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7.9.2017 A8-0188/250 

Alteração  250 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 a 

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. Por conseguinte, é 

fundamental que a presente diretiva 

abranja as pessoas com deficiência, assim 

como as pessoas com limitações 

funcionais temporárias ou permanentes, a 

fim de garantir benefícios reais e uma 

vida independente para uma parte mais 

ampla da sociedade. 

Or. en 

Justificação 

A alteração é necessária para reintroduzir a referência às pessoas com limitações funcionais 

que tinha sido cancelada ao nível da comissão IMCO. Este aditamento apresenta a vantagem da 

acessibilidade para um público mais vasto. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Alteração  251 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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) Sem a existência de requisitos 

comuns de acessibilidade das áreas 

construídas relacionados com os produtos 

e serviços, nenhuma norma de 

acessibilidade a bens e serviços pode ser 

eficaz para garantir a acessibilidade das 

pessoas com deficiência e das pessoas com 

limitações funcionais. Por conseguinte, a 

presente diretiva obriga os Estados-

Membros a incluírem as áreas construídas 

na prestação dos serviços e no 

fornecimento dos produtos por ela 

abrangidos, assegurando a conformidade 

com os requisitos de acessibilidade 

enumerados no anexo X. Além disso, os 

requisitos de acessibilidade apenas devem 

ser aplicáveis no âmbito da construção de 

novas infraestruturas ou da execução de 

obras de renovação significativas. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração é necessária para reintroduzir a referência às pessoas com limitações 

funcionais que tinha sido cancelada ao nível da comissão IMCO e para reforçar o princípio das 

áreas construídas. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Alteração  252 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 1 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Serviços de comunicação social 

audiovisual e equipamentos terminais com 

capacidades informáticas avançadas 

conexos; 

b) Serviços de comunicação social 

audiovisual com equipamentos terminais 

com capacidades informáticas avançadas 

conexos; 

Or. en 

Justificação 

Reintrodução de um ponto suprimido a nível da comissão. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Alteração  253 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 1 – n.º 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) Serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 

de passageiros; 

c) Serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 

de passageiros, serviços de mobilidade e de 

ligação intermodal, incluindo os 

transportes públicos urbanos, 

nomeadamente sistemas de metropolitano, 

caminhos-de-ferro, elétricos, tróleis e 

autocarros, no que diz respeito a: 

 i) Terminais self-service existentes no 

território da União, incluindo máquinas 

de emissão de bilhetes, terminais de 

pagamento e máquinas de registo 

automático; 

 ii) Sítios Web, serviços baseados em 

dispositivos móveis, serviços de bilhética 

inteligente e informação em tempo real; 

 iii) Veículos, infraestrutura conexa e 

áreas construídas, incluindo o acesso sem 

degraus em todas as estações públicas; 

 iv) Serviços de táxi e os serviços de 

aluguer de automóveis tenham uma 

proporção adequada da sua frota 

adaptada. 

Or. en 

Justificação 

Os requisitos em matéria de acessibilidade devem abranger adequadamente todos os meios de 

transporte, em todos os níveis, desde os transportes de longa distância aos transportes urbanos, 

incluindo serviços conexos. As ligações intermodais devem ser igualmente abrangidas. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Alteração  254 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Os serviços de comunicação social 

audiovisual e os equipamentos terminais 

com capacidades informáticas avançadas 

conexos devem cumprir os requisitos 

estabelecidos na secção IV do anexo I. 

5. Os serviços de comunicação social 

audiovisual, conformes com as medidas 

adotadas pelos Estados-Membros nos 

termos do artigo 7.º da Diretiva 

XX/YYYY/EU, assim como os 

equipamentos terminais com capacidades 

informáticas avançadas conexos, devem 

cumprir os requisitos estabelecidos na 

secção IV do anexo I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Alteração  255 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 entende-se sem prejuízo da 

legislação nacional e da União em 

matéria de proteção do património 

nacional de valor artístico, histórico e 

arqueológico. Os Estados-Membros que 

pretendam introduzir nova legislação ou 

onde já vigore legislação nacional em 

matéria de requisitos de acessibilidade no 

que respeita às áreas contruídas no seu 

território devem cumprir os requisitos em 

matéria de áreas contruídas previstas na 

presente diretiva. 

Or. en 
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Justificação 

A presente diretiva deve proporcionar benefícios genuínos às pessoas com deficiência e às 

pessoas com limitações funcionais. Por conseguinte, as disposições relativas às áreas 

construídas devem ser obrigatórias e os Estados-Membros não devem poder prever requisitos 

mínimos inferiores aos da presente diretiva. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Alteração  256 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

Justificação 

A alteração é necessária para reintroduzir a referência às pessoas com limitações funcionais 

que tinha sido cancelada ao nível da comissão IMCO. Este aditamento apresenta a vantagem da 

acessibilidade para um público mais vasto. 
 


