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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora congratula-se com a publicação da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos requisitos de acessibilidade dos 
produtos e serviços, que vem confirmar o compromisso assumido pela Comissão Europeia de 
melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência na União Europeia. 

Importa recordar que o principal objetivo da proposta, também conhecida como «Lei 
Europeia da Acessibilidade», consiste em alinhar e harmonizar a legislação dos 
Estados-Membros no domínio da acessibilidade. A introdução de medidas de acessibilidade 
na legislação nacional constitui uma obrigação já aceite pelos países signatários da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência por força do 
artigo 9.º. Por conseguinte, a União Europeia apoia os Estados-Membros no cumprimento das 
suas obrigações, harmonizando a regulamentação existente neste domínio e evitando, deste 
modo, a fragmentação do mercado interno da UE. 

A este respeito, cumpre contextualizar a proposta na revisão da União Europeia efetuada pelo 
Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, durante a qual foi 
mantido um diálogo construtivo no 14.º período de sessões (em 27 e 28 de agosto de 2015, em 
Genebra). Na sequência deste diálogo, o Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
aprovou as suas Observações Finais sobre a UE, que insistem particularmente na proposta de 
diretiva e nas questões correlatas, tal como demonstra o n.º 29 da secção consagrada ao 
artigo 9.º (Acessibilidade). Neste número, o Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
insta a União Europeia a aprovar uma versão alterada da Lei Europeia da Acessibilidade, que 
preveja mecanismos eficazes e acessíveis de execução e de apresentação de queixas e respeite 
as orientações formuladas pelo Comité na sua Observação Geral n.º 2, após consulta de 
organizações representativas das pessoas com deficiência.

Em termos gerais, pode considerar-se que a «Lei» proporciona ampla cobertura aos produtos 
e serviços das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), um aspeto importante que 
é de louvar. Não obstante, relativamente ao âmbito de aplicação, existe uma grande margem 
para cobrir um leque mais alargado de produtos e serviços, inclusive nos setores dos 
transportes, da saúde, da educação, da formação, da habitação, do turismo, dos seguros, dos 
aparelhos elétricos, do retalho, dos assuntos jurídicos, da justiça, da cultura, das atividades 
recreativas e do desporto.

Requisitos de acessibilidade 

Cumpre assegurar que o anexo da proposta faça acompanhar estes requisitos de outros 
requisitos e explicações abrangentes e mais pormenorizados, que respondam às necessidades 
de todas as pessoas com deficiência, incluindo mulheres e raparigas, bem como pessoas com 
deficiência que necessitem de maior apoio. 

Os requisitos das áreas construídas não são suficientes. Segundo a proposta, os 
Estados-Membros «podem decidir» incluir as áreas construídas, se estiverem ligadas à oferta 
de um produto ou serviço. Há que reforçar este aspeto, exigindo que as áreas construídas 
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sejam acessíveis, uma vez que a acessibilidade de um serviço ou produto não fará qualquer 
diferença para as pessoas com deficiência, se não tiverem acesso físico a esse produto ou 
serviço. 

Deveres dos fabricantes, representantes autorizados, importadores e distribuidores
Estas pessoas devem estar em posição de facultar informações sobre as características de 
acessibilidade de um produto em qualquer momento, e não apenas «mediante pedido 
fundamentado da autoridade nacional competente». 

Fiscalização do mercado de produtos 

As informações detidas pelas autoridades sobre a não conformidade com os requisitos de 
acessibilidade devem ser divulgadas ao público de forma sistemática, e não apenas a pedido.

Medidas de execução

Considera-se positivo o facto de o projeto de proposta de diretiva prever a possibilidade de os 
consumidores e/ou organismos públicos, ou associações privadas, intentarem uma ação junto 
do tribunal do país em causa, caso verifiquem o incumprimento da diretiva. No entanto, tendo 
em conta os desafios enfrentados por muitas pessoas com deficiência na tentativa de acesso ao 
próprio sistema de justiça, esta disposição não é suficiente para se tomar medidas contra os 
operadores económicos. Por este motivo, a responsabilidade pela execução não deve caber 
aos consumidores e às suas ações individuais, mas sim a um sistema abrangente de aplicação 
e controlo, conjugado com um mecanismo de apresentação de queixas ao dispor dos 
consumidores. Isto implica que os Estados-Membros atribuam importantes competências às 
autoridades de fiscalização do mercado para controlar e assegurar a correta aplicação da 
diretiva.

Sanções 

As verbas obtidas devem ser reinvestidas em medidas relacionadas com a acessibilidade. 
Importa também evitar que o pagamento de sanções seja considerado uma alternativa 
«barata» à aplicação dos requisitos de acessibilidade a que se refere o artigo 3.º.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
ter em conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 21.º, 23.º e 26.º,

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente diretiva visa contribuir 
para o bom funcionamento do mercado 
interno, através da aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros e da 
supressão de obstáculos à livre circulação 
de determinados produtos e serviços 
acessíveis. Desta forma, será maior a 
disponibilidade destes produtos e serviços 
no mercado interno. 

(1) A presente diretiva visa contribuir 
para o bom funcionamento do mercado 
interno, através da aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros e da 
supressão de obstáculos à livre circulação 
de produtos e serviços acessíveis. Desta 
forma, será maior a disponibilidade destes
produtos e serviços no mercado interno 
para todos os cidadãos, e estarão reunidas 
as condições prévias para a participação 
inclusiva e não discriminatória. 

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A procura de produtos e serviços 
acessíveis é grande e o número de cidadãos
com deficiência e/ou limitações funcionais
irá aumentar significativamente com o 
envelhecimento da população da União 
Europeia. Um ambiente em que os 
produtos e serviços sejam mais acessíveis 

(2) A procura de produtos e serviços 
acessíveis é grande e o número de pessoas
com deficiência e de pessoas com 
incapacidades relacionadas com a idade 
ou outros fatores irá aumentar 
significativamente com o envelhecimento 
da população da União Europeia. Um 
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permite uma sociedade mais inclusiva e 
facilita uma vida independente.

ambiente em que os produtos e serviços 
sejam mais acessíveis satisfaz as 
necessidades dos consumidores, permite 
uma sociedade mais inclusiva e constitui 
uma condição prévia para uma vida 
independente para todos os cidadãos.

(A primeira parte da presente alteração, 
que modifica a formulação «cidadãos com 
deficiência e/ou limitações funcionais» 
para «pessoas com deficiências e pessoas 
com incapacidades relacionadas com a 
idade ou outros fatores», aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço e requer adaptações técnicas em 
todo o texto.)

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para assegurar o pleno e 
equitativo exercício de todos os direitos e 
liberdades fundamentais. Por 
conseguinte, é necessário que os 
Estados-Membros adotem uma perspetiva 
de igualdade de género quando tomam 
decisões sobre medidas e requisitos em 
matéria de acessibilidade e de reforço da 
participação no mercado interno das 
pessoas com deficiência e das pessoas 
com incapacidades relacionadas com a 
idade ou outros fatores.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Mais de 80 milhões de pessoas 
com deficiência vivem na União e 
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necessitam urgentemente de um ambiente 
acessível. As pessoas com deficiência têm 
dificuldade em participar no mercado de 
trabalho e em atividades recreativas e, 
segundo as Nações Unidas, a 
predominância da deficiência é 
efetivamente mais elevada entre as 
mulheres do que entre os homens. 

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) O facto de as mulheres e as 
raparigas com deficiência enfrentarem 
múltiplas formas de discriminação e o 
desequilíbrio entre homens e mulheres na 
prestação de cuidados requerem uma 
maior acessibilidade em todos os setores.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) O envelhecimento da população 
na União tem aumentado continuamente, 
levando a um aumento significativo de 
pessoas com incapacidades relacionadas 
com a idade que necessitam de produtos e 
serviços acessíveis e de um ambiente 
integrado e adequadamente concebido 
que lhes permita prosseguir as suas 
atividades quotidianas.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 2-E (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-E) A marginalização das mulheres 
com deficiência é maior quando 
comparada com o isolamento enfrentado 
pelos homens com deficiência.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 2-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-F) A discriminação múltipla, 
manifestada sob as mais diversas formas, 
em razão do género e da deficiência 
persiste e a sua ocorrência provoca 
exclusão na sociedade (baixa autoestima, 
dependência económica, isolamento 
social), na educação (elevados índices de 
analfabetismo, baixa escolaridade, 
especialmente entre as mulheres) e no 
mercado do trabalho (participação 
reduzida no mercado de trabalho, 
tendência para manter situações de 
trabalho mal remunerado, temporário ou 
precário), causando stress e tensão 
psicológica acrescida nas pessoas com 
deficiência e nas respetivas famílias e 
prestadores de cuidados.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 2-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-G) Apesar das várias convenções 
internacionais e das disposições do direito 
europeu, os cidadãos ainda não usufruem 
plenamente das mesmas, e os direitos 
sociais das pessoas com deficiência ainda 
não são totalmente respeitados, já que, 
por exemplo, não lhes são dadas 
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possibilidades justas e equitativas de 
participar na vida política, social e 
económica. As mulheres e as raparigas 
com deficiência permanecem à margem 
da tomada de decisão, do progresso e da 
igualdade de género.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 2-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-H) A acessibilidade universal, a 
conceção para todos e a perspetiva de 
género devem ser garantidas nos 
produtos, instrumentos, dispositivos e 
serviços, a fim de que possam ser 
utilizados normalmente por homens, 
rapazes, mulheres e raparigas com 
deficiência.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As disparidades entre as legislações 
ou as medidas administrativas adotadas 
pelos Estados-Membros em matéria de 
acessibilidade de produtos e serviços para 
pessoas com limitações funcionais, 
incluindo pessoas com deficiência, geram 
obstáculos à livre circulação dos mesmos e 
falseiam a concorrência efetiva no mercado 
interno. Os operadores económicos, em 
especial as pequenas e médias empresas 
(PME), são particularmente afetados por 
estes obstáculos.

(3) As disparidades entre as legislações 
ou as medidas administrativas adotadas 
pelos Estados-Membros em matéria de 
acessibilidade de produtos e serviços para 
pessoas com deficiência ou com 
incapacidades relacionadas com a idade 
ou outros fatores geram obstáculos à livre 
circulação dos mesmos e falseiam a 
concorrência efetiva no mercado interno. 
Os operadores económicos, em especial as 
pequenas e médias empresas (PME), são 
particularmente afetados por estes 
obstáculos.

A presente alteração aplica-se à integralidade do texto legislativo em apreço e requer 
adaptações técnicas em todo o texto.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As divergências nos requisitos de 
acessibilidade a nível nacional dissuadem 
os profissionais, as PME e as 
microempresas de encetar atividades 
empresariais fora dos respetivos mercados 
nacionais. Os requisitos de acessibilidade 
atualmente instituídos pelos 
Estados-Membros a nível nacional, ou 
mesmo regional ou local, diferem tanto no 
que diz respeito à sua cobertura como ao 
seu grau de pormenor. Estas diferenças têm 
incidência negativa na competitividade e 
no crescimento, devido aos custos 
adicionais decorrentes do desenvolvimento 
e da comercialização, em cada mercado 
nacional, de produtos e serviços acessíveis.

(4) As divergências nos requisitos de 
acessibilidade a nível nacional dissuadem 
os profissionais, as PME e as 
microempresas de encetar atividades 
empresariais fora dos respetivos mercados 
nacionais. Os requisitos de acessibilidade 
atualmente instituídos pelos 
Estados-Membros a nível nacional, ou 
mesmo regional ou local, diferem tanto no 
que diz respeito à sua cobertura como ao 
seu grau de pormenor. Estas diferenças têm 
incidência negativa na competitividade e 
no crescimento, bem como na participação 
dos consumidores, devido aos custos 
adicionais decorrentes do desenvolvimento 
e da comercialização, em cada mercado 
nacional, de produtos e serviços acessíveis. 
As autoridades nacionais, os fabricantes e 
os prestadores de serviços são também 
confrontados com a incerteza relativa aos 
requisitos de acessibilidade em possíveis 
serviços transfronteiras, bem como 
relativamente ao quadro político aplicável 
em matéria de acessibilidade.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As PME e as microempresas criam 
a maioria dos postos de trabalho na 
União, apesar de se depararem com 
barreiras e obstáculos ao desenvolvimento 
dos seus produtos e serviços, 
especialmente em contexto 
transfronteiras. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem facilitar o 
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trabalho das PME e das microempresas, 
mediante a harmonização das disposições 
nacionais em matéria de acessibilidade, 
mantendo, em simultâneo, as 
salvaguardas necessárias.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os consumidores de produtos 
acessíveis e os destinatários de serviços 
acessíveis têm de suportar preços elevados 
devido à reduzida concorrência entre 
fornecedores. A fragmentação das 
regulamentações nacionais reduz as 
potenciais vantagens da partilha de 
experiências com congéneres nacionais e 
internacionais para dar resposta à evolução 
social e tecnológica.

(5) Os consumidores de produtos 
acessíveis e os destinatários de serviços 
acessíveis têm de suportar preços elevados 
devido à reduzida concorrência entre 
fornecedores e à ausência de regras 
mínimas comuns para a acessibilidade no 
mercado interno, o que acaba por limitar 
a possibilidade de utilizar esses produtos e 
de usufruir desses serviços, 
particularmente para as pessoas com 
rendimentos mais baixos e em maior risco 
de pobreza. A fragmentação das 
regulamentações nacionais reduz as 
potenciais vantagens da partilha de 
experiências com congéneres nacionais e 
internacionais para dar resposta à evolução 
social e tecnológica.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para o bom funcionamento do 
mercado é, pois, necessário aproximar as 
medidas nacionais a nível da União para 
acabar com a fragmentação do mercado de 
produtos e serviços acessíveis e, assim, 
criar economias de escala, facilitar o 
comércio e a mobilidade além fronteiras e 

(6) Para o bom funcionamento do 
mercado é, pois, necessário aproximar as 
medidas nacionais a nível da União para 
acabar com a fragmentação do mercado de 
produtos e serviços acessíveis, contribuir 
para a criação de emprego e, assim, criar 
economias de escala, facilitar o comércio e 
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ajudar os operadores económicos a 
concentrar recursos na inovação, em vez de 
os utilizar para satisfazer requisitos legais 
fragmentados na União. 

a mobilidade além-fronteiras e ajudar os 
operadores económicos a concentrar 
recursos na inovação e num maior 
desenvolvimento económico, em vez de os 
utilizar para satisfazer requisitos legais 
fragmentados na União.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
reconhecidos, nomeadamente, pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Visa, em especial, assegurar o 
pleno respeito do direito das pessoas com 
deficiência a beneficiarem de medidas 
destinadas a assegurar a sua autonomia, a 
sua integração social e profissional e a sua 
participação na vida da comunidade, e 
promover a aplicação do artigo 26.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

(9) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
reconhecidos, nomeadamente, pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Visa, em especial, assegurar o 
pleno respeito do direito das pessoas com 
deficiência e das pessoas com 
incapacidades relacionadas com a idade 
ou outros fatores, tomando em 
consideração a perspetiva da igualdade de 
género, para que possam beneficiar de 
medidas destinadas a assegurar a sua 
autonomia, a sua integração profissional e 
a sua participação na vida da comunidade, 
e promover a aplicação dos artigos 25.º 
e 26.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia.

(A primeira parte da presente alteração, 
que modifica a formulação «pessoas com 
deficiência» para «pessoas com 
deficiências e pessoas com incapacidades 
relacionadas com a idade ou outros 
fatores», aplica-se à integralidade do texto 
legislativo em apreço e requer adaptações 
técnicas em todo o texto.)

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) A predominância da deficiência na 
União Europeia é mais elevada entre as 
mulheres do que entre os homens; as 
mulheres com deficiência são 
confrontadas com uma discriminação 
múltipla, enfrentando obstáculos 
substanciais à concretização dos seus 
direitos e liberdades fundamentais que se 
traduzem, nomeadamente, em violência 
física, emocional, sexual, económica e 
institucional, bem como em discriminação 
no acesso à educação e ao emprego, o que 
pode levar ao isolamento social e a 
traumas psicológicos; as mulheres são 
também afetadas de forma 
desproporcionada pela deficiência 
enquanto prestadoras de cuidados a 
familiares com deficiência, sendo ainda 
vítimas de discriminação por associação 
com mais frequência do que os homens; a 
igualdade de tratamento e as medidas e 
políticas positivas destinadas às mulheres 
com deficiência e às mães de crianças 
com deficiência constituem um direito 
humano fundamental e uma obrigação 
ética.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O objetivo geral da Estratégia para 
o Mercado Único Digital consiste em 
retirar benefícios económicos e sociais 
sustentáveis de um mercado único digital 
conectado. Os consumidores da União 
continuam a não beneficiar de todas as 
vantagens em matéria de preços e de 
escolha que o mercado único pode 
oferecer, uma vez que as transações 
transfronteiriças em linha são ainda muito 

(10) O objetivo geral da Estratégia para 
o Mercado Único Digital consiste em 
retirar benefícios económicos e sociais 
sustentáveis de um mercado único digital 
conectado, facilitando o comércio e 
promovendo o emprego na União. Os 
consumidores da União continuam a não 
beneficiar de todas as vantagens em 
matéria de preços e de escolha que o 
mercado único pode oferecer, uma vez que 
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limitadas. A compartimentação dos 
mercados também limita a procura de 
transações de comércio eletrónico 
transfronteiras. É ainda necessário 
concertar as ações de modo a garantir que 
os novos conteúdos eletrónicos estejam 
também ao total dispor das pessoas com 
deficiência. É, por isso, necessário 
harmonizar os requisitos de acessibilidade 
em todo o mercado único digital e garantir 
que todos os cidadãos da União, 
independentemente das suas capacidades, 
possam usufruir dos seus benefícios. 

as transações transfronteiriças em linha são 
ainda muito limitadas. A 
compartimentação dos mercados também 
limita a procura de transações de comércio 
eletrónico transfronteiras. É ainda 
necessário concertar as ações de modo a 
garantir que os novos conteúdos 
eletrónicos estejam também ao total dispor 
das pessoas com deficiência e das pessoas 
com incapacidades relacionadas com a 
idade ou outros fatores. É, por isso, 
necessário harmonizar os requisitos de 
acessibilidade em todo o mercado único 
digital e garantir que todos os cidadãos da 
União, independentemente das suas 
capacidades, possam usufruir dos seus 
benefícios.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A CNUDPD exige, no seu 
artigo 6.º, que as Partes tomem todas as 
medidas adequadas para garantir o pleno 
desenvolvimento, progresso e 
emancipação das mulheres e reconhece, 
no seu artigo 9.º, que devem ser adotadas 
medidas adequadas para assegurar que as 
raparigas e as mulheres com deficiência 
usufruam de um verdadeiro acesso ao 
ambiente físico, aos transportes, à 
informação e à comunicação.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A entrada em vigor da Convenção 
na ordem jurídica dos Estados-Membros 

(13) A entrada em vigor da Convenção 
na ordem jurídica dos Estados-Membros 



AD\1121014PT.docx 15/34 PE592.148v03-00

PT

implica a necessidade de adotar 
disposições nacionais complementares em 
matéria de acessibilidade dos produtos e 
serviços, o que, na ausência de uma ação 
por parte da União, acentuaria ainda mais 
as disparidades entre as disposições 
nacionais.

implica a necessidade de adotar 
disposições nacionais complementares em 
matéria de acessibilidade, conceção para 
todos e ambiente integrado. A perspetiva 
de género deve ser garantida nos
produtos, instrumentos, dispositivos e 
serviços para que estes possam ser 
utilizados normalmente por homens, 
rapazes, mulheres e raparigas com 
deficiência que, na ausência de uma ação 
por parte da União, sofreriam ainda mais 
com as disparidades entre as disposições 
nacionais.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-2020: compromisso 
renovado a favor de uma Europa sem 
barreiras, em sintonia com a Convenção, 
define a acessibilidade como um dos oito 
domínios de ação previstos e visa garantir a 
acessibilidade de produtos e serviços.

(15) A Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-2020: compromisso 
renovado a favor de uma Europa sem 
barreiras, em sintonia com a Convenção, 
define a acessibilidade como um dos oito 
domínios de ação previstos, e uma 
condição fundamental para a 
participação na sociedade, e visa garantir 
a acessibilidade de produtos e serviços.

__________________ __________________

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A introdução dos requisitos de 
acessibilidade deve ser feita de forma a 
gerar os menores encargos possíveis para 
os operadores económicos e os Estados-
Membros, nomeadamente mediante a 
inclusão, no âmbito de aplicação, apenas 

(18) Os requisitos fixados pela presente 
diretiva devem assegurar a todos a 
possibilidade de plena participação no 
mercado interno e procurar diminuir os 
obstáculos com que se deparam as 
pessoas com deficiência, a fim de garantir 
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dos produtos e serviços que foram 
cuidadosamente selecionados.

o bom funcionamento do mercado 
interno, condições de vida justas e uma 
sociedade acessível em toda a União 
Europeia. Se se aumentar a participação 
de todos no mercado interno, os 
operadores económicos poderão procurar 
desenvolver novas oportunidades de 
negócio.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Incluir a dimensão da perspetiva 
de género na proposta de diretiva relativa 
à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
que respeita aos requisitos de 
acessibilidade dos produtos e serviços irá 
contribuir para uma abordagem integrada 
com o objetivo de eliminar a 
discriminação suplementar sofrida pelas 
mulheres com deficiência, mães que 
utilizam carrinhos de bebé e mulheres que 
prestam cuidados a pessoas dependentes.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A acessibilidade deve materializar-
se na eliminação e na prevenção de 
barreiras, de preferência segundo uma 
abordagem de «desenho universal». A 
acessibilidade não deverá excluir a 
realização de adaptações razoáveis quando 
assim o exige o direito nacional ou da 

(25) A acessibilidade deve materializar-
se na eliminação e na prevenção de 
barreiras, de preferência mediante a 
aplicação de uma abordagem de «desenho 
universal». A acessibilidade não deverá 
excluir a realização de adaptações 
razoáveis quando assim o exige o direito 
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União. nacional ou da União.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O fabricante, mais conhecedor do 
projeto e do processo de produção, 
encontra-se na melhor posição para efetuar 
todo o procedimento de avaliação da 
conformidade. É também ao fabricante que 
devem incumbir as obrigações ligadas à 
avaliação da conformidade.

(30) O fabricante, mais conhecedor do 
projeto e do processo de produção, 
encontra-se na melhor posição para efetuar 
todo o procedimento de avaliação da 
conformidade. É também ao fabricante que 
devem incumbir as obrigações ligadas à 
avaliação da conformidade. No entanto, os 
consumidores, as organizações e as 
entidades públicas competentes devem ter 
a oportunidade de denunciar qualquer 
abuso por parte dos operadores 
económicos relacionado com os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, 
especialmente se os produtos ou serviços 
prestados tiverem um impacto negativo 
nas condições de vida e/ou capacidade de 
participar no mercado interno das pessoas 
com deficiência, ou violarem o princípio 
da igualdade de género.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A fim de facilitar a avaliação da 
conformidade com os requisitos aplicáveis, 
é necessário conferir uma presunção de 
conformidade aos produtos e serviços que 
respeitam as normas harmonizadas 
voluntárias adotadas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho39, com 
vista à formulação de especificações 
técnicas pormenorizadas para esses 
requisitos. A Comissão já dirigiu às 

(39) A fim de facilitar a avaliação da 
conformidade com os requisitos aplicáveis 
em matéria de acessibilidade, é necessário 
conferir uma presunção de conformidade 
aos produtos e serviços que respeitam as 
normas harmonizadas voluntárias adotadas 
nos termos do Regulamento (UE) n.º 
1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho39, com vista à formulação de 
especificações técnicas pormenorizadas 
para esses requisitos. A Comissão já dirigiu 
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organizações europeias de normalização
vários pedidos de normalização em matéria 
de acessibilidade que seriam relevantes 
para a preparação de normas 
harmonizadas.

às organizações europeias de normalização 
vários pedidos de normalização em matéria 
de acessibilidade que seriam relevantes 
para a preparação de normas 
harmonizadas.

__________________ __________________

39 Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, relativo à 
normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 
do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho (JO 
L 316 de 14.11.2012, p. 12).

39 Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, relativo à 
normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 
do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho (JO 
L 316 de 14.11.2012, p. 12).

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A fim de assegurar o acesso efetivo 
à informação para efeitos de fiscalização 
do mercado, as informações necessárias 
para declarar que um produto está em 
conformidade com todos os atos da União 
aplicáveis devem constar de uma 
declaração UE de conformidade única. A 
fim de reduzir a carga administrativa que 
sobre eles recai, os operadores económicos 
devem poder incluir na declaração UE de 
conformidade única várias declarações de 
conformidade relevantes.

(41) A fim de assegurar o acesso efetivo 
à informação para efeitos de fiscalização 
do mercado, as informações necessárias 
para declarar que um produto está em 
conformidade com todos os atos da União 
aplicáveis devem constar de uma 
declaração UE de conformidade única, 
facilitando o livre acesso à informação e, 
principalmente, aos conhecimentos dos 
Estados-Membros. A fim de reduzir a 
carga administrativa que sobre eles recai, 
os operadores económicos devem poder 
incluir na declaração UE de conformidade 
única várias declarações de conformidade 
relevantes.
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Aquando da fiscalização do 
mercado de produtos, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem analisar a 
avaliação em cooperação com as pessoas 
com deficiência e as organizações que as 
representam. 

Alteração 30

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, ao apor a 
marcação CE ao produto, o fabricante 
declara que esse produto está conforme 
com todos os requisitos de acessibilidade 
aplicáveis, assumindo por ele total 
responsabilidade.

(45) Em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 765/2008, ao apor a 
marcação CE ao produto, assim como as 
informações complementares sobre os 
produtos e serviços que cumpram os 
requisitos de acessibilidade, o fabricante 
declara que esse produto está conforme 
com todos os requisitos de acessibilidade 
aplicáveis, assumindo por ele total 
responsabilidade.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) O direito das pessoas com 
deficiência e dos idosos a participarem e a 
integrarem-se na vida social e cultural da 
União está ligado à acessibilidade dos 
serviços de comunicação social 
audiovisual. Os Estados-Membros devem, 
por conseguinte, adotar medidas 
adequadas e proporcionadas para 
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garantir que os prestadores de serviços de 
comunicação social sob a sua jurisdição 
envidem ativamente esforços no sentido 
de, até 2022, tornarem os conteúdos 
acessíveis a pessoas com deficiência 
visual ou auditiva.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Espera-se que os Estados-Membros 
assegurem que as autoridades de 
fiscalização do mercado verificam que os 
operadores económicos cumprem os 
critérios referidos no artigo 12.º, n.º 3, em 
conformidade com o disposto no capítulo 
V.

(48) Espera-se que os Estados-Membros 
assegurem que as autoridades de 
fiscalização do mercado verificam que os 
operadores económicos cumprem os 
critérios referidos no artigo 12.º, n.º 3, em 
conformidade com o disposto no capítulo 
V, e consultam regularmente as 
organizações representativas das pessoas 
com deficiência.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) As bases de dados nacionais que 
contêm informações pertinentes sobre o 
nível de acessibilidade dos produtos e 
serviços a que se refere o artigo 1.º, n.os 1 
e 2, permitiriam uma melhor inclusão das 
pessoas com limitações funcionais, 
incluindo as pessoas com deficiência e as 
organizações que as representam, na 
fiscalização do mercado.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Considerando 50
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Texto da Comissão Alteração

(50) Há que estabelecer um 
procedimento de salvaguarda a aplicar 
apenas em caso de desacordo entre 
Estados-Membros sobre medidas adotadas 
por um Estado-Membro, que permita às
partes interessadas serem informadas das 
medidas previstas em relação a produtos 
não conformes com os requisitos de 
acessibilidade definidos na presente 
diretiva. Esse procedimento deverá 
permitir igualmente que as autoridades de 
fiscalização do mercado atuem numa fase 
precoce em relação a tais produtos, em 
cooperação com os operadores económicos 
em causa.

(50) Há que estabelecer um 
procedimento de salvaguarda a aplicar 
apenas em caso de desacordo entre 
Estados-Membros sobre medidas adotadas 
por um Estado-Membro, por meio do qual 
as partes interessadas sejam informadas 
das medidas previstas em relação a 
produtos não conformes com os requisitos 
de acessibilidade definidos na presente 
diretiva. Esse procedimento deverá 
permitir igualmente que as autoridades de 
fiscalização do mercado atuem numa fase 
precoce em relação a tais produtos, em 
cooperação com as organizações 
representativas das pessoas com 
deficiência, as organizações de promoção 
da igualdade de género e os operadores 
económicos em causa.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Uma vez que o objetivo da presente 
diretiva, a saber, a supressão de obstáculos 
à livre circulação de determinados produtos 
e serviços acessíveis com vista à melhoria 
do funcionamento do mercado interno, não 
pode ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros, por requerer a 
harmonização de regras diferentes 
atualmente vigentes nos sistemas jurídicos 
dos diferentes Estados-Membros, mas 
pode, em razão da definição de requisitos e 
regras de acessibilidade comuns para o 
funcionamento do mercado interno, ser 
mais bem alcançado a nível da União, esta 
pode adotar medidas de acordo com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 

(54) Uma vez que o objetivo da presente 
diretiva, a saber, a supressão de obstáculos 
à livre circulação de determinados produtos 
e serviços acessíveis com vista à melhoria 
do funcionamento do mercado interno e à 
satisfação das necessidades de todos os 
clientes, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros, por 
requerer a harmonização de regras 
diferentes atualmente vigentes nos sistemas 
jurídicos dos diferentes Estados-Membros, 
mas pode, em razão da definição de 
requisitos e regras de acessibilidade 
comuns para o funcionamento do mercado 
interno, ser mais bem alcançado a nível da 
União, esta pode adotar medidas de acordo 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
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proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir aquele objetivo,

União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, a presente diretiva não 
excede o necessário para atingir aquele 
objetivo,

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) máquinas de emissão de bilhetes; ii) máquinas de emissão de bilhetes e 
máquinas de venda automática de 
alimentos e bebidas;

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Aparelhos eletrodomésticos, 
incluindo a respetiva embalagem.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Livros eletrónicos; e) Livros eletrónicos, conteúdos 
digitais em suporte material e materiais 
relacionados com cursos e ensino em 
linha;

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

f-A) Serviços postais.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Formato acessível», um formato 
adequado a diferentes tipos de deficiência, 
incluindo a utilização de linguagem 
gestual, Braille, comunicação 
aumentativa e alternativa;

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 21-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) «Serviço de acesso», um serviço 
como uma descrição áudio, legendas para 
surdos e deficientes auditivos e linguagem 
gestual que melhore a acessibilidade dos 
conteúdos audiovisuais para homens e 
mulheres com deficiência;

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os seguintes terminais self-service: 
As caixas automáticas (ATM), as máquinas 
de emissão de bilhetes e as máquinas de 
registo automático devem cumprir os 
requisitos previstos na secção II do anexo 
I.

3. Os seguintes terminais self-service: 
As caixas automáticas (ATM), as máquinas 
de emissão de bilhetes, as máquinas de 
venda automática de alimentos e bebidas
e as máquinas de registo automático devem 
cumprir os requisitos previstos na secção II 
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do anexo I.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os aparelhos eletrodomésticos, 
incluindo a respetiva embalagem, devem 
cumprir os requisitos previstos na secção 
X do anexo I.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os serviços de telefonia, incluindo 
os serviços de emergência e os 
equipamentos terminais com capacidades 
informáticas avançadas conexos, devem 
cumprir os requisitos estabelecidos na 
secção III do anexo I.

4. Os serviços de telefonia, incluindo 
os serviços de emergência e os 
equipamentos terminais com capacidades 
informáticas avançadas conexos, devem 
cumprir os requisitos estabelecidos na 
secção III do anexo I. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilidade de, pelo menos, um 
serviço de retransmissão de texto e um 
serviço de retransmissão de vídeo em todo 
o território do Estado-Membro e 
assegurar de forma contínua – em 
consulta com as organizações de 
utilizadores, incluindo as que representam 
as pessoas com deficiência – que estes 
serviços de retransmissão sejam 
interoperáveis com os serviços de 
telefonia.

Os Estados-Membros devem assegurar 
ainda a disponibilidade de comunicação 
de áudio, vídeo e texto em tempo real 
(conversação total) com serviços de 
emergência locais, regionais e nacionais, 
incluindo linhas de apoio (como as que 
oferecem proteção às mulheres vítimas de 
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violência).

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir que as pessoas com 
limitações funcionais, incluindo as 
pessoas com deficiência, utilizem os 
serviços de comunicação social 
audiovisual, os Estados-Membros devem 
assegurar que estes serviços estejam 
igualmente disponíveis em linguagem 
gestual, com legendas, descrições áudio e 
um guia de programação compreensível, 
dando especial ênfase à acessibilidade dos 
serviços de comunicação social 
audiovisual destinados às crianças.

Alteração 46

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 devem 
assegurar que as áreas construídas 
utilizadas pelos utentes de serviços e 
produtos 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 postais e as lojas e os centros 
de atendimento a clientes geridos por 
operadores de serviços de telefonia 
cumprem os requisitos de acessibilidade 
previstos na secção X do anexo I, a fim de 
otimizar a sua utilização por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência e os idosos.
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Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estes registos devem ser tornados públicos 
e atualizados constantemente com as 
medidas tomadas pelo fabricante 
relacionadas com os produtos não 
conformes e os produtos retirados do 
mercado.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 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 facultar à 
autoridade nacional competente toda a 
informação e documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
produto, 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.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Estes registos devem ser tornados 
públicos e atualizados constantemente 
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com as medidas tomadas pelo importador 
relacionadas com os produtos não 
conformes e os produtos retirados do 
mercado.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
importadores 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 de eliminação dos riscos 
decorrentes de produtos que tenham 
colocado no mercado.

9. Os importadores devem facultar à 
autoridade nacional competente toda a 
informação e documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
produto, numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pela autoridade 
em causa. Devem ainda cooperar com a 
referida autoridade, a pedido desta, em 
qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de produtos que tenham 
colocado no mercado.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Mediante pedido fundamentado da 
autoridade nacional competente, os 
distribuidores devem facultar toda a 
informação e a documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
produto. Devem ainda cooperar com a 
referida autoridade, a pedido desta, em 
qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de produtos que tenham 
disponibilizado no mercado.

6. Os distribuidores devem facultar à 
autoridade nacional competente toda a 
informação e a documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
produto. Devem ainda cooperar com a 
autoridade ou as autoridades em causa, a 
pedido desta(s), em qualquer ação de 
eliminação dos riscos decorrentes de 
produtos que tenham disponibilizado no 
mercado.
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Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Mediante pedido fundamentado de 
uma autoridade competente, os 
prestadores de serviços devem facultar toda 
a informação necessária para demonstrar a 
conformidade do serviço com os requisitos 
de acessibilidade enunciados no artigo 3.º. 
Devem cooperar com a referida autoridade, 
a pedido desta, em qualquer ação tomada 
para garantir a conformidade do serviço 
com esses requisitos.

4. Os prestadores de serviços devem 
facultar à autoridade nacional competente
toda a informação necessária para 
demonstrar a conformidade do serviço com 
os requisitos de acessibilidade enunciados 
no artigo 3.º. Devem cooperar com a 
referida autoridade, a pedido desta, em 
qualquer ação tomada para garantir a 
conformidade do serviço com esses 
requisitos.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A declaração UE de conformidade 
deve indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos de 
acessibilidade relevantes enunciados no 
artigo 3.º. Nos casos em que se utilizem as 
exceções previstas no artigo 12.º, a 
declaração UE de conformidade deve 
indicar que os requisitos de acessibilidade 
estão sujeitos à exceção em causa.

1. A declaração UE de conformidade 
deve indicar que foi demonstrado o 
cumprimento dos requisitos de 
acessibilidade relevantes enunciados no 
artigo 3.º. Nos casos em que se utilizem as 
exceções previstas no artigo 12.º, a 
declaração UE de conformidade deve 
indicar que os requisitos de acessibilidade 
estão sujeitos à exceção em causa, 
apresentando a respetiva justificação.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as informações na posse das 
autoridades de fiscalização do mercado 
sobre a conformidade dos operadores 

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as informações na posse das 
autoridades de fiscalização do mercado 
sobre a conformidade dos operadores 
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económicos com os requisitos de 
acessibilidade enunciados no artigo 3.º e a 
apreciação das exceções previstas no artigo 
12.º sejam disponibilizadas aos 
consumidores, a pedido destes e em 
formato acessível, a menos que as referidas 
informações não possam ser fornecidas por 
razões de confidencialidade, tal como 
previsto no artigo 19.º, n.º 5, do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008.

económicos com os requisitos de 
acessibilidade enunciados no artigo 3.º e a 
apreciação das exceções previstas no artigo 
12.º sejam disponibilizadas aos 
consumidores em formato acessível, a 
menos que as referidas informações não 
possam ser fornecidas por razões de 
confidencialidade, tal como previsto no 
artigo 19.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 
765/2008.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Bases de dados nacionais

Os Estados-Membros devem criar e 
atualizar com regularidade uma base de 
dados nacional, acessível a todos os 
cidadãos e partes interessadas, que 
contenha todas as informações 
pertinentes sobre o nível de acessibilidade 
dos produtos e serviços a que se refere o 
artigo 1.º, n.os 1 e 2.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Disposições que permitam a um 
consumidor recorrer aos tribunais ou aos 
organismos administrativos competentes 
no âmbito do direito nacional, a fim de 
garantir o respeito pelas disposições 
nacionais de transposição da presente 
diretiva;

a) Disposições que permitam a um 
consumidor recorrer aos tribunais ou aos 
organismos administrativos competentes 
no âmbito do direito nacional, a fim de 
garantir o respeito pelas disposições 
nacionais de transposição da presente 
diretiva; os mecanismos de apresentação 
de queixas devem ser eficazes, 
transparentes e acessíveis, em 
conformidade com o artigo 9.º da 
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Convenção;

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Disposições que estabeleçam um 
mecanismo de apresentação de queixas ao 
dispor dos consumidores que seja 
abrangente e dotado de recursos 
adequados, com vista a complementar o 
sistema de aplicação e controlo.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As sanções devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. 

2. As sanções devem ser 
suficientemente eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas para não constituírem uma 
alternativa ao cumprimento da 
responsabilidade por parte do operador 
económico de tornar acessíveis os 
respetivos produtos ou serviços.

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As receitas provenientes da 
imposição de sanções devem ser 
reinvestidas em medidas relacionadas 
com a acessibilidade.
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Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
aplicar essas disposições a partir de [... 
inserir data - seis anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

2. Os Estados-Membros devem 
aplicar essas disposições a partir de [... 
inserir data - cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva].

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 28 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No prazo de [... inserir data - cinco anos 
após a aplicação da presente diretiva] e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão deve apresentar um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões. 

No prazo de [... inserir data - três anos 
após a aplicação da presente diretiva] e, 
posteriormente, de três em três anos, a 
Comissão deve apresentar um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões. 

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório da Comissão deve ter 
em conta os pontos de vista dos agentes 
económicos e das organizações não 
governamentais pertinentes, incluindo
organizações representativas de pessoas 
com deficiência e de pessoas idosas.

3. O relatório da Comissão deve ter 
em conta os pontos de vista e as 
recomendações dos agentes económicos e 
das organizações não governamentais 
pertinentes, em particular organizações 
representativas de pessoas com deficiência 
e de pessoas idosas.

Alteração 63

Proposta de diretiva
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Anexo I – secção IX – parte B – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os sítios Web devem ser acessíveis 
de um modo coerente e adequado que 
facilite a perceção, a utilização e a 
compreensão pelos utilizadores, permitindo 
adaptar a apresentação do conteúdo, 
incluindo as funções interativas, e 
prevendo, se necessário, uma alternativa 
eletrónica acessível; e de um modo que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a nível 
internacional;

(e) Os sítios Web devem ser acessíveis 
de um modo coerente, normalizado e 
adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo uma 
alternativa eletrónica acessível; e de um 
modo que facilite a interoperabilidade com 
vários agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a nível 
internacional;

Alteração 64

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte B – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) São fornecidas informações 
acessíveis com vista à complementaridade 
entre serviços de assistência; 

(f) São fornecidas informações 
acessíveis com vista à complementaridade 
entre serviços de assistência, tais como 
informações relativas à disponibilização 
de intérpretes em linha para pessoas com 
limitações funcionais, incluindo pessoas 
com deficiência;
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