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Alteração  268 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2 – parágrafo 1 – ponto 21-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 21-A) «Serviços bancários», serviços 

financeiros de retalho, incluindo, mas não 

exclusivamente, as contas de poupança e 

as contas correntes, os produtos de 

seguros e pensões, a moeda eletrónica, os 

créditos, as hipotecas e os instrumentos de 

investimento. 

Or. en 



 

AM\1133715PT.docx  PE605.628v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

7.9.2017 A8-0188/269 

Alteração  269 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 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, em conformidade com as 

medidas tomadas pelos Estados-Membros 

em virtude do artigo 7.º da Diretiva 

XX/YYYY/UE, e 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 A8-0188/270 

Alteração  270 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 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 devem 

assegurar 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, as lojas e os centros de 

atendimento a clientes geridos por 

operadores de serviços de telefonia, assim 

como qualquer outro serviço ou local de 

compra de qualquer um dos produtos 

abrangidos pela presente diretiva, 
cumprem os requisitos de acessibilidade 

previstos na secção X do anexo 1, a fim de 

otimizar a sua utilização por pessoas com 

limitações funcionais e pessoas com 

deficiência. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Alteração  271 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5 – n.° 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

9. Mediante pedido fundamentado da 

autoridade nacional competente, os 

fabricantes devem facultar-lhe toda a 

informação e documentação necessárias 

para demonstrar a conformidade do 

produto, numa língua que possa ser 

facilmente compreendida por essa 

autoridade. Devem ainda cooperar com a 

referida autoridade, a pedido desta, em 

qualquer ação tomada para eliminar os 

riscos decorrentes de produtos que tenham 

colocado no mercado ou garantir a 

conformidade com os requisitos 

enunciados no artigo 3.º. 

9. Os fabricantes devem poder 

facultar toda a informação e documentação 

necessárias para demonstrar a 

conformidade do produto em qualquer 

altura, numa língua que possa ser 

facilmente compreendida pela autoridade 

em causa. Devem ainda cooperar com a 

referida autoridade, a pedido desta, em 

qualquer ação tomada para eliminar os 

riscos decorrentes de produtos que tenham 

colocado no mercado ou garantir a 

conformidade com os requisitos 

enunciados no artigo 3.º. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Alteração  272 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 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 as 

pessoas com deficiência; 

Or. en 

 


