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6.9.2017 A8-0188/227 

Amendamentul  227 

Morten Løkkegaard 

în numele Grupului ALDE 

 

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 16 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Directiva 2010/13/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a impune o serie de obligații 

pentru furnizorii de servicii mass-media 

audiovizuale. Prin urmare, este mai 

adecvat să se includă cerințe de 

accesibilitate în acea directivă. 

 Cu toate acestea, în privința site-urilor 

web și a serviciilor bazate pe telefonul 

mobil, Directiva 2010/13/UE acoperă 

numai conținutul media audiovizual. De 

aceea, este indicat să se includă 

arhitectura site-urilor web și serviciile 

bazate pe telefonul mobil și toate 

conținuturile care nu sunt cuprinse în 

domeniul de aplicare al Directivei 

2010/13/UE în domeniul de aplicare al 

prezentei directive. 

 Prezenta directivă ar trebui să acopere 

cerințele de accesibilitate pentru 

echipamente aferente serviciilor de 

telefonie și site-uri web. Prezenta directivă 

ar trebui să acopere și cerințele de 

accesibilitate pentru servicii de telefonie, 

dacă nu sunt tratate în alt act legislativ al 

Uniunii care oferă un nivel de protecție 

cel puțin egal cu prezenta directivă. În 

acest din urmă caz, actul legislativ al 

Uniunii ar trebui să aibă întâietate în fața 

prezentei directive. 



 

AM\1133707RO.docx  PE605.628v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 _______________________ 

 1a Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 10 martie 

2010 privind coordonarea anumitor 

dispoziții stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea 

de servicii mass-media audiovizuale (JO L 

95, 15.4.2010, p. 1). 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament adaugă cuvintele „care oferă un nivel de protecție cel puțin egal cu 

actul” la amendamentul 18 din raportul IMCO pentru a asigura faptul că, în caz de conflict 

între dispozițiile codului de telecomunicații și prezenta directivă, are întâietate dispoziția 

care este cea mai favorabilă pentru persoanele cu handicap. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Amendamentul  228 

Morten Løkkegaard 

în numele Grupului ALDE 

 

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. Cu 

toate acestea, cerințele în materie de 

accesibilitate ar trebui să se aplice doar la 

construirea de infrastructuri noi sau în 

cazul unor renovări majore. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament modifică amendamentul 27 din raportul IMCO pentru a elimina 

posibilitatea ca statele membre să nu aplice actul în cazuri specifice. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Amendamentul  229 

Morten Løkkegaard 

în numele Grupului ALDE 

 

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 care au ca efect modificarea 

substanțială a structurii unei clădiri 

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 sau 

arheologică. 

Or. en 

Justificare 

În concordanță cu amendamentul nostru la considerentul (23), acest amendament modifică 

amendamentul 99 din raportul IMCO pentru a elimina posibilitatea ca statele membre să nu 

aplice actul în cazuri specifice. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Amendamentul  230 

Morten Løkkegaard 

în numele Grupului ALDE 

 

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 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 23a pentru 

completarea alineatului (3) de la 

prezentul articol prin detalierea criteriilor 

specifice care trebuie avute în vedere 

pentru toate produsele și serviciile vizate 

de prezenta directivă atunci când se 

evaluează dacă povara poate fi 

considerată disproporționată, fără 

modificarea respectivelor criterii. 

 Atunci când detaliază aceste criterii 

specifice, Comisia nu ține seama doar de 

potențialele beneficii pentru persoanele 

cu handicap, ci și de cele pentru 

persoanele cu limitări funcționale. 

 Comisia adoptă primul act delegat de 

acest fel care reglementează toate 

produsele și serviciile care intră sub 

incidența domeniului de aplicare al 

prezentei directive până la ... [un an de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament completează amendamentul 125 din raportul IMCO cu obligația Comisiei 

de a ține seama nu doar de persoanele cu handicap, ci și de persoanele cu limitări 
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funcționale, atunci când concepe criteriile care trebuie luate în considerare de către 

întreprinderile care doresc să facă uz de clauza de derogare. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Amendamentul  231 

Morten Løkkegaard 

în numele Grupului ALDE 

 

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 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 23a pentru 

completarea alineatului (2) de la 

prezentul articol prin detalierea criteriilor 

specifice care trebuie avute în vedere 

pentru toate produsele și serviciile vizate 

de prezenta directivă atunci când se 

evaluează dacă povara poate fi 

considerată disproporționată, fără 

modificarea respectivelor criterii. 

 Atunci când detaliază aceste criterii 

specifice, Comisia nu ține seama doar de 

potențialele beneficii pentru persoanele 

cu handicap, ci și de cele pentru 

persoanele cu limitări funcționale. 

 Comisia adoptă primul act delegat de 

acest fel care reglementează toate 

produsele și serviciile care intră sub 

incidența domeniului de aplicare al 

prezentei directive până la ... [un an de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament completează amendamentul 125 din raportul IMCO cu obligația Comisiei 

de a ține seama nu doar de persoanele cu handicap, ci și de persoanele cu limitări 
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funcționale, atunci când concepe criteriile care trebuie luate în considerare de către 

autoritățile care doresc să facă uz de clauza de derogare. 

 

 


