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6.9.2017 A8-0188/222 

Amendamentul  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) O mai bună accesibilitate a 

produselor și serviciilor va îmbunătăți nu 

doar viața persoanelor cu handicap, ci și 

a persoanelor cu alte limitări funcționale 

permanente sau temporare, cum ar fi 

persoanele în vârstă, femeile însărcinate 

și persoanele care călătoresc cu bagaje. 

Astfel, persoanele cu limitări funcționale 

temporare și permanente ar trebui să intre 

sub incidența prezentei directive, iar la 

evaluarea impactului măsurilor de 

îmbunătățire a accesibilității, operatorii 

economici ar trebui să includă în 

evaluarea lor potențialele beneficii pentru 

persoanele cu limitări funcționale, în plus 

față de cele pentru persoanele cu 

handicap. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Amendamentul  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) În anumite situații, cerințele 

comune în materie de accesibilitate a 

mediului construit ar facilita libera 

circulație a serviciilor conexe și a 

persoanelor cu handicap. Prin urmare, 

prezenta directivă permite statelor membre 

să includă mediul construit utilizat la 

prestarea de servicii în domeniul de 

aplicare al prezentei directive, asigurând 

conformitatea cu cerințele în materie de 

accesibilitate prevăzute în anexa X. 

(23) În anumite situații, accesibilitatea 

mediului construit este o condiție 

necesară pentru ca persoanele cu 

handicap să aibă acces efectiv la serviciile 

conexe. Prin urmare, prezenta directivă ar 

trebui să oblige statele membre să includă 

mediul construit utilizat la prestarea de 

servicii în domeniul de aplicare al 

prezentei directive, asigurând 

conformitatea cu cerințele în materie de 

accesibilitate prevăzute în anexa X. 

Respectivele cerințe în materie de 

accesibilitate ar trebui să se aplice la 

construirea de infrastructuri noi sau în 

cazul unor renovări majore. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Amendamentul  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. Statele membre pot decide, luând 

în considerare condițiile naționale, că 

mediul construit utilizat de clienții 

serviciilor de transport de călători, inclusiv 

mediul gestionat de prestatorii de servicii și 

de operatorii de infrastructură și mediul 

construit utilizat de clienții serviciilor 

bancare, de centrele de servicii pentru 

clienți și de magazinele gestionate de 

operatori de telefonie trebuie să respecte 

cerințele de accesibilitate din secțiunea X a 

anexei I, în scopul de a maximiza utilizarea 

acestora de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv de către persoanele 
cu handicap. 

10. Statele membre se asigură că 

mediul construit utilizat de clienții 

serviciilor de transport de călători, inclusiv 

mediul gestionat de prestatorii de servicii și 

de operatorii de infrastructură și mediul 

construit utilizat de clienții serviciilor 

bancare pentru consumatori, de centrele 

de servicii pentru clienți și de magazinele 

gestionate de operatori de telefonie trebuie 

să respecte cerințele de accesibilitate din 

secțiunea X a anexei I la construirea de 

noi infrastructuri sau la efectuarea de 

renovări majore ale infrastructurii 

existente, în scopul de a maximiza 

utilizarea acestora de către persoanele cu 

handicap. Aceste măsuri nu aduc atingere 

actelor legislative ale Uniunii și legislației 

naționale privind protecția patrimoniului 

național cu valoare artistică, istorică și 

arheologică. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Amendamentul  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 3 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) costurile și beneficiile estimate 

pentru operatorii economici în raport cu 

beneficiul estimat pentru persoanele cu 

handicap, luând în considerare frecvența și 

durata de utilizare a unui produs sau a unui 

serviciu specific. 

(b) costurile și beneficiile estimate 

pentru operatorii economici în raport cu 

beneficiul estimat pentru persoanele cu 

limitări funcționale și persoanele cu 

handicap, luând în considerare frecvența și 

durata de utilizare a unui produs sau a unui 

serviciu specific. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Amendamentul  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) costurile și beneficiile estimate 

pentru autoritățile competente în cauză în 

raport cu beneficiul estimat pentru 

persoanele cu handicap, luând în 

considerare frecvența și durata de utilizare 

a unui produs sau a unui serviciu specific. 

(b) costurile și beneficiile estimate 

pentru autoritățile competente în cauză în 

raport cu beneficiul estimat pentru 

persoanele cu limitări funcționale și 

persoanele cu handicap, luând în 

considerare frecvența și durata de utilizare 

a unui produs sau a unui serviciu specific. 

Or. en 

 

 


