kontenut mhux testwali; 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 

l-applikazzjonijiet onlajn relatati meħtieġa 

fl-għoti tas-servizz, għandha tiġi 

pprovduta skont il-punt (c); 

1. L-għoti ta' servizzi b'tali mod li jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, għandu 

jitwettaq permezz ta' dan li ġej: 

(a) il-prodotti li jużaw fl-għoti tas-

servizzi għandhom ikunu skont ir-regoli 

stabbiliti fil-punt B dwar "Tagħmir tat-

terminals relatat b'kapaċitajiet avvanzati 

tal-informatika użat mill-konsumaturi"; 

(b) l-informazzjoni dwar il-

funzjonament tas-servizz u dwar il-

faċilitajiet u l-karatteristiċi ta' aċċessibbiltà 

relatati għandha tiġi pprovduta f'formati 

aċċessibbli multipli kif ġej: 

(i) l-informazzjoni għandha tkun 

disponibbli f'format aċċessibbli fuq l-

internet u f'format ta' dokument 

elettroniku mhux aċċessibbli fuq l-

internet li jkun jinftiehem, perċettibbli u 

operabbli; 

(ii) l-operatur ekonomiku għandu 

jelenka u jispjega kif tuża l-karatteristiċi 

ta' aċċessibbiltà tas-servizz u l-

kompatibbiltà tiegħu mat-teknoloġiji ta' 

assistenza; 

(iii) l-informazzjoni elettronika, inklużi 

l-applikazzjonijiet u s-siti web onlajn u 

mobbli relatati, meħtieġa fl-għoti tas-
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(c) is-siti web isiru aċċessibbli b'mod 

konsistenti u adegwat għall-perċezzjoni, 

għat-tħaddim u għall-fehim mill-utenti, 

inkluża l-adattabbiltà tal-preżentazzjoni u 

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

meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 

aċċessibbli; u b'mod li jiffaċilita l-

interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti għall-

utenti u teknoloġiji ta' assistenza 

disponibbli fil-livelli tal-Unjoni u 

internazzjonali; 

 

(d) tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' 

assistenza; 

(e) jiġu inklużi funzjonijiet, prattiki, 

politiki u proċeduri u tibdil fl-operazzjoni 

tas-servizz immirati biex jindirizzaw il-

ħtiġijiet ta’ persuni b’limitazzjonijiet 

funzjonali. 

 

 

 

servizz, għandhom jiġu pprovduti skont il-

punt (c); 

(iv) għandha tkun ipprovduta fuq 

formati mhux elettroniċi fuq talba. Il-

formati alternattivi mhux elettroniċi 

jistgħu jinkludu tipa kbira, Braille jew test 

faċli biex jinqara. 

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

apparat mobbli, inklużi l-applikazzjonijiet 

mobbli meħtieġa għall-għoti tas-servizz 
isiru aċċessibbli b'mod konsistenti u 

adegwat għall-perċezzjoni, għat-tħaddim u 

għall-fehim mill-utenti, inkluża l-

adattabbiltà tal-preżentazzjoni u tal-

interazzjoni tal-kontenut, bl-għoti, fejn 

meħtieġ, ta' alternattiva elettronika 

aċċessibbli; u b'mod li jiffaċilita l-

interoperabbiltà ma' varjetà ta' aġenti għall-

utenti u teknoloġiji ta' assistenza 

disponibbli fil-livelli tal-Unjoni u 

internazzjonali; 

(d) tiġi pprovduta informazzjoni 

aċċessibbli biex jiġu ffaċilitati l-

komplementaritajiet mas-servizzi ta' 

assistenza; 

(e) funzjonijiet, prattiki, politiki u 

proċeduri u tibdil fl-operazzjoni tas-servizz 

immirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' 

persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità: 

(i) meta servizz jipprovdi 

komunikazzjoni bil-vuċi f'żewġ 

direzzjonijiet, huwa għandu jappoġġja 

wkoll test f'ħin reali b'mod parallel u fl-

istess sejħa; 

(ii) meta servizz jappoġġja 

komunikazzjoni f'żewġ direzzjonijiet u 

dak is-servizz jiġi speċifikat għall-użu ma' 

servizz ta' trażmissjoni, għandu jiġi 

pprovdut appoġġ għal vuċi, test u/jew 

vidjo f'ħin reali, waħdu jew fi kwalunkwe 

kombinament, kemm f'sejħiet deħlin kif 

ukoll f'dawk ħerġin; 

(iii) meta servizz jappoġġja 

komunikazzjoni f'żewġ direzzjonijiet u 

huwa speċifikat għall-użu ma' servizzi ta' 
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emerġenza, għandu jiġi pprovdut appoġġ 

għal vuċi, test u/jew vidjo f'ħin reali, 

waħdu jew fi kwalunkwe kombinament, 

kemm f'sejħiet deħlin kif ukoll f'dawk 

ħerġin; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/344 

Emenda  344 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

Anness I – ringiela 4 – Taqsima III – kolonna 2 – punt A – punt 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Servizzi ta' appoġġ 

Fejn disponibbli, is-servizzi ta' appoġġ 

(help desks, ċentri fejn iċċempel, appoġġ 

tekniku, servizzi ta' trażmissjoni u servizzi 

ta' taħriġ) għandhom jipprovdu 

informazzjoni dwar l-aċċessibbiltà tas-

servizz u l-kompatibbiltà tiegħu ma' 

teknoloġiji assistivi, b'mezzi aċċessibbli ta' 

komunikazzjoni għall-utenti 

b'limitazzjonijiet funzjonali, inklużi 

persuni b'diżabilità. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/345 

Emenda  345 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Ir-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

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

Proposta għal direttiva 

Anness I – ringiela 4 – Taqsima III – kolonna 2 – punt B - punt 1 
 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

u l-produzzjoni tal-prodotti, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità u dawk 

b'diżabilitajiet marbuta mal-età, 

għandhom jitwettqu billi jkun disponibbli 

dan li ġej: 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 

(ittikkettar, istruzzjonijiet, twissija), li: 

(i) trid tkun disponibbli permezz ta' 

aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

(ii) trid tkun tinftiehem; 

(iii) trid tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat għall-kundizzjonijiet ta' użu 

prevedibbli; 

 

 

 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 

użu, rimi); 

 

 

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

u l-produzzjoni tal-prodotti, sabiex jiġi 

mmassimizzat l-użu prevedibbli tagħhom 

minn persuni b'limitazzjonijiet funzjonali, 

inklużi l-persuni b'diżabilità, għandhom 

jitwettqu b'konformità mar-rekwiżiti ta' 

aċċessibbiltà li ġejjin: 

(a) l-informazzjoni dwar l-użu tal-

prodott mogħtija fuq il-prodott innifsu 

(ittikkettar, struzzjonijiet, twissija), li 

għandha tiġi pprovduta f'formati 

aċċessibbli multipli u li: 

(i) għandha tkun disponibbli permezz 

ta' aktar minn kanal sensorjali wieħed; 

(ii) għandha tkun tinftiehem; 

(iii) għandha tkun perċettibbli; 

(iv) għandha tkun disponibbli b'fonts ta' 

daqs adegwat b'kuntrast suffiċjenti bejn il-

karattri u l-isfond tagħhom sabiex tiġi 

mmassimizzata l-leġġibilità tagħha 

f'kundizzjonijiet ta' użu prevedibbli; 

(b) l-imballaġġ tal-prodott, inkluża l-

informazzjoni pprovduta fih (ftuħ, għeluq, 

użu, rimi) u indikazzjoni tal-marka, l-isem 

u t-tip tal-prodott li: 

(i) għandu jissodisfa r-rekwiżiti 

stipulati fil-punt a; 

(ii) għandu b'mod sempliċi u preċiż 
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(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-

rimi tal-prodott li għandhom jikkonformaw 

ma' dan li ġej: 

 

(i) il-kontenut tal-istruzzjonijiet 

għandu jkun disponibbli f’formati ta’ test 

li jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw formati 

alternattivi ta’ assistenza li għandhom 

ikunu ppreżentati b’modi differenti u 

permezz ta’ aktar minn kanal sensorjali 

wieħed, u 

(ii) l-istruzzjonijiet għandhom 

jipprovdu alternattivi għall-kontenut 
mhux testwali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 

output) skont il-punt 2; 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(f) l-interfaċċjar tal-prodott ma' 

tagħmir ta' assistenza. 

jinforma lill-utenti li l-prodott jinkorpora 

karatteristiċi ta' aċċessibbiltà u l-

kompatibbiltà tiegħu ma' teknoloġiji ta' 

assistenza; 

(c) l-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-

istallazzjoni u l-manutenzjoni, il-ħżin u r-

rimi tal-prodott, kemm jekk ipprovduti 

b'mod separat jew integrati fil-prodott, li 

għandhom jikkonformaw ma' dan li ġej: 

(i) għandhom ikunu disponibbli 

f'format aċċessibbli fuq l-internet u 

f'format ta' dokument elettroniku mhux 

aċċessibbli fuq l-internet li jkun kemm 

perċettibbli kif ukoll operabbli; kif ukoll 

(ii) il-manifattur għandu jelenka u 

jispjega kif tuża l-karatteristiċi ta' 

aċċessibbiltà tal-prodott u l-kompatibbiltà 

tiegħu mat-teknoloġiji ta' assistenza; 

(iii) għandha tkun ipprovduta fuq 

formati mhux elettroniċi fuq talba. Il-

formati alternattivi mhux elettroniċi 

jistgħu jinkludu tipa kbira, Braille jew test 

faċli biex jinqara; 

 

 

 

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

(maniġġar, kontrolli u feedback, input u 

output) skont il-punt 2; 

(e) il-funzjonalità tal-prodott billi jiġu 

pprovduti funzjonijiet immirati biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' persuni 

b'limitazzjonijiet funzjonali, f'konformità 

mal-punt 2; 

(f) meta rilevanti, kompatibbiltà ma' 

tagħmir u teknoloġiji assistivi disponibbli 

fil-livell tal-Unjoni, inklużi t-teknoloġiji 

għas-smigħ, bħalma huma l-apparat tas-

smigħ, it-telecoils, l-impjanti cochlear, u 

tagħmir tas-smigħ assistiv. 

Or. en 

 



AM\1133817MT.docx  PE605.628v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 


