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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/237 

Amendamentul  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 – alineatul 2 – litera c – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ii) site-uri de internet, servicii 

integrate pe dispozitivele mobile, sisteme 

inteligente de emitere a biletelor și de 

transmitere în timp real a informațiilor; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/238 

Amendamentul  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 – alineatul 2 – litera c – punctul iii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iii) vehiculele, infrastructura aferentă 

și mediul construit, inclusiv accesul fără 

trepte în toate stațiile publice; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/239 

Amendamentul  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 – alineatul 2 – litera c – punctul iv 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iv) statele membre se asigură că 

flotele de taxiuri și de autoturisme de 

închiriat de pe teritoriul lor includ un 

procent corespunzător de autovehicule 

adaptate. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/240 

Amendamentul  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) servicii turistice, inclusiv 

furnizarea de servicii de cazare și de 

alimentație publică. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/241 

Amendamentul  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a  

 Adaptarea la nevoile 

microîntreprinderilor 

 Statele membre pot adapta obligațiile 

producătorilor, importatorilor, 

distribuitorilor și furnizorilor de servicii 

prevăzute în prezenta directivă pentru a 

răspunde nevoilor microîntreprinderilor. 

Or. en 

Justificare 

Microîntreprinderile sunt furnizori importanți de produse și servicii accesibile. Cerințele prevăzute în 

directivă ar trebui să se aplice în cea mai mare măsură posibilă pentru a reduce fragmentarea pe piața 

internă. Cu toate acestea, ar trebui să se ia în considerare faptul că cu cât o organizație este mai mică, 

cu atât costurile asociate respectării reglementărilor în vigoare pot fi mai mari. Statele membre ar trebui, 

prin urmare, să aibă libertatea de a adapta obligațiile microîntreprinderilor implicate în fabricarea, 

importul și distribuția de produse accesibile și furnizarea de servicii accesibile. 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/242 

Amendamentul  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 – paragraful 1 – punctul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) „persoane cu limitări funcționale” 

înseamnă persoanele care au incapacități 

fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale, 

incapacități legate de vârstă sau alte 

limitări ale performanțelor corpului uman, 

permanente sau temporare, care, în 

interacțiune cu diferite bariere, pot limita 

accesul la produse și la servicii și pot 

conduce la o situație ce impune adaptarea 

acestor produse și servicii la nevoile lor 

specifice; 

(3) „persoane cu limitări funcționale” 

înseamnă persoanele care au incapacități 

fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale, 

incapacități legate de vârstă , persoanele 

cu mobilitate redusă (PMR) sau alte 

limitări ale performanțelor corpului uman, 

permanente sau temporare, care, în 

interacțiune cu diferite bariere, pot limita 

accesul la produse și la servicii și pot 

conduce la o situație ce impune adaptarea 

acestor produse și servicii la nevoile lor 

specifice; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/243 

Amendamentul  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „fără bariere” înseamnă perceptibil, 

utilizabil, ușor de înțeles, fără niciun 

obstacol specific și care nu conduce la 

nicio reducere a independenței; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/244 

Amendamentul  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Serviciile de transport de călători 

aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, 

site-urile web, serviciile integrate pe 

dispozitive mobile, sistemele inteligente de 

emitere a biletelor și transmiterea în timp 

real a informațiilor, precum și terminalele 

pentru autoservire, automatele pentru 

tichete și automatele de check-in utilizate 

pentru prestarea de servicii de transport de 

călători sunt conforme cu cerințele 

corespunzătoare stabilite în secțiunea V a 

anexei I. 

6. Serviciile de transport de călători 

aerian, feroviar, maritim, intermodal, cu 

autobuzul și cu autocarul, inclusiv 

serviciile legate de transportul urban, 

mobilitate și mediul construit, site-urile 

web, serviciile integrate pe dispozitive 

mobile, sistemele inteligente de emitere a 

biletelor și transmiterea în timp real a 

informațiilor, precum și terminalele pentru 

autoservire, cum ar fi automatele pentru 

plăți, automatele de check-in utilizate 

pentru prestarea de servicii de transport de 

călători, serviciile legate de turism, printre 

altele, serviciile de cazare și serviciile de 

alimentație publică, respectă cerințele 
stabilite în secțiunea V a anexei I numai în 

cazul în care aceste cerințe nu sunt 

incluse deja în următoarele acte 

legislative specifice: în materie de 

transport feroviar, Regulamentul (CE) nr. 

1371/2007, Regulamentul (UE) nr. 

1300/2014 și Regulamentul (UE) nr. 

454/2011, în materie de transport cu 

autobuzul și autocarul, Regulamentul 

(UE) nr. 181/2011, în materie de transport 

pe mare și pe căi navigabile interioare, 

Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 și în 

materie de transport aerian, 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/245 

Amendamentul  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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, de centrele de servicii pentru 

clienți și de magazinele gestionate de 

operatori de telefonie, precum și de oricare 

alt serviciu sau loc de achiziționare a 

produselor incluse în prezenta directivă 

respectă cerințele de accesibilitate din 

secțiunea X a anexei I, în scopul de a 

maximiza utilizarea acestora de către 

persoanele cu limitări funcționale și de 

către persoanele cu handicap. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/246 

Amendamentul  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 21 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) la revizuirea regulamentelor 

Uniunii care stabilesc drepturile 

pasagerilor care utilizează servicii de 

transport aerian, feroviar, maritim, cu 

autobuzul și cu autocarul, ținând seama 

de aspectele intermodale ale acestora; 

Or. en 

 


