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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/250 

Amendamentul  250 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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) Accesibilitatea mai mare a 

produselor și serviciilor va îmbunătăți nu 

doar viața persoanelor cu dizabilități, 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. 

Prin urmare, este esențial ca prezenta 

directivă să includă persoanele cu 

dizabilități, dar și persoanele cu limitări 

funcționale temporare sau permanente, 

pentru a garanta beneficii reale și o viață 

independentă pentru o mai mare parte din 

societate. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul este necesar pentru a reintroduce trimiterea la persoanele cu limitări funcționale, care a 

fost eliminată la nivelul Comisiei IMCO. Această adăugire asigură beneficiile accesibilității pentru un 

public mai larg. 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/251 

Amendamentul  251 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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) Fără cerințele comune în materie 

de accesibilitate a mediului construit în 

legătură cu produsele și serviciile, niciun 

standard în materie de accesibilitate a 

bunurilor și a serviciilor nu poate asigura 

cu eficacitate accesibilitate pentru 

persoanele cu dizabilități și persoanele cu 

limitări funcționale. Prin urmare, prezenta 

directivă obligă statele membre să includă 

mediul construit utilizat la furnizarea de 

produse și servicii în domeniul de aplicare 

al prezentei directive, asigurând 

conformitatea cu cerințele în materie de 

accesibilitate prevăzute în anexa X. În 

plus, cerințele în materie de accesibilitate 

ar trebui să se aplice doar la construirea 

de infrastructuri noi sau în cazul unor 

renovări semnificative. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul este necesar pentru a reintroduce trimiterea la persoanele cu limitări funcționale, care a 

fost eliminată la nivelul Comisiei IMCO, și pentru a consolida principiul mediului construit. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Amendamentul  252 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) servicii mass-media audiovizuale și 

echipamente aferente cu capacități 

informatice avansate utilizate de 

consumatori; 

(b) servicii mass-media audiovizuale 

cu echipamente aferente cu capacități 

informatice avansate utilizate de 

consumatori; 

Or. en 

Justificare 

Reintroducerea unui punct eliminat la nivel de comisie. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Amendamentul  253 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) servicii de transport de călători 

aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; 

(c) servicii de transport de călători 

aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul, 

servicii de mobilitate și servicii aferente de 

conexiune intermodală, inclusiv 

transportul public urban, precum rețeaua 

de metrou, de tramvai, de troleibuz, de 

autobuz și rețeaua feroviară, în ceea ce 

privește: 

(i) terminalele pentru autoservire aflate pe 

teritoriul Uniunii, inclusiv automatele 

pentru bilete, terminalele de plăți și 

automatele de check-in; 

(ii) site-urile de internet, serviciile 

integrate pe dispozitivele mobile, sistemele 

inteligente de emitere a biletelor și de 

transmitere în timp real a informațiilor; 

(iii) vehiculele, infrastructura aferentă și 

mediul construit, inclusiv accesul fără 

trepte în toate stațiile publice; 

(iv) flotele de taxiuri și de mașini de 

închiriat care includ un procent adecvat 

de vehicule adaptate. 

Or. en 

Justificare 

Cerințele în materie de accesibilitate trebuie să acopere în mod adecvat toate mijloacele de transport, la 

orice nivel, de la transportul pe distanțe lungi la transportul urban, inclusiv serviciile conexe. 

Conexiunile intermodale ar trebui să fie, de asemenea, vizate. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Amendamentul  254 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Serviciile mass-media audiovizuale 

și echipamentele aferente cu capacități 

informatice avansate utilizate de 

consumatori sunt conforme cu cerințele 

stabilite în secțiunea IV a anexei I. 

5. Serviciile mass-media audiovizuale, 

în temeiul măsurilor luate de statele 

membre în virtutea articolul 7 din 

Directiva XX/YYYY/UE, precum și 

echipamentele aferente cu capacități 

informatice avansate utilizate de 

consumatori sunt conforme cu cerințele 

stabilite în secțiunea IV a anexei I. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/255 

Amendamentul  255 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

respectă cerințele de accesibilitate din 

secțiunea X a anexei I, în ceea ce privește 

construirea de noi infrastructuri sau 

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 

dizabilități. Aceste măsuri nu aduc 

atingere actelor legislative ale Uniunii și 

legislației naționale privind protecția 

patrimoniului național cu valoare 

artistică, istorică sau arheologică. Statele 

membre care doresc să introducă o 

legislație nouă sau care dispun deja de 

legislație națională în vigoare privind 

cerințele de accesibilitate în ceea ce 

privește mediul construit pe teritoriul lor 

îndeplinesc cerințele privind mediul 

construit stabilite în prezenta directivă. 

Or. en 
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Justificare 

Prezenta directivă trebuie să asigure beneficii reale și concrete persoanelor cu dizabilități și persoanelor 

care se confruntă cu limitări funcționale. Prin urmare, dispozițiile privind mediul construit trebuie să fie 

obligatorii, iar statele membre nu ar trebui să poată să coboare sub cerințele minime stabilite în prezenta 

directivă. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Amendamentul  256 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

Justificare 

Amendamentul este necesar pentru a reintroduce trimiterea la persoanele cu limitări funcționale, care a 

fost eliminată la nivelul Comisiei IMCO. Această adăugire asigură beneficiile accesibilității pentru un 

public mai larg. 

 


