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6.9.2017 A8-0188/222 

Alteração  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Uma melhor acessibilidade dos 

produtos e serviços permitirá melhorar a 

qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, bem como de pessoas com 

outras limitações funcionais permanentes 

ou temporárias, como os idosos, as 

mulheres grávidas e as pessoas que 

viajam com bagagem. Assim, as pessoas 

com limitações funcionais temporárias e 

permanentes devem ser incluídas no 

âmbito de aplicação da presente diretiva, 

e, ao avaliar o impacto de medidas 

destinadas a melhorar a acessibilidade, os 

operadores económicos devem ter em 

conta os potenciais benefícios para as 

pessoas com limitações funcionais, para 

além das pessoas com deficiência. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Alteração  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Considerando 23 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Em alguns casos, a existência de 

requisitos comuns de acessibilidade das 

áreas construídas facilitaria a livre 

circulação de serviços conexos e das 

pessoas com deficiência. Por conseguinte, 

a presente diretiva permite aos 

Estados-Membros incluir as áreas 

construídas na prestação dos serviços por 

ela abrangidos, assegurando a 

conformidade com os requisitos de 

acessibilidade enumerados no anexo X. 

(23) Em alguns casos, a acessibilidade 

das áreas construídas é uma condição 

necessária para a efetiva fruição de 

serviços conexos pelas pessoas com 

deficiência. Por conseguinte, a presente 

diretiva deve obrigar os Estados-Membros 

a incluir as áreas construídas na prestação 

dos serviços por ela abrangidos, 

assegurando a conformidade com os 

requisitos de acessibilidade estabelecidos 

no anexo X. Esses requisitos em matéria 

de acessibilidade apenas devem ser 

aplicáveis no âmbito da construção de 

novas infraestruturas ou da execução de 

obras de renovação significativas. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Alteração  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

10. Os Estados-Membros, tendo em 

contas as condições nacionais, podem 

decidir que as áreas construídas utilizadas 

pelos utentes de serviços de transporte de 

passageiros, incluindo as áreas geridas 

pelos prestadores de serviços e por 

operadores de infraestruturas, bem como as 

áreas utilizadas pelos clientes dos serviços 

bancários e as lojas e os centros de 

atendimento a clientes geridos por 

operadores de serviços de telefonia, devem 

cumprir os requisitos de acessibilidade 

previstos na secção X do anexo 1, a fim de 

otimizar a sua utilização por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência. 

10. Os Estados-Membros garantem 

que as áreas construídas, utilizadas pelos 

utentes de serviços de transporte de 

passageiros, incluindo as áreas geridas 

pelos prestadores de serviços e por 

operadores de infraestruturas, bem como as 

áreas utilizadas pelos clientes dos serviços 

bancários para uso dos consumidores e as 

lojas e os centros de atendimento a clientes 

geridos por operadores de serviços de 

telefonia, devem, no que se refere à 

construção de novas infraestruturas e a 

renovações que resultem numa alteração 

substancial da estrutura do edifício 

existente, cumprir os requisitos de 

acessibilidade previstos na secção X do 

anexo 1, a fim de otimizar a sua utilização 

por pessoas com deficiência. Esta 

exigência não prejudica a legislação 

nacional e da União em matéria de 

proteção do património nacional de valor 

artístico, histórico e arqueológico. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Alteração  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 3 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) A estimativa dos custos e 

benefícios para os operadores económicos 

relativamente às vantagens estimadas para 

as pessoas com deficiência, tendo em conta 

a frequência e a duração da utilização do 

produto ou serviço em causa; 

b) A estimativa dos custos e 

benefícios para os operadores económicos 

relativamente às vantagens estimadas para 

as pessoas com limitações funcionais e 

pessoas com deficiência, tendo em conta a 

frequência e a duração da utilização do 

produto ou serviço em causa; 

Or. en 



 

AM\1133706PT.docx  PE605.628v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.9.2017 A8-0188/226 

Alteração  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) A estimativa dos custos e 

benefícios para as autoridades competentes 

em causa relativamente às vantagens 

estimadas para as pessoas com deficiência, 

tendo em conta a frequência e a duração da 

utilização do produto ou serviço em causa. 

(b) A estimativa dos custos e 

benefícios para as autoridades competentes 

em causa relativamente às vantagens 

estimadas para as pessoas com limitações 

funcionais e as pessoas com deficiência, 

tendo em conta a frequência e a duração da 

utilização do produto ou serviço em causa. 

Or. en 

 

 


