
AM\1116870RO.docxx PE599.675v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2015/0278(COD)

14.2.2017

AMENDAMENTELE
164 - 446

Proiect de raport
Morten Løkkegaard
(PE597.391v01-00)

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 
membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și 
serviciilor

Propunere de directivă
(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))



PE599.675v01-00 2/151 AM\1116870RO.docxx

RO

AM_Com_LegReport



AM\1116870RO.docxx 3/151 PE599.675v01-00

RO

Amendamentul 164
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marlene Mizzi, 
Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Lucy Anderson, Nicola Danti, 
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 26,

Or. en

Amendamentul 165
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, prin apropierea actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative ale statelor 
membre și prin eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a anumitor produse
și servicii accesibile. Acest lucru va spori 
disponibilitatea produselor și a serviciilor 
accesibile pe piața internă.

(1) Scopul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, prin apropierea actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative ale statelor 
membre și prin eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a produselor și a 
serviciilor accesibile. Acest lucru va spori 
disponibilitatea produselor și a serviciilor 
accesibile pe piața internă.

Or. en

Justificare

Aliniere la titlul directivei.

Amendamentul 166
Edward Czesak
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Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea de produse și servicii 
accesibile este ridicată și numărul de 
persoane cu handicap și/sau cu limitări 
funcționale va crește semnificativ, odată cu 
îmbătrânirea populației Uniunii Europene. 
Un mediu în care produsele și serviciile 
sunt mai accesibile contribuie la o societate 
mai favorabilă incluziunii și permite o 
viață independentă.

(2) Cererea de produse și servicii 
accesibile este ridicată și numărul de 
persoane cu handicap și/sau cu limitări 
funcționale va crește semnificativ, odată cu 
îmbătrânirea populației Uniunii Europene. 
Un mediu în care produsele și serviciile 
sunt mai accesibile contribuie la o societate 
mai favorabilă incluziunii și permite o 
viață independentă pentru persoanele cu 
handicap. Alte persoane 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, 
pot, de asemenea, să beneficieze de 
produse și de servicii mai accesibile.

Or. en

Amendamentul 167
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Femeile și fetele cu handicap se 
confruntă cu multiple forme de 
discriminare, care au un impact și mai 
mare asupra accesibilității la produse și 
servicii. Prin urmare, este necesar ca 
statele membre să adopte o perspectivă a 
egalității de gen atunci când decid cu 
privire la măsurile și cerințele în materie 
de accesibilitate și o participare mai mare 
pe piața internă pentru persoanele cu 
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handicap.

Or. en

Amendamentul 168
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 
de lege și măsurile administrative adoptate 
de statele membre în ceea ce privește 
accesibilitatea produselor și a serviciilor 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap,
creează obstacole în calea liberei circulații 
a acestor produse și servicii și denaturează 
concurența efectivă pe piața internă. 
Operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 
de lege și măsurile administrative adoptate 
de statele membre în ceea ce privește 
accesibilitatea unor produse și servicii
pentru persoanele cu handicap creează 
obstacole în calea liberei circulații a 
acestor produse și servicii și denaturează 
concurența efectivă pe piața internă. 
Operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

Or. en

Amendamentul 169
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 
de lege și măsurile administrative adoptate 
de statele membre în ceea ce privește 
accesibilitatea produselor și a serviciilor 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap,
creează obstacole în calea liberei circulații 
a acestor produse și servicii și denaturează 
concurența efectivă pe piața internă. 
Operatorii economici, în special 

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 
de lege și măsurile administrative adoptate 
de statele membre în ceea ce privește 
accesibilitatea anumitor produse și servicii
pentru persoanele cu handicap creează 
obstacole în calea liberei circulații a 
acestor produse și servicii și denaturează 
concurența efectivă pe piața internă. 
Operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
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întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

Or. en

Amendamentul 170
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 
de lege și măsurile administrative adoptate 
de statele membre în ceea ce privește 
accesibilitatea produselor și a serviciilor 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap, 
creează obstacole în calea liberei circulații 
a acestor produse și servicii și denaturează 
concurența efectivă pe piața internă. 
Operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 
de lege și măsurile administrative adoptate 
de statele membre în ceea ce privește 
accesibilitatea produselor și a serviciilor 
pentru persoanele cu limitări funcționale și
pentru persoanele cu handicap creează 
obstacole în calea liberei circulații a 
acestor produse și servicii și denaturează 
concurența efectivă pe piața internă. 
Operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

Or. en

Justificare

Trimiterea la „persoane cu limitări funcționale” în plus față de termenul „persoane cu 
handicap” ar trebui păstrată pentru a sublinia faptul că o pondere mai mare a populației va 
beneficia de aplicarea acestei directive. De asemenea, este esențial să se țină cont de toate 
persoanele care ar beneficia de produse și servicii accesibile atunci când se realizează 
analiza costurilor și a beneficiilor estimate.

Amendamentul 171
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 
de lege și măsurile administrative adoptate 
de statele membre în ceea ce privește 
accesibilitatea produselor și a serviciilor 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap,
creează obstacole în calea liberei circulații 
a acestor produse și servicii și denaturează 
concurența efectivă pe piața internă. 
Operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 
de lege și măsurile administrative adoptate 
de statele membre în ceea ce privește 
accesibilitatea produselor și a serviciilor 
pentru persoanele cu limitări funcționale și
pentru persoanele cu handicap creează 
obstacole în calea liberei circulații a 
acestor produse și servicii și denaturează 
concurența efectivă pe piața internă. 
Operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt deosebit de afectați de aceste bariere.

Or. en

Amendamentul 172
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Din cauza diferențelor naționale în 
ceea ce privește cerințele de accesibilitate, 
profesioniștii independenți, IMM-urile și 
microîntreprinderile, în special, nu sunt 
stimulate să caute oportunități de afaceri în 
afara piețelor lor naționale. Cerințele 
naționale, sau chiar regionale și locale, în 
materie de accesibilitate pe care statele 
membre le-au pus în aplicare diferă în 
prezent în ceea ce privește atât domeniul de 
aplicare, cât și nivelul detaliilor. Aceste 
diferențe afectează negativ 
competitivitatea și creșterea, din cauza 
costurilor suplimentare suportate pentru 
elaborarea și comercializarea unor 
produse și servicii accesibile pentru 
fiecare piață națională.

(4) Din cauza diferențelor naționale în 
ceea ce privește cerințele de accesibilitate, 
profesioniștii independenți, IMM-urile și 
microîntreprinderile, în special, nu sunt 
stimulate să caute oportunități de afaceri în 
afara piețelor lor naționale. Cerințele 
naționale, sau chiar regionale și locale, în 
materie de accesibilitate pe care statele 
membre le-au pus în aplicare diferă în 
prezent în ceea ce privește atât domeniul de 
aplicare, cât și nivelul detaliilor.

Or. en
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Amendamentul 173
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Apropierea măsurilor naționale la 
nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară 
pentru buna funcționare a pieței interne, cu 
scopul de a pune capăt fragmentării pieței 
de produse și servicii accesibile, de a crea 
economii de scară, de a facilita comerțul 
transfrontalier și mobilitatea, precum și de 
a ajuta operatorii economici să-și 
concentreze resursele asupra inovării, în 
loc să utilizeze aceste resurse pentru 
respectarea cerințelor juridice fragmentate 
din întreaga Uniune.

(6) Apropierea măsurilor naționale la 
nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară 
pentru buna funcționare a pieței interne, cu 
scopul de a pune capăt fragmentării pieței 
de produse și servicii accesibile, de a crea 
economii de scară, de a facilita comerțul 
transfrontalier, mobilitatea și libera 
circulație a persoanelor, inclusiv a 
persoanelor cu handicap, precum și de a 
ajuta operatorii economici să-și 
concentreze resursele asupra inovării, în 
loc să utilizeze aceste resurse pentru 
respectarea cerințelor juridice fragmentate 
din întreaga Uniune.

Or. it

Amendamentul 174
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Apropierea măsurilor naționale la 
nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară 
pentru buna funcționare a pieței interne, cu 
scopul de a pune capăt fragmentării pieței 
de produse și servicii accesibile, de a crea 
economii de scară, de a facilita comerțul 
transfrontalier și mobilitatea, precum și de 
a ajuta operatorii economici să-și 
concentreze resursele asupra inovării, în 
loc să utilizeze aceste resurse pentru 
respectarea cerințelor juridice fragmentate 
din întreaga Uniune.

(6) Apropierea măsurilor naționale la 
nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară 
pentru buna funcționare a pieței interne, cu 
scopul de a pune capăt fragmentării pieței 
de produse și servicii accesibile, de a crea 
economii de scară, de a facilita comerțul 
transfrontalier, libertatea de circulație a 
produselor și a serviciilor, libertatea de 
circulație a persoanelor și mobilitatea, 
precum și de a ajuta operatorii economici 
să-și concentreze resursele asupra inovării, 
în loc să utilizeze aceste resurse pentru 
respectarea cerințelor juridice fragmentate 
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din întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 175
Jiří Pospíšil

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Apropierea măsurilor naționale la 
nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară 
pentru buna funcționare a pieței interne, cu 
scopul de a pune capăt fragmentării pieței 
de produse și servicii accesibile, de a crea 
economii de scară, de a facilita comerțul 
transfrontalier și mobilitatea, precum și de 
a ajuta operatorii economici să-și 
concentreze resursele asupra inovării, în 
loc să utilizeze aceste resurse pentru 
respectarea cerințelor juridice 
fragmentate din întreaga Uniune.

(6) Apropierea măsurilor naționale la 
nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară 
pentru buna funcționare a pieței interne, cu 
scopul de a pune capăt fragmentării pieței 
de produse și servicii accesibile, de a crea 
economii de scară, de a facilita comerțul 
transfrontalier și mobilitatea, precum și de 
a ajuta operatorii economici să-și 
concentreze resursele asupra inovării, în 
loc să utilizeze aceste resurse pentru 
acoperirea cheltuielilor care rezultă din 
legislația fragmentată.

Or. cs

Amendamentul 176
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Beneficiile armonizării cerințelor în 
materie de accesibilitate pentru piața 
internă au fost demonstrate prin aplicarea
Directivei 2014/33/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
ascensoarele31 și a Regulamentului (CE) 
nr. 661/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului în domeniul transporturilor32.

(7) Beneficiile armonizării cerințelor în
materie de accesibilitate pentru piața 
internă au fost demonstrate în cazurile în 
care Directiva 2014/33/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind ascensoarele31 și Regulamentul
(CE) nr. 661/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului în domeniul 
transporturilor32 au fost aplicate în mod 
complet și uniform.

__________________ __________________
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31 Directiva 2014/33/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 de armonizare a legislațiilor statelor 
membre referitoare la ascensoare și la 
componentele de siguranță pentru 
ascensoare (JO L 96, 29.3.2014, p. 251).

31 Directiva 2014/33/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 de armonizare a legislațiilor statelor 
membre referitoare la ascensoare și la 
componentele de siguranță pentru 
ascensoare (JO L 96, 29.3.2014, p. 251).

32 Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală 
a autovehiculelor, a remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate care le sunt 
destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

32 Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind cerințele de 
omologare de tip pentru siguranța generală 
a autovehiculelor, a remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și 
unităților tehnice separate care le sunt 
destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

Or. it

Amendamentul 177
Edward Czesak

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Definiția persoanelor cu handicap 
și domeniul de aplicare al cerințelor de 
accesibilitate care rezultă din aceasta nu 
ar trebui să aducă atingere definiției 
persoanelor cu handicap și definiției 
persoanelor cu mobilitate redusă utilizate 
în legislația sectorială a Uniunii și nici 
cerințelor de accesibilitate din legislația 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 178
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Intrarea în vigoare a convenției în 
ordinea juridică a statelor membre implică 
necesitatea de a adopta dispoziții naționale 
suplimentare privind accesibilitatea 
produselor și a serviciilor, care, fără o 
acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în 
continuare a diferențelor dintre dispozițiile 
naționale.

(13) Intrarea în vigoare a convenției în 
ordinea juridică a statelor membre implică 
necesitatea de a adopta dispoziții naționale 
suplimentare privind accesibilitatea 
produselor, a serviciilor și a mediului 
construit în legătură cu furnizarea de 
bunuri și servicii, care, fără o acțiune a 
Uniunii, ar duce la accentuarea în 
continuare a diferențelor dintre dispozițiile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 179
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Intrarea în vigoare a convenției în 
ordinea juridică a statelor membre implică 
necesitatea de a adopta dispoziții naționale 
suplimentare privind accesibilitatea 
produselor și a serviciilor, care, fără o 
acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în 
continuare a diferențelor dintre dispozițiile 
naționale.

(13) Intrarea în vigoare a convenției în 
ordinea juridică a statelor membre implică 
necesitatea de a adopta dispoziții naționale 
suplimentare privind accesibilitatea 
produselor și a serviciilor, precum și a 
mediului construit referitor la furnizarea 
de bunuri și servicii, care, fără o acțiune a 
Uniunii, ar duce la accentuarea în 
continuare a diferențelor dintre dispozițiile 
naționale.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să conțină dispoziții obligatorii care să acopere mediul construit în 
legătură cu produsele și serviciile incluse în act. Asigurarea unui mediu construit accesibil va 
ajuta statele membre să respecte obligațiile care le revin în temeiul articolului 9 din 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH).
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Amendamentul 180
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Intrarea în vigoare a convenției în 
ordinea juridică a statelor membre implică 
necesitatea de a adopta dispoziții naționale 
suplimentare privind accesibilitatea
produselor și a serviciilor, care, fără o 
acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în 
continuare a diferențelor dintre dispozițiile 
naționale.

(13) Intrarea în vigoare a convenției în 
ordinea juridică a statelor membre implică 
necesitatea de a adopta dispoziții naționale 
suplimentare, inclusiv pentru mediul 
construit în legătură cu furnizarea 
produselor și a serviciilor, care, fără o 
acțiune a Uniunii, ar duce la accentuarea în 
continuare a diferențelor dintre dispozițiile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 181
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Produsele și serviciile care intră sub 
incidența prezentei directive au fost 
selectate în urma unui exercițiu de 
examinare efectuat în timpul pregătirii 
evaluării impactului, care a permis 
identificarea acelor produse și servicii 
relevante pentru persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv pentru persoanele cu
handicap și persoanele în vârstă, pentru 
care statele membre au adoptat sau sunt pe 
cale să adopte cerințe naționale divergente 
în materie de accesibilitate.

(16) Produsele și serviciile care intră sub 
incidența prezentei directive au fost 
selectate în urma unui exercițiu de 
examinare efectuat în timpul pregătirii 
evaluării impactului, care a permis 
identificarea acelor produse și servicii 
relevante pentru persoanele cu handicap și 
persoanele în vârstă, pentru care statele 
membre au adoptat sau sunt pe cale să 
adopte cerințe naționale divergente în 
materie de accesibilitate.

Or. en

Amendamentul 182
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
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Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Produsele și serviciile care intră sub 
incidența prezentei directive au fost 
selectate în urma unui exercițiu de 
examinare efectuat în timpul pregătirii 
evaluării impactului, care a permis 
identificarea acelor produse și servicii 
relevante pentru persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv pentru persoanele cu 
handicap și persoanele în vârstă, pentru 
care statele membre au adoptat sau sunt pe 
cale să adopte cerințe naționale divergente 
în materie de accesibilitate.

(16) Produsele și serviciile care intră sub 
incidența prezentei directive au fost 
selectate în urma unui exercițiu de 
examinare efectuat în timpul pregătirii 
evaluării impactului, care a permis 
identificarea acelor produse și servicii 
relevante pentru persoanele cu limitări 
funcționale, pentru persoanele în vârstă și
pentru persoanele cu handicap, pentru care 
statele membre au adoptat sau sunt pe cale
să adopte cerințe naționale divergente în 
materie de accesibilitate.

Or. en

Justificare

Trimiterea la „persoane cu limitări funcționale” în plus față de termenul „persoane cu 
handicap” ar trebui păstrată pentru a sublinia faptul că o pondere mai mare a populației va 
beneficia de aplicarea acestei directive. De asemenea, este esențial să se țină cont de toate 
persoanele care ar beneficia de produse și servicii accesibile atunci când se realizează 
analiza costurilor și a beneficiilor estimate.

Amendamentul 183
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Directiva 2010/13/UE1a a 
Parlamentului European și a Consiliului
stabilește o serie de obligații pentru 
serviciile mass-media audiovizuale. Prin 
urmare, este mai adecvat să se includă 
cerințe de accesibilitate în 
Directiva 2010/13/UE. Cu toate acestea, 
directiva nu reglementează site-urile web 
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și serviciile mobile. Prin urmare, este 
adecvat ca acestea să fie incluse în 
domeniul de aplicare al directivei.

1a Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea 
de servicii mass-media audiovizuale 
(Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

Or. en

Amendamentul 184
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Fiecare produs și serviciu trebuie să 
respecte cerințele de accesibilitate stabilite 
la articolul 3 și enumerate în anexa I pentru 
a fi accesibil pentru persoanele cu handicap 
și persoanele în vârstă. Obligațiile în 
materie de accesibilitate a comerțului 
electronic se aplică, de asemenea, în cazul 
vânzării online de servicii în temeiul 
articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din 
prezenta directivă.

(17) Fiecare produs și serviciu care 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive trebuie să respecte cerințele de 
accesibilitate stabilite la articolul 3 și 
enumerate în anexa I pentru a fi accesibil 
pentru persoanele cu handicap. Obligațiile 
în materie de accesibilitate a comerțului 
electronic se aplică, de asemenea, în cazul 
vânzării online de servicii în temeiul 
articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 185
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Fiecare produs și serviciu trebuie să 
respecte cerințele de accesibilitate stabilite 
la articolul 3 și enumerate în anexa I pentru 
a fi accesibil pentru persoanele cu handicap 
și persoanele în vârstă. Obligațiile în 
materie de accesibilitate a comerțului 
electronic se aplică, de asemenea, în cazul 
vânzării online de servicii în temeiul 
articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din 
prezenta directivă.

(17) Fiecare produs și serviciu care 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive și care este introdus pe piață 
după data de aplicare a prezentei directive
trebuie să respecte cerințele de 
accesibilitate stabilite la articolul 3 și 
enumerate în anexa I pentru a fi accesibil 
pentru persoanele cu handicap și 
persoanele în vârstă. Obligațiile în materie 
de accesibilitate a comerțului electronic se 
aplică, de asemenea, în cazul vânzării 
online de servicii în temeiul articolului 1 
alineatul (2) literele (a)-(e) din prezenta 
directivă.

Or. de

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că prezenta directivă se aplică numai noilor produse și servicii care 
fac obiectul prezentei directive.

Amendamentul 186
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, în 
special prin includerea în domeniul lor de 
aplicare numai a produselor și serviciilor 
care au fost atent selectate.

(18) Cerințele stabilite în prezenta 
directivă trebuie să asigure participarea 
deplină a tuturor persoanelor pe piața 
internă, inclusiv mediul construit, și să 
vizeze eliminarea obstacolelor cu care se 
confruntă persoanele cu handicap, pentru 
a garanta o piață internă funcțională, 
condiții de viață decente și o societate 
accesibilă la nivelul Uniunii. Prin 
creșterea participării pe piața internă, 
operatorii economici vor putea identifica 
noi oportunități de afaceri.

Or. en
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Amendamentul 187
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, în 
special prin includerea în domeniul lor de 
aplicare numai a produselor și serviciilor 
care au fost atent selectate.

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, 
pentru a le permite tuturor persoanelor să 
utilizeze pe deplin produsele, serviciile și 
infrastructura care fac obiectul prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 188
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, în 
special prin includerea în domeniul lor de 
aplicare numai a produselor și serviciilor 
care au fost atent selectate.

(18) Pe de o parte, este necesar ca 
cerințele de accesibilitate să fie introduse 
în modul cel mai puțin împovărător cu 
putință pentru operatorii economici și 
statele membre, în special prin includerea 
în domeniul lor de aplicare numai a 
produselor și serviciilor care sunt 
introduse pe piață după data de aplicare a 
prezentei directive, care au fost atent 
selectate. Pe de altă parte, este necesar să 
se permită operatorilor economici 
aplicarea eficientă a cerințelor de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă, ținând seama în special de 
durata de viață a terminalelor pentru 
autoservire, a automatelor pentru tichete 
și a automatelor de check-in. De 
asemenea, ar trebui luat în considerare și 
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statutul special al IMM-urilor pe piața 
internă europeană.

Or. de

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că prezenta directivă se aplică numai noilor produse și servicii. În 
plus, achiziționarea de automate este foarte costisitoare, și, prin urmare, ar trebui luată în 
considerare durata de viață a acestora.

Amendamentul 189
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, în 
special prin includerea în domeniul lor de 
aplicare numai a produselor și serviciilor 
care au fost atent selectate.

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, în 
special prin includerea în domeniul lor de 
aplicare numai a produselor și serviciilor 
care au fost atent selectate, care să le 
permită tuturor persoanelor să utilizeze pe 
deplin produsele, serviciile și 
infrastructura, inclusiv mediul construit, 
reglementate de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 190
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
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mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, în 
special prin includerea în domeniul lor de 
aplicare numai a produselor și serviciilor 
care au fost atent selectate.

mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, în 
special prin includerea în domeniul lor de 
aplicare numai a produselor și serviciilor 
care au fost atent selectate. Prin urmare, 
dată fiind dimensiunea, resursele și 
natura lor, microîntreprinderile nu ar 
trebui să fie obligate să respecte cerințele 
de accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 191
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
mai puțin împovărător cu putință pentru 
operatorii economici și statele membre, în 
special prin includerea în domeniul lor de 
aplicare numai a produselor și serviciilor 
care au fost atent selectate.

(18) Este necesar ca cerințele de 
accesibilitate să fie introduse în modul cel 
mai eficace și mai puțin împovărător cu 
putință pentru operatorii economici și 
statele membre, în special prin includerea 
în domeniul lor de aplicare numai a 
produselor și serviciilor care au fost atent 
selectate.

Or. en

Amendamentul 192
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prin urmare, este necesar să se 
precizeze cerințele de accesibilitate 
aplicabile în cazul introducerii pe piață a 
produselor și a serviciilor care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 

(19) Prin urmare, este necesar să se 
precizeze cerințele de accesibilitate 
aplicabile în cazul introducerii pe piață a 
produselor și a serviciilor, precum și 
mediul construit în legătură cu furnizarea 
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pentru a asigura libera lor circulație pe 
piața internă.

acestor produse și servicii, care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 
pentru a asigura libera lor circulație pe 
piața internă și mobilitatea persoanelor.

Or. en

Amendamentul 193
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prin urmare, este necesar să se 
precizeze cerințele de accesibilitate 
aplicabile în cazul introducerii pe piață a 
produselor și a serviciilor care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 
pentru a asigura libera lor circulație pe 
piața internă.

(19) Prin urmare, este necesar să se 
precizeze cerințele de accesibilitate 
aplicabile în cazul introducerii pe piață a 
produselor și a serviciilor, precum și 
mediul construit în legătură cu furnizarea 
acestor produse și servicii, care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 
pentru a asigura libera lor circulație pe 
piața internă.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să conțină dispoziții obligatorii care să acopere mediul construit în 
legătură cu produsele și serviciile incluse în act. Asigurarea unui mediu construit accesibil va 
ajuta statele membre să respecte obligațiile care le revin în temeiul articolului 9 din 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH).

Amendamentul 194
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prin urmare, este necesar să se 
precizeze cerințele de accesibilitate 

(19) Prin urmare, este necesar să se 
precizeze cerințele de accesibilitate 
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aplicabile în cazul introducerii pe piață a 
produselor și a serviciilor care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 
pentru a asigura libera lor circulație pe 
piața internă.

aplicabile în cazul introducerii pe piață a 
produselor și a serviciilor care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 
precum și a mediului construit aferent 
furnizării acestor produse și servicii
pentru a asigura libera lor circulație pe 
piața internă.

Or. it

Amendamentul 195
Edward Czesak

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a asigura o mai bună 
funcționare a pieței interne, autoritățile 
naționale ar trebui să utilizeze cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă atunci când aplică dispozițiile 
legate de accesibilitate în actele juridice 
ale Uniunii menționate în directivă. 
Prezenta directivă nu ar trebui, totuși, să 
modifice caracterul obligatoriu sau 
voluntar al dispozițiilor din celelalte acte 
juridice ale Uniunii. Prezenta directivă ar 
trebui să se asigure că, atunci când 
cerințele de accesibilitate sunt utilizate în 
conformitate cu celelalte acte, cerințele 
respective sunt aceleași la nivelul întregii 
Uniuni.

Or. en

Amendamentul 196
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Propunerea Comisiei de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului34

conține cerințe de accesibilitate pentru o 
serie specifică de site-uri web aparținând 
organismelor din sectorul public. De 
asemenea, aceasta își propune să 
stabilească baza pentru o metodologie de 
monitorizare și de raportare a conformității 
site-urilor web în cauză cu cerințele 
enumerate în directiva respectivă. Atât 
cerințele de accesibilitate, cât și 
metodologia de monitorizare și de 
raportare incluse în directiva menționată 
urmează să se aplice în cazul site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public. 
Cu scopul de a garanta, în special, că 
autoritățile competente pun în aplicare 
aceleași cerințe în materie de accesibilitate, 
indiferent de tipul de site web reglementat, 
cerințele de accesibilitate prevăzute în 
prezenta directivă ar trebui să fie aliniate 
cu cele din propunerea de directivă 
privind accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public. 
Activitățile de comerț electronic ale site-
urilor web din sectorul public care nu intră 
sub incidența directivei în cauză fac 
obiectul domeniului de aplicare al 
prezentei propuneri, în scopul de a se 
garanta că vânzarea online a produselor și a 
serviciilor este accesibilă pentru persoanele 
cu handicap și persoanele în vârstă, 
indiferent dacă vânzarea acestora este 
publică sau privată.

(21) Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului34

conține cerințe de accesibilitate pentru 
toate site-urile web și aplicațiile mobile
aparținând organismelor din sectorul 
public. Totuși, directiva conține o listă
specifică de excepții, deoarece realizarea 
accesibilității depline a anumitor tipuri de 
conținut de pe site-urile web și a anumitor 
tipuri de site-uri web creează o sarcină 
disproporționată. De asemenea, aceasta 
stabilește baza pentru o metodologie de 
monitorizare și de raportare a conformității 
site-urilor web și a aplicațiilor mobile în 
cauză cu cerințele enumerate în directiva 
respectivă. Atât cerințele de accesibilitate, 
cât și metodologia de monitorizare și de 
raportare incluse în directiva menționată 
urmează să se aplice în cazul site-urilor 
web și al aplicațiilor mobile ale 
organismelor din sectorul public. Cu 
scopul de a garanta, în special, că 
autoritățile competente pun în aplicare 
aceleași cerințe în materie de accesibilitate, 
indiferent de tipul de site web reglementat 
și de aplicația mobilă, cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă ar trebui să fie aliniate cu cele din 
Directiva (UE) 2016/2102. Activitățile de 
comerț electronic ale site-urilor web din 
sectorul public care nu intră sub incidența 
directivei în cauză fac obiectul domeniului 
de aplicare al prezentei directive, în scopul 
de a se garanta că vânzarea online a 
produselor și a serviciilor este accesibilă 
pentru persoanele cu handicap și 
persoanele în vârstă, indiferent dacă 
vânzarea acestora este publică sau privată.

__________________ __________________

34 Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public, 
COM(2012)0721.

34 Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind 
accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).
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Or. en

Amendamentul 197
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Propunerea Comisiei de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului34

conține cerințe de accesibilitate pentru o 
serie specifică de site-uri web aparținând 
organismelor din sectorul public. De 
asemenea, aceasta își propune să 
stabilească baza pentru o metodologie de 
monitorizare și de raportare a conformității 
site-urilor web în cauză cu cerințele 
enumerate în directiva respectivă. Atât 
cerințele de accesibilitate, cât și 
metodologia de monitorizare și de 
raportare incluse în directiva menționată 
urmează să se aplice în cazul site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public. 
Cu scopul de a garanta, în special, că 
autoritățile competente pun în aplicare 
aceleași cerințe în materie de accesibilitate, 
indiferent de tipul de site web reglementat, 
cerințele de accesibilitate prevăzute în 
prezenta directivă ar trebui să fie aliniate 
cu cele din propunerea de directivă 
privind accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public. 
Activitățile de comerț electronic ale site-
urilor web din sectorul public care nu intră 
sub incidența directivei în cauză fac 
obiectul domeniului de aplicare al 
prezentei propuneri, în scopul de a se 
garanta că vânzarea online a produselor și a 
serviciilor este accesibilă pentru persoanele 
cu handicap și persoanele în vârstă, 
indiferent dacă vânzarea acestora este 
publică sau privată.

(21) Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului34

conține cerințe de accesibilitate pentru 
toate site-urile web aparținând
organismelor din sectorul public. De 
asemenea, aceasta stabilește baza pentru o 
metodologie de monitorizare și de 
raportare a conformității site-urilor web și 
a aplicațiilor mobile în cauză cu cerințele 
enumerate în directiva respectivă. Atât 
cerințele de accesibilitate, cât și 
metodologia de monitorizare și de 
raportare incluse în directiva menționată 
urmează să se aplice în cazul site-urilor 
web și al aplicațiilor mobile ale 
organismelor din sectorul public. Cu 
scopul de a garanta, în special, că 
autoritățile competente pun în aplicare 
aceleași cerințe în materie de accesibilitate, 
indiferent de tipul de site web reglementat 
și de aplicațiile mobile, cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă ar trebui să fie aliniate cu cele din 
Directiva (UE) 2016/2102. Activitățile de 
comerț electronic ale site-urilor web și ale 
aplicațiilor mobile din sectorul public care 
nu intră sub incidența Directivei (UE) 
2016/2102 fac obiectul domeniului de 
aplicare al prezentei directive, în scopul de 
a se garanta că vânzarea online a 
produselor și a serviciilor este accesibilă 
pentru persoanele cu handicap și 
persoanele în vârstă, indiferent dacă 
vânzarea acestora este publică sau privată.

__________________ __________________

34 Propunere de directivă a Parlamentului 34 Directiva (UE) 2016/2102 a 
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European și a Consiliului privind 
accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public, 
COM(2012)0721.

Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind 
accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 198
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Propunerea Comisiei de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului34

conține cerințe de accesibilitate pentru o 
serie specifică de site-uri web aparținând 
organismelor din sectorul public. De 
asemenea, aceasta își propune să 
stabilească baza pentru o metodologie de 
monitorizare și de raportare a conformității 
site-urilor web în cauză cu cerințele 
enumerate în directiva respectivă. Atât 
cerințele de accesibilitate, cât și 
metodologia de monitorizare și de 
raportare incluse în directiva menționată 
urmează să se aplice în cazul site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public. 
Cu scopul de a garanta, în special, că 
autoritățile competente pun în aplicare 
aceleași cerințe în materie de accesibilitate, 
indiferent de tipul de site web reglementat, 
cerințele de accesibilitate prevăzute în 
prezenta directivă ar trebui să fie aliniate 
cu cele din propunerea de directivă 
privind accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public. 
Activitățile de comerț electronic ale site-
urilor web din sectorul public care nu intră 
sub incidența directivei în cauză fac 
obiectul domeniului de aplicare al 
prezentei propuneri, în scopul de a se 
garanta că vânzarea online a produselor și a 

(21) Directiva (UE) 2016/210234 conține 
cerințe de accesibilitate pentru o serie 
specifică de site-uri web aparținând 
organismelor din sectorul public. De 
asemenea, aceasta stabilește baza pentru o 
metodologie de monitorizare și de 
raportare a conformității site-urilor web și 
a aplicațiilor mobile în cauză cu cerințele 
enumerate în directiva respectivă. Atât 
cerințele de accesibilitate, cât și 
metodologia de monitorizare și de 
raportare incluse în directiva menționată se 
aplică în cazul site-urilor web și al 
aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public. Cu scopul de a garanta, în 
special, că autoritățile competente pun în 
aplicare aceleași cerințe în materie de 
accesibilitate, indiferent de tipul de site 
web reglementat și de aplicațiile mobile, 
cerințele de accesibilitate prevăzute în 
prezenta directivă ar trebui să fie aliniate 
cu cele din Directiva (UE) 2016/2102. 
Activitățile de comerț electronic ale site-
urilor web și ale aplicațiilor mobile din 
sectorul public care nu intră sub incidența 
Directivei (UE) 2016/2102 fac obiectul 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive, în scopul de a se garanta că 
vânzarea online a produselor și a serviciilor 
este accesibilă pentru persoanele cu 
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serviciilor este accesibilă pentru persoanele 
cu handicap și persoanele în vârstă, 
indiferent dacă vânzarea acestora este 
publică sau privată.

handicap și persoanele în vârstă, indiferent 
dacă vânzarea acestora este publică sau 
privată.

__________________ __________________

34 Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public, 
COM(2012)0721.

34 Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind 
accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 199
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Propunerea Comisiei de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului34

conține cerințe de accesibilitate pentru o 
serie specifică de site-uri web aparținând 
organismelor din sectorul public. De 
asemenea, aceasta își propune să 
stabilească baza pentru o metodologie de 
monitorizare și de raportare a conformității 
site-urilor web în cauză cu cerințele 
enumerate în directiva respectivă. Atât 
cerințele de accesibilitate, cât și 
metodologia de monitorizare și de 
raportare incluse în directiva menționată 
urmează să se aplice în cazul site-urilor 
web ale organismelor din sectorul public. 
Cu scopul de a garanta, în special, că 
autoritățile competente pun în aplicare 
aceleași cerințe în materie de accesibilitate, 
indiferent de tipul de site web reglementat, 
cerințele de accesibilitate prevăzute în 
prezenta directivă ar trebui să fie aliniate 
cu cele din propunerea de directivă 
privind accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public. 

(21) Directiva (UE) 2016/210234 conține 
cerințe de accesibilitate pentru o serie 
specifică de site-uri web și de aplicații 
mobile aparținând organismelor din 
sectorul public. De asemenea, aceasta 
stabilește baza pentru o metodologie de 
monitorizare și de raportare a conformității 
site-urilor web în cauză cu cerințele 
enumerate în directiva respectivă. Atât 
cerințele de accesibilitate, cât și 
metodologia de monitorizare și de 
raportare incluse în directiva menționată 
urmează să se aplice în cazul site-urilor 
web și al aplicațiilor mobile ale 
organismelor din sectorul public. Cu 
scopul de a garanta, în special, că 
autoritățile competente pun în aplicare 
aceleași cerințe în materie de accesibilitate, 
indiferent de tipul de site web reglementat 
sau de aplicațiile mobile, cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă ar trebui să fie aliniate cu cele din 
Directiva (UE) 2016/2102. Activitățile de 
comerț electronic ale site-urilor web și ale 
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Activitățile de comerț electronic ale site-
urilor web din sectorul public care nu intră 
sub incidența directivei în cauză fac 
obiectul domeniului de aplicare al 
prezentei propuneri, în scopul de a se 
garanta că vânzarea online a produselor și a 
serviciilor este accesibilă pentru persoanele 
cu handicap și persoanele în vârstă, 
indiferent dacă vânzarea acestora este 
publică sau privată.

aplicațiilor mobile din sectorul public care 
nu intră sub incidența directivei în cauză 
fac obiectul domeniului de aplicare al 
prezentei directive, în scopul de a se 
garanta că vânzarea online a produselor și a 
serviciilor este accesibilă pentru persoanele 
cu handicap și persoanele în vârstă, 
indiferent dacă vânzarea acestora este 
publică sau privată.

__________________ __________________

34 Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public, 
COM(2012)0721.

34 Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind 
accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 200
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Prezenta directivă completează 
legislația sectorială a Uniunii cu privire la 
aspectele care nu sunt acoperite de 
directiva în cauză.

Or. en

Amendamentul 201
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În anumite situații, cerințele (23) În anumite situații, accesibilitatea
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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.

mediului construit este o condiție necesară 
pentru ca persoanele cu handicap să aibă 
acces efectiv la serviciile conexe. Prin 
urmare, prezenta directivă obligă statele
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.

Or. it

Amendamentul 202
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

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 
o accesibilitate eficace pentru persoanele
cu handicap. Prin urmare, prezenta 
directivă ar trebui să oblige statele
membre să includă mediul construit utilizat 
la furnizarea de produse și la prestarea de 
servicii în domeniul de aplicare al 
prezentei directive, asigurând 
conformitatea cu cerințele în materie de 
accesibilitate prevăzute în anexa X.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să conțină dispoziții obligatorii care să acopere mediul construit în 
legătură cu produsele și serviciile incluse în act. Asigurarea unui mediu construit accesibil va 
ajuta statele membre să respecte obligațiile care le revin în temeiul articolului 9 din 
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH).
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Amendamentul 203
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

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) Conceptul de accesibilitate ar 
trebui analizat în ansamblu. În 
numeroase situații, cerințele comune în 
materie de accesibilitate a mediului 
construit reprezintă o cerință esențială 
pentru 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.

Or. en

Amendamentul 204
Edward Czesak

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) În anumite situații, cerințele 
comune în materie de accesibilitate 
referitoare la mediul construit, inclusiv 
infrastructura de transport utilizată de 
pasageri, 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, 
în cazul în care nu există niciun alt act 
juridic la nivelul Uniunii referitor la 
mediul construit. În cazul în care statul 
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membru decide să aplice cerințe în 
materie de accesibilitate mediului 
construit utilizat la furnizarea de servicii 
care fac obiectul prezentei directive, poate 
adopta o parte sau toate cerințele în 
materie de accesibilitate prevăzute în anexa 
I secțiunea V. Cu toate acestea, statele 
membre nu ar trebui să fie obligate să 
modifice sau să introducă norme 
naționale cu privire la accesibilitatea 
mediului construit dacă decid să nu aplice 
cerințele în materie de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă referitoare 
la mediul construit utilizat la furnizarea 
de servicii în temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 205
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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) În multe 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. Cerințele în materie de accesibilitate ar 
trebui, însă, să se aplice doar la
construirea unor infrastructuri noi sau la 
realizarea unor renovări semnificative.

Or. en

Amendamentul 206
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch
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Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) În măsura în care actele legislative 
existente prevăd un caracter voluntar al 
cerințelor de accesibilitate, acesta nu este 
modificat prin prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Dacă stabilirea cerințelor de accesibilitate este voluntară, prezenta directivă nu aduce nicio 
modificare caracterului voluntar.

Amendamentul 207
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se prevadă că,
pentru actele legislative ale Uniunii care 
stabilesc obligații de accesibilitate fără a 
furniza cerințe sau specificații privind 
accesibilitatea, aceasta din urmă este 
definită prin trimitere la cerințele de 
accesibilitate ale prezentei directive. 
Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului35, 
al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului36 și al Directivei 
2014/25/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului37, care prevăd că specificațiile 
tehnice și cerințele tehnice sau funcționale 
ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor 
care intră în domeniul lor de aplicare țin 
cont de criteriile de accesibilitate pentru 
persoanele cu handicap sau de „proiectarea 
pentru toți” utilizatorii.

(24) Este necesar să se prevadă că, 
pentru actele legislative ale Uniunii care 
stabilesc obligații de accesibilitate fără a 
furniza cerințe sau specificații privind 
accesibilitatea, aceasta din urmă este 
definită prin trimitere la cerințele de 
accesibilitate ale prezentei directive. 
Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului35, 
al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului36 și al Directivei 
2014/25/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului37, care prevăd că specificațiile 
tehnice și cerințele tehnice sau funcționale 
ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor 
care intră în domeniul lor de aplicare țin 
cont de criteriile de accesibilitate pentru 
persoanele cu handicap sau de „proiectarea 
pentru toți” utilizatorii. Acesta este cazul și 
în ceea ce privește Directiva 2010/13/UE a 
Parlamentului European și a 



PE599.675v01-00 30/151 AM\1116870RO.docxx

RO

Consiliului37a și multe alte acte legislative 
viitoare ale Uniunii referitoare la 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap. Prezenta directivă ar trebui să 
ajute consumatorii să ia decizii în 
cunoștință de cauză, iar Uniunea ar 
trebui să țină cont de accesibilitate la 
revizuirea Directivei 2011/83/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului37b, precum și a altor acte 
legislative existente sau viitoare ale UE 
referitoare la accesibilitate.

__________________ __________________

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 
94, 28.3.2014, p. 65).

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 
94, 28.3.2014, p. 65).

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a 
Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 
28.3.2014, p. 243).

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a 
Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 
28.3.2014, p. 243).

37a Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea 
de servicii mass-media audiovizuale 
(Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

37b Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
octombrie 2011 privind drepturile 
consumatorilor, de modificare a Directivei 
93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 
1999/44/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și de abrogare a Directivei 
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85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 
97/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Amendamentul 208
Lucy Anderson

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se prevadă că, 
pentru actele legislative ale Uniunii care 
stabilesc obligații de accesibilitate fără a 
furniza cerințe sau specificații privind 
accesibilitatea, aceasta din urmă este 
definită prin trimitere la cerințele de 
accesibilitate ale prezentei directive. 
Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului35, 
al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului36 și al Directivei 
2014/25/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului37, care prevăd că specificațiile 
tehnice și cerințele tehnice sau funcționale 
ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor 
care intră în domeniul lor de aplicare țin 
cont de criteriile de accesibilitate pentru 
persoanele cu handicap sau de „proiectarea 
pentru toți” utilizatorii.

(24) Este necesar să se prevadă că, 
pentru actele legislative ale Uniunii care 
stabilesc obligații de accesibilitate fără a 
furniza cerințe sau specificații privind 
accesibilitatea, aceasta din urmă este 
definită prin trimitere la cerințele de 
accesibilitate ale prezentei directive. 
Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului, al 
Directivei 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului și al Directivei 
2014/25/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, care prevăd că specificațiile 
tehnice și cerințele tehnice sau funcționale 
ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor 
care intră în domeniul lor de aplicare țin 
cont de criteriile de accesibilitate pentru 
persoanele cu handicap sau de „proiectarea 
pentru toți” utilizatorii. Acesta este cazul și 
în ceea ce privește Directiva 2010/13/UE 
privind serviciile mass-media audiovizuale 
și alte acte legislative viitoare ale UE 
referitoare la accesibilitatea pentru 
persoanele cu handicap. Prezenta 
directivă va ajuta consumatorii să ia 
decizii în cunoștință de cauză, iar UE 
trebuie să țină cont de accesibilitate la 
revizuirea Regulamentului (UE) 
nr. 83/2011 privind drepturile 
consumatorilor, precum și la revizuirea 
altor acte legislative existente sau viitoare 
ale UE referitoare la accesibilitate.
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__________________ __________________

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 
94, 28.3.2014, p. 65).

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 
94, 28.3.2014, p. 65).

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a 
Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 
28.3.2014, p. 243).

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a 
Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 
28.3.2014, p. 243).

Or. en

Amendamentul 209
Anneleen Van Bossuyt

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este necesar să se prevadă că, 
pentru actele legislative ale Uniunii care 
stabilesc obligații de accesibilitate fără a 
furniza cerințe sau specificații privind 
accesibilitatea, aceasta din urmă este 
definită prin trimitere la cerințele de 
accesibilitate ale prezentei directive. 
Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului35, 
al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului36 și al Directivei 
2014/25/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului37, care prevăd că specificațiile 
tehnice și cerințele tehnice sau funcționale 
ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor 
care intră în domeniul lor de aplicare țin 
cont de criteriile de accesibilitate pentru 

(24) Este necesar să se prevadă că, 
pentru actele legislative ale Uniunii care 
stabilesc obligații de accesibilitate fără a 
furniza cerințe sau specificații privind 
accesibilitatea, aceasta din urmă este 
definită prin trimitere la cerințele de 
accesibilitate ale prezentei directive. 
Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului35, 
al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului36 și al Directivei 
2014/25/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului37, care prevăd că specificațiile 
tehnice și cerințele tehnice sau funcționale 
ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor 
care intră în domeniul lor de aplicare țin 
cont de criteriile de accesibilitate pentru 
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persoanele cu handicap sau de 
„proiectarea pentru toți” utilizatorii.

persoanele cu handicap.

__________________ __________________

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 
94, 28.3.2014, p. 65).

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 
94, 28.3.2014, p. 65).

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a 
Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 
28.3.2014, p. 243).

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și de abrogare a 
Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 
28.3.2014, p. 243).

Or. en

Amendamentul 210
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) În vederea stabilirii unei legislații 
coerente, în ceea ce privește serviciile de 
transport de călători ar trebui să se aplice 
cu prioritate dispozițiile legislative în 
vigoare privind accesibilitatea, stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 1371/2007, 
Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 și 
Regulamentul (UE) nr. 454/2011 pentru 
transportul feroviar, Regulamentul (UE) 
nr. 181/2011 pentru transportul cu 
autobuzul și cu autocarul, Regulamentul 
(UE) nr. 1177/2010 pentru transportul 
maritim și pe căile navigabile interioare, 
și Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 
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pentru transportul aerian. În cazul în care 
există domenii care nu sunt acoperite de 
aceste legislații, acestea ar trebui să intre 
sub incidența prezentei directive.

Or. de

Justificare

Există deja regulamente relevante care stabilesc normele în ceea ce privește accesibilitatea în 
sectorul transporturilor, iar acestea nu ar trebui să fie nici eludate, nici subminate. Prezenta 
directivă trebuie să completeze actele legislative deja existente, în caz contrar creându-se 
incertitudine juridică.

Amendamentul 211
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Prezenta directivă nu ar trebui, 
însă, să modifice caracterul obligatoriu 
sau voluntar al dispozițiilor din celelalte 
acte legislative ale Uniunii, cum ar fi 
articolul 67 din Directiva 2014/24/UE 
privind criteriile de atribuire a 
contractelor, pe care autoritățile 
contractante le pot utiliza pentru a stabili 
oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic. Dacă se stabilește o 
legătură cu obiectul achizițiilor în cauză, 
poate fi luată în calcul posibilitatea unor 
aspecte sociale. Prezenta directivă ar 
trebui să se asigure că, atunci când 
cerințele în materie de accesibilitate sunt 
utilizate în conformitate cu celelalte acte 
legislative ale Uniunii, cerințele respective 
sunt aceleași la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 212
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) „Proiectarea pentru toți” ar trebui 
să fie considerată drept proiectarea și 
structura unui mediu, inclusiv a 
produselor și serviciilor, astfel încât să 
poată fi accesată, înțeleasă și utilizată în 
cea mai mare măsură cu putință. Se 
recunoaște faptul că „proiectarea pentru 
toți” se poate realiza cu ajutorul 
tehnologiilor sau dispozitivelor de 
asistență suplimentare și complet 
interoperabile.

Or. en

Amendamentul 213
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) La stabilirea și clasificarea 
nevoilor persoanelor cu handicap pe care 
produsul sau serviciul trebuie să le 
satisfacă, ar trebui avut în vedere 
principiul proiectării universale, în 
conformitate cu Comentariul general nr. 
2 (2014) privind articolul 9 al Comitetului 
ONU pentru drepturile persoanelor cu 
handicap.

Or. en

Amendamentul 214
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) „Proiectarea pentru toți” ar trebui 
să fie considerată drept proiectarea și 
structura unui mediu, inclusiv a 
produselor și serviciilor, astfel încât să 
poată fi accesată, înțeleasă și utilizată în 
cea mai mare măsură cu putință, fără a 
exclude utilizarea tehnologiei de asistență 
complet interoperabile și specializată.

Or. en

Amendamentul 215
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Toți operatorii economici care 
intervin în lanțul de furnizare și de 
distribuție ar trebui să se asigure că pun la 
dispoziție pe piață numai produse care sunt 
în conformitate cu cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă. Este necesar să se prevadă o 
distribuire clară și proporțională a 
obligațiilor care corespund rolului fiecărui 
operator în procesul de aprovizionare și de 
distribuție.

(28) Toți operatorii economici care intră 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive și intervin în lanțul de furnizare și 
de distribuție ar trebui să se asigure că pun 
la dispoziție pe piață numai produse care 
sunt în conformitate cu cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă. Este necesar să se prevadă o 
distribuire clară și proporțională a 
obligațiilor care corespund rolului fiecărui 
operator în procesul de aprovizionare și de 
distribuție.

Or. en

Amendamentul 216
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Operatorii economici ar trebui să 
fie răspunzători pentru conformitatea 
produselor și a serviciilor, în funcție de 
rolul care le revine în lanțul de 
aprovizionare, astfel încât să asigure un 
nivel ridicat de protecție a accesibilității și 
să garanteze o concurență loială pe piața 
Uniunii.

(29) Operatorii economici ar trebui, în 
cooperare cu autoritățile naționale, să fie 
răspunzători pentru conformitatea 
produselor și a serviciilor, în funcție de 
rolul care le revine în lanțul de 
aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 217
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Operatorii economici ar trebui să 
fie răspunzători pentru conformitatea 
produselor și a serviciilor, în funcție de 
rolul care le revine în lanțul de 
aprovizionare, astfel încât să asigure un 
nivel ridicat de protecție a accesibilității și 
să garanteze o concurență loială pe piața 
Uniunii.

(29) Operatorii economici ar trebui să 
fie răspunzători pentru conformitatea 
produselor și a serviciilor, în funcție de 
rolul care le revine în lanțul de 
aprovizionare, astfel încât să realizeze o 
accesibilitate completă și să garanteze o 
concurență loială pe piața Uniunii.

Or. en

Amendamentul 218
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Producătorul, fiind persoana cu cele 
mai detaliate cunoștințe privind procesul de 
proiectare și de producție, este cel mai în 
măsură să efectueze procedura completă de 

(30) Producătorul, fiind persoana cu cele 
mai detaliate cunoștințe privind procesul de 
proiectare și de producție, este cel mai în 
măsură să efectueze procedura completă de 
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evaluare a conformității. Obligațiile de 
evaluare a conformității ar trebui să îi 
revină producătorului.

evaluare a conformității. Producătorul va 
fi considerat răspunzător pentru orice 
neconformitate descoperită în timpul 
verificării efectuate de autoritatea de 
supraveghere a pieței, în cooperare cu 
organizațiile reprezentative ale 
persoanelor cu handicap.

Or. it

Amendamentul 219
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Producătorul, fiind persoana cu cele 
mai detaliate cunoștințe privind procesul de 
proiectare și de producție, este cel mai în 
măsură să efectueze procedura completă de 
evaluare a conformității. Obligațiile de 
evaluare a conformității ar trebui să îi 
revină producătorului.

(30) Producătorul, fiind persoana cu cele 
mai detaliate cunoștințe privind procesul de 
proiectare și de producție, este cel mai în 
măsură să efectueze procedura completă de 
evaluare a conformității, iar 
responsabilitatea evaluării nu ar trebui să 
îi revină numai producătorului. O 
autoritate de supraveghere a pieței 
consolidată ar putea juca un rol esențial 
în această procedură.

Or. en

Amendamentul 220
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Cu toate acestea, consumatorii, 
organizațiile și agențiile publice conexe ar 
trebui să aibă posibilitatea de a raporta 
orice abuz al operatorilor economici legat 
de cerințele stabilite în prezenta directivă, 
în special dacă produsele sau serviciile 
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furnizate creează un impact negativ 
asupra condițiilor de viață și/sau asupra 
capacității de a participa pe piața internă 
pentru persoanele cu handicap sau dacă 
acestea încalcă principiul egalității de 
gen.

Or. en

Amendamentul 221
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Importatorii ar trebui să se asigure
că produsele din țările terțe care intră pe 
piața Uniunii respectă cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă, în special că producătorii au 
aplicat procedurile de evaluare a 
conformității adecvate pentru produsele în 
cauză.

(32) Importatorii se asigură că 
produsele din țările terțe care intră pe piața 
Uniunii respectă cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă, în special 
că producătorii au aplicat procedurile de 
evaluare a conformității adecvate pentru 
produsele în cauză. Importatorul va fi 
considerat răspunzător pentru orice 
neconformitate descoperită în timpul 
verificării efectuate de autoritatea de 
supraveghere a pieței, în cooperare cu 
organizațiile reprezentative ale 
persoanelor cu handicap.

Or. it

Amendamentul 222
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Din motive de proporționalitate, 
cerințele de accesibilitate ar trebui să se 
aplice numai în măsura în care nu impun
o sarcină disproporționată asupra 

(36) Din motive de proporționalitate, 
cerințele de accesibilitate nu ar trebui să 
impună o sarcină disproporționată asupra 
operatorului economic în cauză sau nu 
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operatorului economic în cauză sau nu 
necesită o schimbare a produselor și a 
serviciilor care ar putea conduce la 
modificarea fundamentală a acestora în 
conformitate cu criteriile specificate.

necesită o schimbare a produselor și a 
serviciilor care ar putea conduce la 
modificarea fundamentală a acestora în 
conformitate cu criteriile specificate. Cu 
toate acestea, trebuie să existe mecanisme 
de control pentru a verifica exonerarea 
justificată de la aplicarea cerințelor de 
accesibilitate.

Or. en

Amendamentul 223
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Din motive de proporționalitate, 
cerințele de accesibilitate ar trebui să se 
aplice numai în măsura în care nu impun o 
sarcină disproporționată asupra 
operatorului economic în cauză sau nu 
necesită o schimbare a produselor și a 
serviciilor care ar putea conduce la 
modificarea fundamentală a acestora în 
conformitate cu criteriile specificate.

(36) Din motive de proporționalitate, 
cerințele de accesibilitate ar trebui să se 
aplice numai în măsura în care nu impun o 
sarcină, care este excesivă conform 
evaluării efectuate de autoritatea de 
supraveghere a pieței, asupra operatorului 
economic în cauză sau nu necesită o 
schimbare a produselor și a serviciilor care 
ar putea conduce la modificarea 
fundamentală a acestora în conformitate cu 
criteriile specificate.

Or. it

Amendamentul 224
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Din motive de proporționalitate, 
cerințele de accesibilitate ar trebui să se 
aplice numai în măsura în care nu impun o 
sarcină disproporționată asupra 

(36) Din motive de proporționalitate, 
cerințele de accesibilitate ar trebui să se 
aplice numai în măsura în care nu impun o 
sarcină disproporționată asupra 
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operatorului economic în cauză sau nu 
necesită o schimbare a produselor și a 
serviciilor care ar putea conduce la 
modificarea fundamentală a acestora în 
conformitate cu criteriile specificate.

operatorului economic în cauză sau nu 
necesită o schimbare a produselor și a 
serviciilor care ar putea conduce la 
modificarea fundamentală a acestora în 
conformitate cu criteriile specificate. Cu 
toate acestea, trebuie să existe mecanisme 
de control pentru a verifica, unde este 
cazul, exonerarea justificată de la 
aplicarea cerințelor de accesibilitate.

Or. en

Amendamentul 225
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Din motive de proporționalitate, 
cerințele de accesibilitate ar trebui să se 
aplice numai în măsura în care nu impun o 
sarcină disproporționată asupra 
operatorului economic în cauză sau nu 
necesită o schimbare a produselor și a 
serviciilor care ar putea conduce la 
modificarea fundamentală a acestora în 
conformitate cu criteriile specificate.

(36) Din motive de proporționalitate, 
cerințele de accesibilitate ar trebui să se 
aplice numai în măsura în care nu impun o 
sarcină disproporționată asupra 
operatorului economic în cauză sau nu 
necesită o schimbare a produselor și a 
serviciilor care ar putea conduce la 
modificarea fundamentală a acestora în 
conformitate cu criteriile specificate. Ar 
trebui luate în considerare numai 
motivele legitime în orice evaluare a 
măsurilor în care cerințele privind 
accesibilitatea nu pot fi îndeplinite din 
cauza faptului că acestea ar impune o 
sarcină disproporționată. Lipsa priorității, 
a timpului sau a cunoștințelor nu ar 
trebui să constituie motive legitime.

Or. en

Justificare

Operatorii economici ar trebui să se supună acelorași obligații juridice în materie de 
accesibilitate, deoarece obiectivul directivei este de a asigura cel mai bun nivel de 
accesibilitate. Este important să se asigure că exceptările se încadrează în limite clare, care 
nu permit niciun fel de derogare. Aliniere la considerentul 39 din Directiva privind 
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accesibilitatea site-urilor web.

Amendamentul 226
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prezenta directivă ar trebui să 
urmeze principiul „a gândi mai întâi la 
scară mică” și ar trebui să țină seama de 
sarcinile administrative cu care se 
confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să 
stabilească norme minime în ceea ce 
privește evaluarea conformității și să 
includă clauze de salvgardare pentru 
operatorii economici, mai degrabă decât să 
prevadă excepții și derogări generale 
pentru întreprinderile respective. În 
consecință, la elaborarea normelor de 
selecție și de punere în aplicare a celor mai 
adecvate proceduri de evaluare a 
conformității ar trebui să fie luată în 
considerare situația IMM-urilor, iar 
obligațiile de evaluare a conformității cu 
cerințele de accesibilitate ar trebui să fie
limitate astfel încât acestea să nu reprezinte 
o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. 
În plus, autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui să funcționeze în mod 
proporțional, în funcție de dimensiunea 
întreprinderilor, precum și de caracterul de 
serie sau de volum redus al producției în 
cauză, fără a crea obstacole inutile pentru 
IMM-uri și fără a compromite protecția 
intereselor publice.

(37) Prezenta directivă ar trebui să 
urmeze principiul „a gândi mai întâi la 
scară mică” și ar trebui să țină seama de 
sarcinile administrative cu care se 
confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să 
stabilească norme minime în ceea ce 
privește evaluarea conformității și să 
includă clauze de salvgardare pentru 
operatorii economici, mai degrabă decât să 
prevadă excepții și derogări generale 
pentru întreprinderile respective. În 
consecință, la elaborarea normelor de 
selecție și de punere în aplicare a celor mai 
adecvate proceduri de evaluare a 
conformității ar trebui să fie luată în 
considerare situația IMM-urilor, iar 
obligațiile de evaluare a conformității cu 
cerințele de accesibilitate ar trebui să fie 
limitate astfel încât acestea să nu reprezinte 
o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. 
În plus, autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui să funcționeze în mod
proporțional, în funcție de dimensiunea 
întreprinderilor, precum și de caracterul de 
serie sau de volum redus al producției în 
cauză, fără a crea obstacole inutile pentru 
IMM-uri și fără a compromite protecția 
intereselor publice. În plus, dezvoltarea 
unor produse și servicii accesibile ar 
trebui fie inclusă printre obiectivele 
programelor de finanțare destinate IMM-
urilor și microîntreprinderilor.

Or. it
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Amendamentul 227
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prezenta directivă ar trebui să 
urmeze principiul „a gândi mai întâi la 
scară mică” și ar trebui să țină seama de 
sarcinile administrative cu care se 
confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să 
stabilească norme minime în ceea ce 
privește evaluarea conformității și să 
includă clauze de salvgardare pentru 
operatorii economici, mai degrabă decât să 
prevadă excepții și derogări generale 
pentru întreprinderile respective. În 
consecință, la elaborarea normelor de 
selecție și de punere în aplicare a celor mai 
adecvate proceduri de evaluare a 
conformității ar trebui să fie luată în 
considerare situația IMM-urilor, iar 
obligațiile de evaluare a conformității cu 
cerințele de accesibilitate ar trebui să fie 
limitate astfel încât acestea să nu reprezinte 
o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. 
În plus, autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui să funcționeze în mod 
proporțional, în funcție de dimensiunea 
întreprinderilor, precum și de caracterul de 
serie sau de volum redus al producției în 
cauză, fără a crea obstacole inutile pentru 
IMM-uri și fără a compromite protecția 
intereselor publice.

(37) Prezenta directivă ar trebui să aibă 
un domeniu larg de aplicare și ar trebui să 
țină seama de sarcinile administrative cu 
care se confruntă IMM-urile. Aceasta ar 
trebui să stabilească norme exacte și 
eficace în ceea ce privește evaluarea 
conformității, iar operatorii economici ar 
putea să invoce clauze de salvgardare în 
condiții excepționale, mai degrabă decât să 
prevadă excepții și derogări generale 
pentru întreprinderile respective.
Exceptările de la normele privind 
evaluarea conformității ar trebui 
interpretate restrictiv. În consecință, la 
elaborarea normelor de selecție și de 
punere în aplicare a celor mai adecvate 
proceduri de evaluare a conformității ar 
trebui să fie luată în considerare situația 
IMM-urilor, iar obligațiile de evaluare a 
conformității cu cerințele de accesibilitate 
ar trebui să fie limitate astfel încât acestea 
să nu reprezinte o sarcină disproporționată 
pentru IMM-uri. În plus, autoritățile de 
supraveghere a pieței ar trebui să 
funcționeze în mod proporțional, în funcție 
de dimensiunea întreprinderilor, precum și 
de caracterul de serie sau de volum redus al 
producției în cauză, fără a crea obstacole 
inutile pentru IMM-uri și fără a 
compromite protecția intereselor publice.

Or. en

Amendamentul 228
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prezenta directivă ar trebui să 
urmeze principiul „a gândi mai întâi la 
scară mică” și ar trebui să țină seama de 
sarcinile administrative cu care se 
confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să 
stabilească norme minime în ceea ce 
privește evaluarea conformității și să 
includă clauze de salvgardare pentru 
operatorii economici, mai degrabă decât să 
prevadă excepții și derogări generale 
pentru întreprinderile respective. În 
consecință, la elaborarea normelor de 
selecție și de punere în aplicare a celor mai 
adecvate proceduri de evaluare a 
conformității ar trebui să fie luată în 
considerare situația IMM-urilor, iar 
obligațiile de evaluare a conformității cu 
cerințele de accesibilitate ar trebui să fie 
limitate astfel încât acestea să nu reprezinte 
o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. 
În plus, autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui să funcționeze în mod 
proporțional, în funcție de dimensiunea 
întreprinderilor, precum și de caracterul de 
serie sau de volum redus al producției în 
cauză, fără a crea obstacole inutile pentru 
IMM-uri și fără a compromite protecția 
intereselor publice.

(37) Prezenta directivă ar trebui să aibă 
un domeniu larg de aplicare și ar trebui să 
țină seama de sarcinile administrative cu 
care se confruntă IMM-urile. Aceasta ar 
trebui să stabilească norme exacte și 
eficace în ceea ce privește evaluarea 
conformității, iar operatorii economici ar 
putea să invoce clauze de salvgardare în 
condiții excepționale, mai degrabă decât să 
prevadă excepții și derogări generale 
pentru întreprinderile respective.
Exceptările de la normele privind 
evaluarea conformității ar trebui 
interpretate restrictiv. În consecință, la 
elaborarea normelor de selecție și de 
punere în aplicare a celor mai adecvate 
proceduri de evaluare a conformității ar 
trebui să fie luată în considerare situația 
IMM-urilor, iar obligațiile de evaluare a 
conformității cu cerințele de accesibilitate 
ar trebui să fie limitate astfel încât acestea 
să nu reprezinte o sarcină disproporționată 
pentru IMM-uri. În plus, autoritățile de 
supraveghere a pieței ar trebui să 
funcționeze în mod proporțional, în funcție 
de dimensiunea întreprinderilor, precum și 
de caracterul de serie sau de volum redus al 
producției în cauză, fără a crea obstacole 
inutile pentru IMM-uri și fără a 
compromite protecția intereselor publice.

Or. en

Justificare

Operatorii economici ar trebui să se supună acelorași obligații juridice în materie de 
accesibilitate, deoarece obiectivul directivei este de a asigura cel mai bun nivel de 
accesibilitate. Este important să se asigure că exceptările se încadrează în limite clare, care 
nu permit niciun fel de derogare.

Amendamentul 229
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prezenta directivă ar trebui să 
urmeze principiul „a gândi mai întâi la 
scară mică” și ar trebui să țină seama de 
sarcinile administrative cu care se 
confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să 
stabilească norme minime în ceea ce 
privește evaluarea conformității și să 
includă clauze de salvgardare pentru 
operatorii economici, mai degrabă decât să 
prevadă excepții și derogări generale 
pentru întreprinderile respective. În 
consecință, la elaborarea normelor de 
selecție și de punere în aplicare a celor mai 
adecvate proceduri de evaluare a 
conformității ar trebui să fie luată în 
considerare situația IMM-urilor, iar 
obligațiile de evaluare a conformității cu 
cerințele de accesibilitate ar trebui să fie 
limitate astfel încât acestea să nu reprezinte 
o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. 
În plus, autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui să funcționeze în mod 
proporțional, în funcție de dimensiunea 
întreprinderilor, precum și de caracterul de 
serie sau de volum redus al producției în 
cauză, fără a crea obstacole inutile pentru 
IMM-uri și fără a compromite protecția 
intereselor publice.

(37) Prezenta directivă ar trebui să 
urmeze principiul „a gândi mai întâi la 
scară mică” și ar trebui să țină seama de 
sarcinile administrative cu care se 
confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să 
stabilească norme minime în ceea ce 
privește evaluarea conformității și să 
includă clauze de salvgardare pentru 
operatorii economici, mai degrabă decât să 
prevadă excepții și derogări generale 
pentru întreprinderile respective. În 
consecință, la elaborarea normelor de 
selecție și de punere în aplicare a celor mai 
adecvate proceduri de evaluare a 
conformității ar trebui să fie luată în 
considerare situația IMM-urilor, iar 
obligațiile de evaluare a conformității cu 
cerințele de accesibilitate ar trebui să fie 
limitate astfel încât acestea să nu reprezinte 
o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. 
În plus, autoritățile de supraveghere a 
pieței ar trebui să funcționeze în mod 
proporțional, în funcție de dimensiunea 
întreprinderilor, precum și de caracterul de 
serie sau de volum redus al producției în 
cauză, fără a crea obstacole inutile pentru 
IMM-uri și fără a compromite protecția 
intereselor publice. În plus, dată fiind 
dimensiunea, resursele și natura lor, 
microîntreprinderile nu ar trebui să fie 
obligate să respecte cerințele de 
accesibilitate.

Or. en

Amendamentul 230
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În cazul în care operatorii 
economici au utilizat clauze de 
salvgardare pentru un anumit produs sau 
serviciu, ar trebui să informeze 
consumatorii că produsul sau serviciul în 
cauză nu respectă nicio cerință de 
accesibilitate prevăzută în prezenta 
directivă sau că produsul sau serviciul în 
cauză respectă parțial cerințele respective 
și motivele nerespectării sau ale 
respectării parțiale. Informațiile ar trebui 
să fie furnizate într-un mod clar, accesibil 
și ușor de înțeles de către consumatori.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să fie informați cu privire la lipsa unor cerințe de accesibilitate cu 
privire la un produs sau serviciu, întrucât evaluarea conformității cu cerințele de 
accesibilitate de către operatorul economic ar conduce la o modificare fundamentală sau la o 
sarcină disproporționată.

Amendamentul 231
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a înlesni evaluarea 
conformității cu cerințele aplicabile, este 
necesar să se prevadă prezumția de 
conformitate pentru produsele și serviciile 
care sunt în conformitate cu standardele 
armonizate voluntare adoptate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1025/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului39, în scopul exprimării 
specificațiilor tehnice detaliate ale 
cerințelor respective. Comisia a emis o 
serie de solicitări de standardizare pentru 
organizațiile europene de standardizare 

(39) Pentru a înlesni evaluarea 
conformității cu cerințele aplicabile, este 
necesar să se prevadă prezumția de 
conformitate pentru produsele și serviciile 
care sunt în conformitate cu standardele 
armonizate voluntare adoptate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1025/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului39, în scopul exprimării 
specificațiilor tehnice detaliate ale 
cerințelor respective. Comisia a emis o 
serie de solicitări de standardizare pentru 
organizațiile europene de standardizare 
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privind accesibilitatea, care ar putea fi 
relevante pentru elaborarea de standarde 
armonizate.

privind accesibilitatea, care ar putea fi 
relevante pentru elaborarea de standarde 
armonizate. Comisia ar trebui să ia în 
considerare formularea unor solicitări 
suplimentare de standardizare cu privire 
la prezenta directivă, deoarece 
standardele armonizate pot facilita în mod 
semnificativ punerea în aplicare a 
directivei de către statele membre și de 
sectorul privat. În acest sens, organizațiile 
pentru persoanele cu handicap ar trebui 
să fie în mod direct

__________________ __________________

39 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare a 
Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale 
Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 
1673/2006/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 
12).

39 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare a
Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale 
Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 
1673/2006/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 
12).

Or. en

Amendamentul 232
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În absența unor standarde 
armonizate și, dacă este necesar, în scopul 
armonizării pieței, Comisia ar trebui să 
poată adopta acte de punere în aplicare 
pentru stabilirea specificațiilor tehnice 
comune privind cerințele de accesibilitate 

(40) În absența unor standarde 
armonizate și, dacă este necesar, în scopul 
armonizării pieței sau al specificării 
nevoilor persoanelor cu limitări 
funcționale și ale persoanelor cu 
handicap, Comisia ar trebui să poată 
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prevăzute în prezenta directivă. adopta, în cooperare cu organizațiile care 
reprezintă persoanele cu handicap, acte 
de punere în aplicare pentru stabilirea 
specificațiilor tehnice comune privind 
cerințele de accesibilitate prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Ar trebui promovată participarea persoanelor cu handicap și a organizațiilor lor 
reprezentative în mod egal cu părțile interesate.

Amendamentul 233
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În absența unor standarde 
armonizate și, dacă este necesar, în scopul 
armonizării pieței, Comisia ar trebui să 
poată adopta acte de punere în aplicare 
pentru stabilirea specificațiilor tehnice 
comune privind cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă.

(40) În absența unor standarde 
armonizate și, dacă este necesar, în scopul 
armonizării pieței, Comisia ar trebui să 
poată adopta acte de punere în aplicare 
pentru stabilirea specificațiilor tehnice 
comune privind cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă, cu 
implicarea organizațiilor reprezentative 
ale persoanelor cu handicap.

Or. it

Amendamentul 234
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În absența unor standarde 
armonizate și, dacă este necesar, în scopul 
armonizării pieței, Comisia ar trebui să 

(40) În absența unor standarde 
armonizate și, dacă este necesar, în scopul 
armonizării pieței, Comisia ar trebui să 
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poată adopta acte de punere în aplicare 
pentru stabilirea specificațiilor tehnice 
comune privind cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă.

poată adopta acte de punere în aplicare 
pentru stabilirea specificațiilor tehnice 
comune privind cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă, cu 
implicarea organizațiilor pentru 
persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 235
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) În scopul stabilirii unor 
specificații tehnice comune și a unor 
standarde armonizate care să respecte 
cerințele de accesibilitate pentru produse 
și servicii în cel mai eficient mod, Comisia 
ar trebui să implice organizațiile-umbrelă 
europene pentru persoanele cu handicap 
și toate părțile interesate relevante în 
procesul decizional, atunci când acest 
lucru este fezabil.

Or. en

Amendamentul 236
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Atunci când efectuează 
supravegherea pe piață a produselor, 
autoritățile de supraveghere a pieței ar 
trebui să revizuiască evaluarea în 
cooperare cu persoanele cu handicap și 
cu organizațiile acestora.
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Or. en

Amendamentul 237
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Marcajul CE, ca indicație concretă 
a conformității unui produs cu cerințele 
de accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă, este consecința vizibilă a unui 
întreg proces cuprinzând evaluarea 
conformității în sensul larg. Prezenta 
directivă ar trebui să respecte principiile 
generale care guvernează marcajul CE, 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului40 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor.

eliminat

__________________

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 
218, 13.8.2008, p. 30). L 218 vom 
13.8.2008, S. 30).

Or. de

Amendamentul 238
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Marcajul CE, ca indicație concretă 
a conformității unui produs cu cerințele 
de accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă, este consecința vizibilă a unui 
întreg proces cuprinzând evaluarea 
conformității în sensul larg. Prezenta 
directivă ar trebui să respecte principiile 
generale care guvernează marcajul CE, 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului40 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor.

eliminat

__________________

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 
218, 13.8.2008, p. 30).

Or. en

Amendamentul 239
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Marcajul CE, ca indicație concretă 
a conformității unui produs cu cerințele 
de accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă, este consecința vizibilă a unui 
întreg proces cuprinzând evaluarea 
conformității în sensul larg. Prezenta 
directivă ar trebui să respecte principiile 
generale care guvernează marcajul CE, 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 

eliminat
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765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului40 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor.

__________________

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 
218, 13.8.2008, p. 30).

Or. en

Justificare

Impunerea cerinței ca produsele să poarte marcajul CE ar crea confuzii pentru toate părțile 
implicate. Acest lucru ar conduce la o situație în care produsele poartă marcajul CE chiar 
dacă nu sunt accesibile din cauza faptului că sunt produse mai vechi, disponibile în 
continuare pe piață sau produse pentru care s-a utilizat o derogare. Prin urmare, 
accesibilitatea nu ar trebui să fie corelată cu marcajul CE.

Amendamentul 240
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Marcajul CE, ca indicație concretă 
a conformității unui produs cu cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă, este consecința vizibilă a unui 
întreg proces cuprinzând evaluarea 
conformității în sensul larg. Prezenta 
directivă ar trebui să respecte principiile 
generale care guvernează marcajul CE, 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului40 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor.

(44) Marcajul CE, ca indicație concretă 
a conformității unui produs cu cerințele de 
accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă, este consecința vizibilă a unui 
întreg proces cuprinzând evaluarea 
conformității în sensul larg. Prezenta 
directivă ar trebui să respecte principiile 
generale care guvernează marcajul CE, 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului40 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor. Ar trebui introdus un sistem 
de marcare separat, astfel încât să fie mai 
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clar pentru toți consumatorii, inclusiv 
pentru persoanele cu handicap, cu 
incapacități datorate vârstei sau de altă 
natură, că anumite produse și servicii 
sunt conforme cu prezenta directivă. 
Marcajul CE va fi, astfel, completat de 
informațiile de pe ambalaj pentru a indica 
accesibilitatea pentru utilizatori.

__________________ __________________

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea produselor 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

40 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea produselor 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

Or. en

Amendamentul 241
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008, prin aplicarea 
marcajului CE pe un produs, 
producătorul declară că produsul este 
conform cu toate cerințele de 
accesibilitate aplicabile și că își asumă 
întreaga responsabilitate pentru aceasta.

eliminat

Or. en

Justificare

Impunerea cerinței ca produsele să poarte marcajul CE ar crea confuzii pentru toate părțile 
implicate. Acest lucru ar conduce la o situație în care produsele poartă marcajul CE chiar 
dacă nu sunt accesibile din cauza faptului că sunt produse mai vechi, disponibile în 
continuare pe piață sau produse pentru care s-a utilizat o derogare. Prin urmare, 
accesibilitatea nu ar trebui să fie corelată cu marcajul CE.
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Amendamentul 242
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008, prin aplicarea 
marcajului CE pe un produs, 
producătorul declară că produsul este 
conform cu toate cerințele de 
accesibilitate aplicabile și că își asumă 
întreaga responsabilitate pentru aceasta.

eliminat

Or. en

Amendamentul 243
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008, prin aplicarea 
marcajului CE pe un produs, producătorul 
declară că produsul este conform cu toate 
cerințele de accesibilitate aplicabile și că 
își asumă întreaga responsabilitate pentru 
aceasta.

(45) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008, prin aplicarea 
marcajului CE pe un produs, producătorul 
declară că produsul este conform cu toate 
cerințele de accesibilitate aplicabile și că 
își asumă întreaga responsabilitate pentru 
aceasta. Producătorul ar trebui să adauge 
o indicație clară cu privire la 
accesibilitate, lângă marcajul CE, cu 
scopul de a informa mai bine 
consumatorii.

Or. en

Justificare

O indicație clară cu privire accesibilitate le va permite consumatorilor să facă o alegere în 
cunoștință de cauză.
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Amendamentul 244
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008, prin aplicarea 
marcajului CE pe un produs, producătorul 
declară că produsul este conform cu toate 
cerințele de accesibilitate aplicabile și că 
își asumă întreaga responsabilitate pentru 
aceasta.

(45) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008, prin aplicarea 
marcajului CE pe un produs, producătorul 
declară că produsul este conform cu toate 
cerințele de accesibilitate aplicabile și că 
își asumă întreaga responsabilitate pentru 
aceasta. Producătorul ar trebui să adauge 
o indicație clară cu privire la 
accesibilitate, lângă marcajul CE, cu 
scopul de a informa mai bine 
consumatorii.

Or. en

Amendamentul 245
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Se așteaptă din partea statelor 
membre să garanteze că autoritățile de 
supraveghere a pieței verifică îndeplinirea 
de către operatorii economici a criteriilor 
prevăzute la articolul 12 alineatul (3), în 
conformitate cu capitolul V.

(48) Se așteaptă din partea statelor 
membre să garanteze că autoritățile de 
supraveghere a pieței verifică îndeplinirea 
de către operatorii economici a criteriilor 
prevăzute la articolul 12 alineatul (3), în 
conformitate cu capitolul V, și organizează 
consultări periodice cu organizațiile care 
reprezintă persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 246
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White



PE599.675v01-00 56/151 AM\1116870RO.docxx

RO

Propunere de directivă
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Bazele de date naționale care 
conțin toate informațiile relevante privind 
gradul de accesibilitate a produselor și a 
serviciilor enumerate la articolul 1 
alineatele (1) și (2) ar permite o mai bună 
includere în supravegherea pieței a 
persoanelor cu limitări funcționale, 
inclusiv a persoanelor cu handicap și a 
organizațiilor acestora.

Or. en

Amendamentul 247
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Statele membre ar trebui să 
înființeze un registru public de baze de 
date accesibile cu produsele și serviciile 
inaccesibile. Consumatorii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a consulta și de a 
introduce informații cu privire la 
produsele inaccesibile. Statele membre ar 
trebui să ia măsurile necesare pentru a 
informa consumatorii sau alte părți 
interesate cu privire la posibilitatea de a 
depune plângeri.

Or. en

Justificare

La nivel european ar trebui stabilită și finanțată colectarea de reclamații și de statistici 
privind accidentele referitoare la lipsa accesibilității produselor și a serviciilor. Astfel de 
statistici sunt necesare pentru a furniza date în vederea elaborării de standarde, pentru a 
realiza controale și pentru a întreprinde acțiuni de supraveghere a pieței în ceea ce privește 
accesibilitatea.
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Amendamentul 248
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) La nivel național și la nivelul 
Uniunii ar trebui stabilite baze de date 
privind produsele inaccesibile.

Or. en

Amendamentul 249
Marco Zullo

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Ar trebui stabilită o procedură de 
salvgardare care să se aplice numai în cazul 
unui dezacord între statele membre asupra 
unor măsuri luate de către un stat membru, 
în baza căreia părțile interesate să fie 
informate cu privire la acțiunile 
preconizate în legătură cu produsele 
neconforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar 
trebui să permită autorităților de 
supraveghere a pieței ca, în cooperare cu 
operatorii economici relevanți, să acționeze 
din timp cu privire la astfel de produse.

(50) Ar trebui stabilită o procedură de 
salvgardare care să se aplice numai în cazul 
unui dezacord între statele membre asupra 
unor măsuri luate de către un stat membru, 
în baza căreia părțile interesate să fie 
informate cu privire la acțiunile 
preconizate în legătură cu produsele 
neconforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar 
trebui să permită autorităților de 
supraveghere a pieței ca, în cooperare cu 
organizațiile reprezentative ale 
persoanelor cu handicap și cu operatorii 
economici relevanți, să acționeze din timp 
cu privire la astfel de produse.

Or. it

Amendamentul 250
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
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Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Ar trebui stabilită o procedură de 
salvgardare care să se aplice numai în cazul 
unui dezacord între statele membre asupra 
unor măsuri luate de către un stat membru, 
în baza căreia părțile interesate să fie 
informate cu privire la acțiunile 
preconizate în legătură cu produsele 
neconforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar 
trebui să permită autorităților de 
supraveghere a pieței ca, în cooperare cu 
operatorii economici relevanți, să acționeze 
din timp cu privire la astfel de produse.

(50) Ar trebui stabilită o procedură de 
salvgardare care să se aplice numai în cazul 
unui dezacord între statele membre asupra 
unor măsuri luate de către un stat membru, 
în baza căreia părțile interesate să fie 
informate cu privire la acțiunile 
preconizate în legătură cu produsele 
neconforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar 
trebui să permită autorităților de 
supraveghere a pieței ca, în cooperare cu 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu handicap și operatorii economici 
relevanți, să acționeze din timp cu privire 
la astfel de produse.

Or. en

Justificare

Ar trebui promovată participarea persoanelor cu handicap și a organizațiilor lor 
reprezentative în condiții de egalitate cu alte părți interesate.

Amendamentul 251
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Ar trebui stabilită o procedură de 
salvgardare care să se aplice numai în cazul 
unui dezacord între statele membre asupra 
unor măsuri luate de către un stat membru, 
în baza căreia părțile interesate să fie 
informate cu privire la acțiunile 
preconizate în legătură cu produsele 
neconforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar 

(50) Ar trebui stabilită o procedură de 
salvgardare care să se aplice numai în cazul 
unui dezacord între statele membre asupra 
unor măsuri luate de către un stat membru, 
în baza căreia părțile interesate să fie 
informate cu privire la acțiunile 
preconizate în legătură cu produsele 
neconforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă. Aceasta ar 
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trebui să permită autorităților de 
supraveghere a pieței ca, în cooperare cu 
operatorii economici relevanți, să acționeze 
din timp cu privire la astfel de produse.

trebui să permită autorităților de 
supraveghere a pieței ca, în cooperare cu 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu handicap și operatorii economici 
relevanți, să acționeze din timp cu privire 
la astfel de produse.

Or. en

Amendamentul 252
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că sunt disponibile căi de atac 
eficace și rapide împotriva deciziilor luate 
de autoritățile contractante și de entitățile 
contractante în ceea ce privește 
includerea unui anumit contract în 
domeniul de aplicare al Directivelor 
2014/24/UE și 2014/25/UE. Având în 
vedere cadrul juridic existent privind căile 
de atac în domeniile reglementate de 
Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE, 
domeniile în cauză ar trebui să fie excluse 
de la aplicarea dispozițiilor prezentei 
directive referitoare la punerea în aplicare 
și la sancțiuni. O astfel de excludere nu ar 
trebui totuși să aducă atingere obligațiilor 
statelor membre care decurg din tratate de 
a lua toate măsurile necesare pentru a 
garanta aplicarea și eficacitatea dreptului 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 253
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Considerentul 53 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) Pentru a oferi prestatorilor de 
servicii timp suficient pentru a se adapta 
la cerințele stabilite în prezenta directivă, 
este necesar să se prevadă o perioadă de 
tranziție de [cinci] ani de la data punerii 
în aplicare a prezentei directive, pe 
parcursul căreia produsele utilizate 
pentru a presta un serviciu care au fost 
introduse pe piața Uniunii înainte de data 
respectivă nu trebuie să respecte cerințele 
de accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă, cu excepția cazului în care sunt 
înlocuite de către prestatorii de servicii în 
timpul perioadei de tranziție. Acest lucru 
nu ar trebui să aducă atingere perioadelor 
de tranziție și datelor de punere în 
aplicare stabilite de alte acte legislative 
ale Uniunii privind accesibilitatea. Având 
în vedere costurile aferente bancomatelor 
(ATM-uri), automatelor pentru tichete și 
automatelor de check-in și ciclul de viață 
lung al acestora, este oportun să se 
prevadă ca, atunci când astfel de aparate 
sunt utilizate pentru a presta servicii, 
acestea să poată fi utilizate în continuare, 
până la sfârșitul duratei lor de viață utilă 
din punct de vedere economic sau fizic 
sau până când sunt pe deplin amortizate. 
În cazul în care, pe baza evaluării 
solicitate, se concluzionează că cerința ca 
toate bancomatele, automatele pentru 
tichete sau automatele de check-in care 
sunt disponibile pentru prestarea 
aceluiași serviciu respectă cerințele de 
accesibilitate prevăzute de prezenta 
directivă ar constitui o sarcină 
disproporționată asupra operatorului 
economic, atunci evaluarea ar trebui să 
sugereze și câte aparate care respectă 
cerințele ar fi suficiente pentru a garanta 
accesibilitatea serviciilor furnizate de 
prestatorul de servicii în cauză. În 
evaluarea sa, prestatorul de servicii ar 
trebui să ia în considerare, printre altele, 
beneficiile avute în vedere pentru 
persoanele cu handicap și dacă se poate 
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avea cu ușurință acces la aparatele 
accesibile.

Or. en

Amendamentul 254
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) Pentru a oferi prestatorilor de 
servicii timp suficient pentru a se adapta 
la cerințele stabilite în prezenta directivă, 
este necesar să se prevadă o perioadă de 
tranziție de șase ani de la data punerii în 
aplicare a prezentei directive, pe 
parcursul căreia produsele utilizate 
pentru a presta un serviciu care au fost 
introduse pe piața Uniunii înainte de data 
respectivă nu trebuie să respecte cerințele 
de accesibilitate prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 255
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) Cu toate acestea, contractele de 
achiziții publice de produse, lucrări sau 
servicii care fac obiectul Directivei 
2014/24/UE sau al Directivei 2014/25/UE 
și care au fost atribuite înainte de data 
punerii în aplicare a prezentei directive, 
ar trebui să se desfășoare în continuare în 
conformitate cu cerințele de accesibilitate, 
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dacă este cazul, specificate în contractele 
publice respective.

Or. en

Amendamentul 256
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) Cerințele de accesibilitate stabilite 
în prezenta directivă ar trebui să se aplice 
numai în cazul produselor introduse pe 
piața Uniunii după intrarea în vigoare a 
măsurilor naționale de transpunere.

Or. de

Amendamentul 257
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de directivă
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniul de aplicare Obiectul și domeniul de aplicare

Or. en

Amendamentul 258
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul - 1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Pentru a îmbunătăți funcționarea 
pieței interne, scopul prezentei directive 
este de a apropia actele cu putere de lege 
și actele administrative ale statelor 
membre, prin eliminarea barierelor din 
calea liberei circulații a anumitor produse 
și servicii accesibile.

Or. en

Justificare

Trimitere la obiectivul directivei din primul articol.

Amendamentul 259
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Prezenta directivă stabilește un 
cadru pentru instituirea cerințelor de 
accesibilitate aplicabile la nivelul Uniunii 
pentru produsele și serviciile menționate 
la alineatul (2) și următoarele, cu scopul 
de a asigura libera circulație a acestor 
produse și servicii în cadrul pieței interne 
și, în același timp, de a spori 
accesibilitatea respectivelor produse și 
servicii pentru persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și persoanele în vârstă.

Or. en

Amendamentul 260
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Capitolele I, II-V și VII se aplică 
următoarelor produse:

(1) Capitolele I, II-V și VII se aplică 
următoarelor produse introduse pe piața 
Uniunii după intrarea în vigoare a 
măsurilor naționale de transpunere:

Or. de

Amendamentul 261
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 1 - alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Capitolele I, II-V și VII se aplică 
următoarelor produse:

(1) Capitolele I, II-V și VII se aplică 
următoarelor produse introduse pe piață 
după data de aplicare a prezentei 
directive:

Or. de

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că prezenta directivă se aplică numai noilor produse și servicii.

Amendamentul 262
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamente informatice și sisteme 
de operare de uz general;

(a) echipamente informatice de uz 
general;

Or. en
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Amendamentul 263
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) următoarelor terminale pentru 
autoservire:

(b) terminalelor pentru autoservire, 
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 264
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 - alineatul 1 - litera b - punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) automate pentru tichete; (ii) automate pentru tichete și automate 
de check-in pentru prestarea de servicii de 
transport de călători aerian, feroviar, 
maritim și cu autobuzul;

Or. de

Justificare

Luând în considerare articolul 1 alineatul (2), în ceea ce privește terminalele de autoservire 
ar trebuie specificat în mod clar la ce terminale de autoservire se face concret referire.

Amendamentul 265
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) automate pentru tichete de 
parcare;
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Or. en

Amendamentul 266
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 - alineatul 1 - litera b - punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) automate de check-in; eliminat

Or. de

Justificare

Automatele de check-in sunt menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) punctul (ii), 
împreună cu automatele pentru tichete.

Amendamentul 267
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) terminale de plăți.

Or. en

Amendamentul 268
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) terminale de plăți.

Or. en
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Justificare

Tranzacțiile efectuate prin intermediul terminalelor de plată reprezintă forma de plată 
electronică cel mai frecvent utilizată în UE. Asigurarea unor terminale de plată mai 
accesibile poate ajuta statele membre să respecte obligațiile care le revin în temeiul 
articolului 9 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap 
(CNUDPH).

Amendamentul 269
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) terminale de plăți;

Or. en

Amendamentul 270
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) terminale de plăți;

Or. en

Amendamentul 271
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) automate pentru tichete de 
parcare;
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Or. en

Amendamentul 272
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) echipamente terminale aferente cu 
capacități informatice avansate utilizate 
de consumatori, legate de serviciile de 
telefonie;

eliminat

Or. en

Justificare

Codul european al comunicațiilor electronice este în prezent în curs de revizuire; prin 
urmare, raportorul consideră că acest aspect este mai bine reglementat în legislația specifică 
sectorului.

Amendamentul 273
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) echipamente terminale aferente cu 
capacități informatice avansate utilizate de 
consumatori, legate de serviciile de 
telefonie;

(c) echipamente terminale aferente cu 
capacități informatice avansate utilizate de 
consumatori, legate de serviciile de 
comunicare interpersonală;

Or. en

Amendamentul 274
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) echipamente terminale aferente cu 
capacități informatice avansate utilizate 
de consumatori, legate de serviciile mass-
media audiovizuale.

(d) echipamente terminale aferente 
utilizate de consumatori, legate de 
serviciile mass-media audiovizuale.

Or. en

Amendamentul 275
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) aparate de uz casnic cu interfață 
pentru utilizatori.

Or. en

Amendamentul 276
Lucy Anderson

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) aparate de uz casnic cu interfață 
pentru utilizatori.

Or. en

Amendamentul 277
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera da (nouă)



PE599.675v01-00 70/151 AM\1116870RO.docxx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cititoare de conținut electronic de 
carte.

Or. en

Justificare

Orice dispozitiv care permite citirea cărților electronice ar trebui să fie accesibil, întrucât 
formatul cărților electronice este neutru din punct de vedere tehnologic.

Amendamentul 278
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 1 - alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Capitolele I, II-V și VII se aplică 
următoarelor servicii:

(2) Capitolele I, II-V și VII se aplică 
următoarelor servicii furnizate după data 
de aplicare a prezentei directive:

Or. de

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că prezenta directivă se aplică numai noilor produse și servicii.

Amendamentul 279
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) servicii de telefonie și echipamente 
terminale aferente cu capacități 
informatice avansate utilizate de 
consumatori;

eliminat

Or. en
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Justificare

Codul european al comunicațiilor electronice este în prezent în curs de revizuire; prin 
urmare, raportorul consideră că acest aspect este mai bine reglementat în legislația specifică 
sectorului.

Amendamentul 280
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) servicii de telefonie și echipamente 
terminale aferente cu capacități informatice 
avansate utilizate de consumatori;

(a) servicii de comunicare 
interpersonală și echipamente terminale 
aferente cu capacități informatice avansate 
utilizate de consumatori;

Or. en

Amendamentul 281
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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) arhitectura site-urilor web și 
aplicațiile mobile ale serviciilor mass-
media audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 282
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii mass-media audiovizuale și 
echipamente aferente cu capacități 
informatice avansate utilizate de 
consumatori;

(b) site-uri web și servicii integrate pe 
dispozitive mobile asigurate de serviciile 
mass-media audiovizuale;

Or. en

Justificare

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale este în prezent în curs de revizuire. Cerințele 
de accesibilitate ar trebui, așadar, incluse în directiva respectivă. Cu toate acestea, directiva 
respectivă nu include site-uri web, aplicații mobile și echipamente legate de serviciile mass-
media audiovizuale. Prin urmare, se propune păstrarea lor în actul legislativ pentru a se 
evita orice lacună.

Amendamentul 283
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

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 care oferă acces la servicii 
mass-media audiovizuale, inclusiv
echipamente aferente cu capacități 
informatice avansate utilizate de 
consumatori utilizate pentru prestarea 
respectivelor servicii;

Or. en

Amendamentul 284
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ghișee interactive plasate în spații 
publice și legate de activitățile de 
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cumpărare;

Or. en

Amendamentul 285
Jiří Maštálka

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) vehicule de transport de călători 
aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul și 
infrastructura aferentă;

Or. en

Amendamentul 286
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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 și 
servicii intermodale de transport de 
călători cu privire la:

i) site-uri web, servicii integrate pe 
dispozitive mobile, sisteme inteligente de 
emitere a biletelor și transmitere în timp 
real a informațiilor;

ii) terminale pentru autoservire, 
automate pentru tichete și automate de 
check-in utilizate la prestarea de servicii 
de transport de călători;

Or. de

Justificare

Această completare ar trebui adăugată în domeniul de aplicare din motive ce țin de claritate.



PE599.675v01-00 74/151 AM\1116870RO.docxx

RO

Amendamentul 287
Othmar Karas

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,
exceptând serviciile ocazionale de 
transport, în temeiul articolului 3 litera 
(b) din Regulamentul (UE) nr. 181/2011;

Or. de

Justificare

Excepția privind serviciile ocazionale trebuie să garanteze că acestea nu intră neapărat în 
domeniul de aplicare al dispozițiilor prezentei directive. Este important să se excludă în 
special întreprinderile mici și mijlocii din domeniul serviciilor ocazionale de transport.

Amendamentul 288
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

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 în 
legătură cu următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 289
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c – punctul i (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

i) terminalele de autoservire de pe 
teritoriul UE, inclusiv automatele pentru 
tichete (cel puțin un aparat pe domeniu 
predefinit) și automatele de check-in (cel 
puțin un aparat pe domeniu predefinit), 
folosite la prestarea de servicii de 
transport de călători aerian, feroviar, 
maritim și cu autobuzul;

Or. de

Justificare

Clarificare a articolului 1 alineatul (2) litera (c) punctul (ii) din proiectul de raport, prin 
precizarea că cel puțin un automat pentru tichete, respectiv un automat de check-in, trebuie 
să îndeplinească cerințele directivei cu privire la accesibilitate.

Amendamentul 290
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) site-urile web, aplicațiile mobile, 
serviciile integrate pe dispozitivele mobile, 
sistemele inteligente de emitere a biletelor 
și de transmitere în timp real a 
informațiilor; precum și

Or. en

Amendamentul 291
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) terminalele pentru autoservire 
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aflate pe teritoriul Uniunii, inclusiv 
automatele pentru tichete și automatele de 
check-in utilizate pentru prestarea de 
servicii de transport de călători;

Or. en

Amendamentul 292
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) servicii bancare; d) servicii bancare și terminale de 
plată;

Or. it

Amendamentul 293
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii bancare; (d) servicii bancare și de plăți;

Or. en

Amendamentul 294
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii bancare; (d) servicii bancare pentru 
consumatori;
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Or. en

Amendamentul 295
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cărți electronice; (e) cărți electronice și echipamente 
aferente;

Or. en

Amendamentul 296
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cărți electronice; (e) cărți electronice și acces la cărți 
electronice;

Or. en

Amendamentul 297
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cărți electronice; (e) cărți electronice și cititoare de 
conținut electronic de carte;

Or. en
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Justificare

Orice dispozitiv care permite citirea cărților electronice ar trebui să fie accesibil, întrucât 
formatul cărților electronice este neutru din punct de vedere tehnologic.

Amendamentul 298
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) comerț electronic. (f) comerț electronic, site-uri web ale 
furnizorilor de produse și servicii, entități 
private mandatate să presteze un serviciu 
de interes general, site-uri web de media 
și de știri, platforme online și de 
comunicare socială.

Or. en

Amendamentul 299
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) comerț electronic. (f) comerț electronic, site-uri web ale 
furnizorilor de produse și servicii, entități 
private mandatate să presteze un serviciu 
de interes general, site-uri web de media 
și de știri, platforme online și de 
comunicare socială

Or. en

Amendamentul 300
Igor Šoltes
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) comerț electronic. (f) comerț electronic, inclusiv servicii 
online și servicii integrate pe dispozitive 
mobile asigurate de furnizorii de servicii 
poștale, energetice și de asigurare.

Or. en

Amendamentul 301
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) comerț electronic. (f) piață online destinată utilizării de 
către consumatori.

Or. en

Amendamentul 302
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) site-uri web și servicii integrate pe 
dispozitive mobile asigurate de furnizorii 
de servicii poștale, energetice și de 
asigurare.

Or. en

Justificare

Este important să se includă servicii-cheie de interes general care nu sunt reglementate 
efectiv de Directiva privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul 
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public. Acest lucru ar consolida complementaritatea acestor două acte legislative.

Amendamentul 303
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) servicii de cazare;

Or. en

Amendamentul 304
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) servicii de cazare.

Or. en

Amendamentul 305
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sisteme de operare.

Or. en

Justificare

În prezent, sistemele de operare nu sunt furnizate doar ca echipamente informatice, ci și ca 
un serviciu. Echipamentele informatice nu sunt statice și pot fi actualizate ușor.
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Amendamentul 306
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Capitolele I, VI și VII din prezenta 
directivă se aplică următoarelor elemente:

3. Capitolele I, VI și VII din prezenta 
directivă se aplică următoarelor elemente, 
în ceea ce privește produsele și serviciile 
stabilite la prezentul articol alineatele (1) 
și (2):

Or. en

Amendamentul 307
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractele de achiziții publice și de 
concesiune care fac obiectul Directivei
2014/23/UE42, al Directivei 2014/24/UE și 
al Directivei 2014/25/UE;

(a) sub rezerva alineatului 3 litera (a) 
din prezentul articol, contractele de 
achiziții publice, inclusiv contractele 
mixte, al căror obiect este destinat 
utilizării de către persoane fizice, 
indiferent dacă este vorba de publicul larg 
sau de personalul autorității contractante 
sau al entității contractante, și care fac 
obiectul Directivei 2014/24/UE și al 
Directivei 2014/25/UE, în care 
specificațiile tehnice sunt redactate în 
conformitate cu aceste directive, astfel 
încât să ia în considerare, cu excepția 
cazurilor bine justificate, criteriile de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
handicap sau proiectarea pentru toate 
categoriile de utilizatori;

__________________

42 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 
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februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune (JO L 94, 
28.3.2014, p. 1)

Or. en

Amendamentul 308
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractele de achiziții publice și de 
concesiune care fac obiectul Directivei
2014/23/UE42, al Directivei 2014/24/UE și 
al Directivei 2014/25/UE;

(a) contractele de achiziții publice, 
inclusiv contractele mixte, al căror obiect 
este destinat utilizării de către persoane 
fizice, indiferent dacă este vorba de 
publicul larg sau de personalul autorității 
contractante sau al entității contractante, 
și care fac obiectul Directivei 2014/24/UE 
și al Directivei 2014/25/UE, în care 
specificațiile tehnice sunt redactate astfel 
încât să ia în considerare criteriile de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
handicap, în conformitate cu directivele 
respective;

__________________

42 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune (JO L 94, 
28.3.2014, p. 1)

Or. en

Amendamentul 309
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractele de achiziții publice și de 
concesiune care fac obiectul Directivei 
2014/23/UE42, al Directivei 2014/24/UE și 
al Directivei 2014/25/UE;

(a) contractele de achiziții publice și de 
concesiune care fac obiectul Directivei 
2014/23/UE42, al Directivei 2014/24/UE și 
al Directivei 2014/25/UE, concepute sau 
elaborate după data punerii în aplicare a 
prezentei directive, fără a schimba 
caracterul obligatoriu sau voluntar al 
dispozițiilor.

__________________ __________________

42 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1)

42 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1)

Or. en

Amendamentul 310
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contractele de achiziții publice în 
conformitate cu alineatul 3 litera (a), în 
cazul în care specificațiile tehnice legate 
de aceste contracte sunt publicate într-o 
invitație de participare după data punerii 
în aplicare a prezentei directive, dar nu și 
în ceea ce privește modificările aduse 
contractelor de achiziții publice dacă 
contractul în cauză a fost atribuit înainte 
de data respectivă;

Or. en

Amendamentul 311
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) programele în conformitate cu 
alineatul 3 litera (b) adoptate după data 
punerii în aplicare a prezentei directive 
sau documentele de programare care pun 
în aplicare astfel de programe, în măsura 
în care documentele sunt publicate după 
data respectivă.

Or. en

Amendamentul 312
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) infrastructura de transport nouă, 
reabilitată și modernizată în conformitate 
cu alineatul 3 litera (d) în cazul căreia 
proiectarea sau construcția începe după 
data punerii în aplicare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 313
Edward Czesak

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pregătirea și punerea în aplicare a 
programelor în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul 

eliminat
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european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime43;și al 
Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului44.

__________________

43 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 
347, 20.12.2013, p. 320).

44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul 
social european și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 314
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pregătirea și punerea în aplicare a 
programelor în temeiul Regulamentului
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

(b) pregătirea și punerea în aplicare a 
programelor în temeiul fondurilor 
structurale și de investiții europene care 
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European și al Consiliului de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime43;și al Regulamentului
(UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului44.

prevăd că accesibilitatea pentru 
persoanele cu handicap este luată în 
considerare pe tot parcursul pregătirii și 
punerii în aplicare a programelor 
respective, astfel cum prevede în prezent 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime43; și 
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului44.

__________________ __________________

43 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 
347, 20.12.2013, p. 320).

43 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 
347, 20.12.2013, p. 320).

44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul 
social european și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 
Consiliului.

44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind Fondul 
social european și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 315
Edward Czesak
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedurile de atribuire a 
contractelor pentru serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători, în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului45;

eliminat

__________________

45 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
călători și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale 
Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

Or. en

Amendamentul 316
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedurile de atribuire a 
contractelor pentru serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători, în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului45;

(c) contractele de servicii publice care 
sunt atribuite după punerea în aplicare a 
prezentei directive, pe bază competitivă 
sau direct pentru serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători, în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului45, în măsura în care 
autoritățile competente au prevăzut 
respectarea cerințelor de accesibilitate;

__________________ __________________

45 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 

45 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
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călători și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale 
Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1). 
L 315 din 3.12.2007, p. 1).

călători și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale 
Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1). 
L 315 din 3.12.2007, p. 1).

Or. de

Justificare

Autoritatea competentă are libertatea de a decide dacă în criteriile de atribuire sunt incluse 
și cerințele de accesibilitate. În cazul în care decid totuși stabilirea acestei condiții, criteriile
trebuie să corespundă cerințelor de accesibilitate din prezenta directivă.

Amendamentul 317
Edward Czesak

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) infrastructura de transport, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1315/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului46.

eliminat

__________________

46 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport (JO L 348, 
20.12.2013, p.1).

Or. en

Amendamentul 318
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Microîntreprinderile, date fiind 
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dimensiunea, resursele și natura acestora, 
nu au obligația de a respecta cerințele de 
accesibilitate stabilite în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 319
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Capitolele I, II și VII din prezenta 
directivă se aplică următoarelor elemente:

(a) mediului construit folosit de 
clienții serviciilor de transport de călători, 
inclusiv mediului care este gestionat de 
furnizorii de servicii și de operatorii de 
infrastructură;

(b) mediului construit folosit de 
clienții serviciilor bancare;

(c) mediului construit folosit de 
clienții serviciilor de telefonie, inclusiv 
centrelor de servicii pentru clienți și 
magazinelor gestionate de operatori de 
telefonie.

Or. en

Amendamentul 320
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pot fi prevăzute unele derogări de 
la aplicarea următoarei directive în 
cazurile în care produsele și serviciile 
care fac obiectul acesteia sunt fabricate 
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de către microîntreprinderi.

Or. it

Amendamentul 321
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre pot menține sau 
pot introduce, în conformitate cu dreptul 
Uniunii, măsuri care depășesc cerințele 
minime de accesibilitate prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 322
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezenta directivă nu aduce 
atingere legislației Uniunii și legislației 
naționale privind dreptul de autor și 
drepturile conexe.

Or. en

Amendamentul 323
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Alineatul (3) se aplică numai 
produselor și serviciilor menționate la 
alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 324
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor următoarelor acte 
legislative ale Uniunii atunci când se 
referă la accesibilitatea cuprinsă în 
Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 în ceea 
ce privește furnizarea, la cerere, a 
anumitor informații privind 
accesibilitatea serviciilor de transport 
feroviar și în ceea ce privește furnizarea 
de bilete; Regulamentul (UE) nr. 
1300/2014 în ceea ce privește stabilirea 
specificațiilor tehnice de interoperabilitate 
referitoare la anumite elemente de 
accesibilitate ale sistemului feroviar al 
Uniunii pentru persoanele cu handicap și 
persoanele cu mobilitate redusă; 
Regulamentul (UE) nr. 454/2011 privind 
specificația tehnică de interoperabilitate 
referitoare la subsistemul „aplicații 
telematice pentru serviciile de călători” al 
sistemului feroviar transeuropean; 
Regulamentul (UE) nr. 181/2011 cu 
privire la furnizarea anumitor informații 
privind condițiile de acces care trebuie 
puse la dispoziția pasagerilor; și 
Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 care 
prevede furnizarea anumitor informații 
privind condițiile de acces care trebuie 
puse la dispoziția pasagerilor, precum și 
Regulamentul (UE) nr. 1107/2006 cu 
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privire la furnizarea informațiilor indicate 
în acesta pe durata călătoriei pe calea 
aerului. Prezenta directivă completează 
aceste regulamente prin faptul că prevede 
cerințe de accesibilitate suplimentare 
referitoare la aspecte care nu intră sub 
incidența respectivelor regulamente.

Or. en

Amendamentul 325
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Armonizare minimă

1. Statele membre mențin, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, măsuri 
care depășesc cerințele minime prevăzute 
de prezenta directivă.

2. Statele membre pot introduce, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, măsuri 
care depășesc cerințele minime prevăzute 
de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 326
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Excluderea microîntreprinderilor

Statele membre pot exclude de la 
aplicarea prezentei directive 
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microîntreprinderile, din cauza 
dimensiunii lor, a resurselor și a naturii 
operatorilor economici respectivi.

Or. en

Amendamentul 327
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produse și servicii accesibile” 
înseamnă produse și servicii care sunt
perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap, în 
condiții de egalitate cu ceilalți;

(1) „produse și servicii accesibile” 
înseamnă produse și servicii care sunt 
utilizabile pentru persoanele cu handicap, 
în condiții de egalitate cu ceilalți, în 
general și fără ajutor extern substanțial.

Or. en

Amendamentul 328
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produse și servicii accesibile” 
înseamnă produse și servicii care sunt 
perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap, în 
condiții de egalitate cu ceilalți;

(1) „produse și servicii accesibile” 
înseamnă produse și servicii care sunt 
perceptibile, utilizabile, ușor de înțeles și 
rezistente pentru persoanele cu limitări 
funcționale și pentru persoanele cu 
handicap, în condiții de egalitate cu ceilalți;

Or. en

Justificare

Trimiterea la „persoane cu limitări funcționale” în plus față de termenul „persoane cu 
handicap” ar trebui păstrată pentru a sublinia faptul că o pondere mai mare a populației va 
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beneficia de aplicarea acestei directive. De asemenea, este esențial să se țină cont de toate 
persoanele care ar beneficia de produse și servicii accesibile atunci când se realizează 
analiza costurilor și a beneficiilor estimate.

Amendamentul 329
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produse și servicii accesibile” 
înseamnă produse și servicii care sunt 
perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap, în 
condiții de egalitate cu ceilalți;

(1) „produse și servicii accesibile” 
înseamnă produse și servicii care sunt 
perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles 
pentru persoanele cu limitări funcționale și
pentru persoanele cu handicap, în condiții 
de egalitate cu ceilalți;

Or. en

Amendamentul 330
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produse și servicii accesibile” 
înseamnă produse și servicii care sunt 
perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap, în 
condiții de egalitate cu ceilalți;

(1) „produse și servicii accesibile” 
înseamnă produse și servicii care sunt 
perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles 
pentru persoanele cu limitări funcționale și
pentru persoanele cu handicap, în condiții 
de egalitate cu ceilalți;

Or. en

Amendamentul 331
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produse și servicii accesibile” 

înseamnă produse și servicii care sunt 
perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles 
pentru persoanele cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap, în 
condiții de egalitate cu ceilalți;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fi

Amendamentul 332
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „accesibilitate” înseamnă măsura 
în care produsele, sistemele, serviciile, 
spațiile și instalațiile pot fi utilizate de 
către persoane din cadrul unei populații, 
indiferent de vârstă sau de handicap, 
pentru a atinge un anumit obiectiv într-un 
anumit context de utilizare;

Or. en

Amendamentul 333
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „proiectare universală” (denumită și 
„proiectare pentru toți”) înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor, 
programelor și serviciilor astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai 
mare măsură posibilă, fără necesitatea 
adaptărilor sau a proiectării speciale. 

(2) „proiectare universală” (denumită și 
„proiectare pentru toți”) înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor, 
programelor și serviciilor astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor
persoanelor, în cea mai mare măsură 
posibilă, fără necesitatea adaptărilor sau a 
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„Proiectarea universală” nu exclude 
dispozitivele de asistență pentru categorii 
speciale de persoane cu limitări 
funcționale, inclusiv de persoane cu 
handicap, acolo unde sunt necesare;

proiectării speciale. „Proiectarea 
universală” ar putea fi, de asemenea, 
realizată cu ajutorul interoperabilității cu 
dispozitive de asistență pentru persoanele
cu handicap, acolo unde sunt necesare;

Or. en

Amendamentul 334
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „proiectare universală” (denumită și 
„proiectare pentru toți”) înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor, 
programelor și serviciilor astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai 
mare măsură posibilă, fără necesitatea 
adaptărilor sau a proiectării speciale. 
„Proiectarea universală” nu exclude 
dispozitivele de asistență pentru categorii
speciale de persoane cu limitări 
funcționale, inclusiv de persoane cu 
handicap, acolo unde sunt necesare;

(2) „proiectare universală” (denumită și 
„proiectare pentru toți”) înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor, 
programelor și serviciilor astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai 
mare măsură posibilă și, dacă este posibil 
din punct de vedere tehnic, fără 
necesitatea adaptărilor sau a proiectării 
speciale. „Proiectarea universală” nu 
exclude necesitatea de a conecta la 
produsul respectiv la dispozitive de 
asistență, precum aplicații furnizate de 
terți, dispozitive periferice, software și 
hardware, pentru a-l face accesibil pentru 
categoriile speciale de persoane cu limitări 
funcționale, inclusiv de persoane cu 
handicap;

Or. de

Amendamentul 335
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „proiectare universală” (denumită și 
„proiectare pentru toți”) înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor, 
programelor și serviciilor astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai 
mare măsură posibilă, fără necesitatea 
adaptărilor sau a proiectării speciale. 
„Proiectarea universală” nu exclude 
dispozitivele de asistență pentru categorii 
speciale de persoane cu limitări 
funcționale, inclusiv de persoane cu 
handicap, acolo unde sunt necesare;

(2) „proiectare universală” (denumită și 
„proiectare pentru toți”) înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor, 
programelor și serviciilor astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai 
mare măsură posibilă, fără necesitatea 
adaptărilor sau a proiectării speciale. 
„Proiectarea universală” nu exclude 
dispozitivele de asistență pentru categorii 
speciale de persoane cu limitări funcționale 
și de persoane cu handicap, acolo unde 
sunt necesare;

Or. en

Justificare

„Proiectarea universală” este conceptul cel mai adecvat pentru a fi utilizat în contextul 
Actului privind accesibilitatea și este menționat în mod specific la articolul 4 litera (f) din 
CNUDPH.

Amendamentul 336
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „proiectare universală” (denumită și 
„proiectare pentru toți”) înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor, 
programelor și serviciilor astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai 
mare măsură posibilă, fără necesitatea 
adaptărilor sau a proiectării speciale. 
„Proiectarea universală” nu exclude 
dispozitivele de asistență pentru categorii 
speciale de persoane cu limitări 
funcționale, inclusiv de persoane cu 
handicap, acolo unde sunt necesare;

(2) „proiectare universală” (denumită și 
„proiectare pentru toți”) înseamnă 
proiectarea produselor, spațiilor, 
programelor și serviciilor astfel încât 
acestea să fie accesibile tuturor, în cea mai 
mare măsură posibilă, fără necesitatea 
adaptărilor sau a proiectării speciale. 
„Proiectarea universală” nu exclude 
dispozitivele de asistență pentru categorii 
speciale de persoane cu limitări funcționale 
și de persoane cu handicap, acolo unde 
sunt necesare;

Or. en
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Amendamentul 337
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 2 – 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, cognitive, 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;

Or. fi

Amendamentul 338
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „persoanele cu handicap” includ 
persoanele care au incapacități fizice, 
mentale, intelectuale sau senzoriale pe 
termen lung, care, în interacțiune cu 
diferite bariere, pot împiedica participarea 
lor deplină și efectivă la viața socială în 
condiții de egalitate cu ceilalți;

(4) „persoanele cu handicap” includ 
persoanele care au incapacități fizice, 
mentale, cognitive, intelectuale sau 
senzoriale pe termen lung, care, în 
interacțiune cu diferite bariere, pot 
împiedica participarea lor deplină și 
efectivă la viața socială în condiții de 
egalitate cu ceilalți;

Or. fi

Amendamentul 339
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „accesul la serviciile mass-media 
audiovizuale” înseamnă funcțiile 
necesare pentru a permite utilizarea 
serviciilor mass-media audiovizuale 
prestate, în special diferite mijloace de 
transmisie a serviciilor mass-media 
audiovizuale, în măsura în care funcțiile 
nu sunt reglementate de Directiva 
2010/13/UE;

Or. en

Amendamentul 340
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „cărți electronice” înseamnă cărți 
digitale furnizate prin descărcare sau prin 
difuzare în flux („streaming”) de pe un 
site web, astfel încât să poată fi consultate 
pe un calculator, pe un smartphone, pe un 
cititor de cărți electronice sau pe un alt 
sistem de citire;

Or. en

Amendamentul 341
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) „site web” înseamnă toate 
versiunile de site-uri web, inclusiv cele 
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proiectate pentru a fi accesate de pe un 
dispozitiv mobil sau prin orice alte 
mijloace. În cazul în care o aplicație 
concepută de proprietarii unui site web 
oferă servicii în legătură cu site-ul, 
prezenta definiție se aplică și acestei 
aplicații;

Or. en

Amendamentul 342
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „servicii de telefonie” înseamnă 
servicii în sensul articolului 2 litera (c) 
din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului48;

eliminat

__________________

48 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie
2002 privind un cadru de reglementare 
comun pentru rețelele și serviciile de 
comunicații electronice (JO L 108, 
24.4.2002, p. 33).

Or. en

Justificare

Codul european al comunicațiilor electronice este în prezent în curs de revizuire; prin 
urmare, raportorul consideră că acest aspect este mai bine reglementat în legislația specifică 
sectorului.

Amendamentul 343
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „servicii de telefonie” înseamnă 
servicii în sensul articolului 2 litera (c) 
din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului48;

(7) „servicii de comunicații 
interpersonale” înseamnă servicii, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 5
din Directiva.....a Parlamentului European 
și a Consiliului48;

__________________ __________________

48 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 
2002 privind un cadru de reglementare 
comun pentru rețelele și serviciile de 
comunicații electronice (JO L 108, 
24.4.2002, p. 33).

48 Directiva .... Parlamentului European și a 
Consiliului din... de stabilire a Codului 
european al comunicațiilor electronice
(JO L...).

Or. en

Amendamentul 344
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) „rechemare” înseamnă orice 
măsură care are ca scop returnarea unui 
produs ce a fost pus deja la dispoziția 
utilizatorului final;

eliminat

Or. en

Amendamentul 345
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) „servicii bancare” înseamnă 
servicii care le permit consumatorilor să 
deschidă și să utilizeze, în Uniune, conturi 
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de plăți cu servicii de bază, în sensul 
Directivei 2014/92/UE;

Or. en

Amendamentul 346
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) „comerț electronic” înseamnă 
vânzarea online de produse și servicii.

(21) „piață online” înseamnă un serviciu 
digital care permite consumatorilor, astfel 
cum sunt definiți la articolul 4 alineatul 
(1) litera (a) din Directiva 2013/11/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a, să încheie online vânzări 
sau contracte de servicii cu comercianți, 
astfel cum sunt definiți la articolul 4 
alineatul (1) litera (b) din directiva 
menționată mai sus, fie pe site-ul internet 
al pieței online, fie pe site-ul internet al 
unui comerciant care utilizează servicii
informatice furnizate de piața online;

__________________

1a Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 
2013 privind soluționarea alternativă a 
litigiilor în materie de consum și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 
(Directiva privind SAL în materie de 
consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 63).

Or. en

Amendamentul 347
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) „tehnologie de asistență” 
înseamnă un obiect, o piesă de 
echipament sau un sistem de produse 
utilizat pentru a mări, a menține sau a 
îmbunătăți capacitățile funcționale ale 
persoanelor cu limitări funcționale, ale 
persoanelor cu handicap și ale 
persoanelor în vârstă;;

Or. en

Amendamentul 348
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) „tehnologie de asistență” 
înseamnă un obiect, o piesă de 
echipament sau un sistem de produse, 
indiferent dacă este achiziționat ca atare, 
modificat sau personalizat, utilizat pentru 
a mări, a menține sau a îmbunătăți 
capacitățile funcționale ale persoanelor 
cu handicap;

Or. en

Amendamentul 349
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) „servicii specifice de acces” 

înseamnă un serviciu, precum descrierile 
audio, subtitrările pentru persoanele 
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surde și cu deficiențe de auz sau 
interpretarea în limbajul semnelor, care 
îmbunătățește accesibilitatea 
conținuturilor audiovizuale, respectiv a 
programelor, pentru persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 350
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21c) „subtitrările pentru persoanele 
surde și cu deficiențe de auz” înseamnă 
echivalentul vizual sincronizat sub formă 
de text al informației audio, vocală sau 
non-vocală, necesar pentru a înțelege 
conținutul media;

Or. en

Amendamentul 351
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21d) „descriere audio” înseamnă 
descriere sonoră suplimentară, intercalată 
cu dialog, care descrie aspectele relevante 
ale conținutului vizual al unui mesaj 
audiovizual, ce nu poate fi înțeles numai 
din coloana sonoră principală;

Or. en
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Amendamentul 352
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21e) „subtitrare vorbită sau subtitrare 
audio” înseamnă citirea cu voce tare a 
subtitrărilor în limba națională când 
dialogul este într-o limbă diferită;

Or. en

Amendamentul 353
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21f) „servicii de retransmisie” înseamnă 
serviciile prestate de interpreți, care 
permit persoanelor surde sau cu 
deficiențe de auz sau care au tulburări de 
vorbire să comunice prin telefon prin 
intermediul unui interpret, cu o persoană 
care aude într-un mod care este 
„echivalent din punct de vedere 
funcțional” cu capacitatea unei persoane 
fără handicap;

Or. en

Amendamentul 354
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 21 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21g) „text în timp real” înseamnă 
comunicare folosind transmiterea unui 
text în care caracterele sunt transmise de 
un terminal pe măsură ce sunt introduse, 
astfel încât comunicarea să fie percepută 
de utilizatori ca fiind continuă;

Or. en

Amendamentul 355
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
produsele și serviciile menționate la 
articolul 1 alineatele (1) și (2) sunt 
conforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în anexa I, în conformitate cu 
alineatele (2)-(9) ale prezentului articol.

1. Statele membre se asigură că 
produsele și serviciile menționate la 
articolul 1 alineatele (1) și (2) sunt 
conforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în anexa I, în conformitate cu 
alineatele (2)-(9) ale prezentului articol. 
Utilizarea tehnologiei de asistență pentru 
îndeplinirea obiectivului de accesibilitate 
este permisă.

Or. en

Amendamentul 356
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
produsele și serviciile menționate la 
articolul 1 alineatele (1) și (2) sunt 

1. Statele membre se asigură că 
produsele și serviciile menționate la 
articolul 1 alineatele (1) și (2) sunt 



AM\1116870RO.docxx 107/151 PE599.675v01-00

RO

conforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în anexa I, în conformitate cu 
alineatele (2)-(9) ale prezentului articol.

conforme cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în anexa I, în conformitate cu 
alineatele (2)-(9) ale prezentului articol 
prin autorități competente.

Or. ro

Amendamentul 357
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Echipamentele informatice și 
sistemele de operare de uz general sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
I a anexei I.

2. Echipamentele informatice și 
sistemele de operare de uz general, precum 
și aparatele de uz casnic cu interfață 
pentru utilizatori sunt conforme cu 
cerințele stabilite în secțiunea I a anexei I.

Or. en

Amendamentul 358
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Echipamentele informatice și 
sistemele de operare de uz general sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
I a anexei I.

2. Echipamentele informatice și 
sistemele de operare de uz general sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
I a anexei I în toate statele membre.

Or. ro

Amendamentul 359
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Echipamentele informatice și
sistemele de operare de uz general sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
I a anexei I.

2. Echipamentele informatice, 
sistemele de operare de uz general și 
cititoarele de conținut electronic de carte
sunt conforme cu cerințele stabilite în 
secțiunea I a anexei I.

Or. en

Justificare

Orice dispozitiv care permite citirea cărților electronice ar trebui să fie accesibil, deoarece 
formatul de cărți electronice este neutru din punct de vedere tehnologic.

Amendamentul 360
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete și automatele de check-in 
sunt conforme cu cerințele stabilite în 
secțiunea II a anexei I.

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete, automatele de check-in și 
terminalele de plată sunt conforme cu 
cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.

Or. en

Amendamentul 361
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete și automatele de check-in 

(3) Un număr adecvat de terminale
pentru autoservire: bancomatele, 
automatele pentru tichete și automatele de 
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sunt conforme cu cerințele stabilite în 
secțiunea II a anexei I.

check-in sunt conforme cu cerințele 
stabilite în secțiunea II a anexei I.

Or. de

Amendamentul 362
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete și automatele de check-in 
sunt conforme cu cerințele stabilite în 
secțiunea II a anexei I.

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete, automatele de check-in și 
terminalele de plată sunt conforme cu 
cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.

Or. it

Amendamentul 363
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete și automatele de check-in 
sunt conforme cu cerințele stabilite în 
secțiunea II a anexei I.

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete și automatele de check-in, 
precum și terminalele de plată sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
II a anexei I.

Or. en

Amendamentul 364
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete și automatele de check-in 
sunt conforme cu cerințele stabilite în 
secțiunea II a anexei I.

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: terminalele de plată,
bancomatele, automatele pentru tichete și 
automatele de check-in sunt conforme cu 
cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.

Or. en

Amendamentul 365
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete și automatele de check-in 
sunt conforme cu cerințele stabilite în 
secțiunea II a anexei I.

3. Următoarele terminale pentru 
autoservire: bancomatele, automatele 
pentru tichete, terminalele de plată și 
automatele de check-in sunt conforme cu 
cerințele stabilite în secțiunea II a anexei I.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile efectuate prin intermediul terminalelor de plată reprezintă forma de plată 
electronică cel mai frecvent utilizată în UE. Asigurarea unor terminale de plată mai 
accesibile poate ajuta statele membre să respecte obligațiile care le revin în temeiul 
articolului 9 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap 
(CNUDPH).

Amendamentul 366
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Serviciile de telefonie, inclusiv eliminat
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serviciile de urgență și echipamentele 
terminale aferente cu capacități 
informatice avansate utilizate de 
consumatori sunt conforme cu cerințele 
stabilite în secțiunea III a anexei I.

Or. en

Justificare

Codul european al comunicațiilor electronice este în prezent în curs de revizuire; prin 
urmare, raportorul consideră că acest aspect este mai bine reglementat în legislația specifică 
sectorului.

Amendamentul 367
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Serviciile de telefonie, inclusiv 
serviciile de urgență și echipamentele 
terminale aferente cu capacități informatice 
avansate utilizate de consumatori sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
III a anexei I.

4. Serviciile de comunicare 
interpersonală, inclusiv serviciile de 
urgență și echipamentele terminale aferente 
cu capacități informatice avansate utilizate 
de consumatori sunt conforme cu cerințele 
stabilite în secțiunea III a anexei I.

Or. en

Amendamentul 368
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Serviciile de telefonie, inclusiv 
serviciile de urgență și echipamentele 
terminale aferente cu capacități informatice 
avansate utilizate de consumatori sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
III a anexei I.

4. Serviciile de telefonie, inclusiv 
serviciile de urgență și echipamentele 
terminale aferente cu capacități informatice 
avansate utilizate de consumatori sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
III a anexei I. Statele membre asigură 
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disponibilitatea a cel puțin unui serviciu 
de retransmisie pe bază de texte și a unui 
serviciu de retransmisie pe bază de 
material video pe întreg teritoriul statului 
membru și în mod continuu, în consultare 
cu organizațiile utilizatorilor, inclusiv cu 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu handicap, și se asigură că aceste 
servicii de retransmisie sunt 
interoperabile cu serviciile de telefonie. 
De asemenea, statele membre asigură 
disponibilitatea unei comunicații sonore, 
vizuale și textuale în timp real 
(conversație totală) cu serviciile de 
urgență de la nivel național, regional și 
local.

Or. en

Amendamentul 369
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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. Echipamentele terminale aferente 
legate de serviciile mass-media 
audiovizuale, precum și de structura site-
ului web și de aplicațiile mobile ale 
serviciilor mass-media audiovizuale sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
IV a anexei I.

Or. en

Amendamentul 370
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5
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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. Site-urile web, serviciile mobile ale 
serviciilor mass-media audiovizuale și 
echipamentele aferente cu capacități 
informatice avansate utilizate de 
consumatori sunt conforme cu cerințele 
stabilite în secțiunea IV a anexei I.

Or. en

Justificare

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale este în prezent în curs de revizuire. Cerințele 
de accesibilitate ar trebui, așadar, incluse în directiva respectivă. Cu toate acestea, directiva 
respectivă nu include site-uri web, aplicații mobile și echipamente legate de serviciile mass-
media audiovizuale. Prin urmare, se propune păstrarea lor în actul legislativ pentru a se 
evita orice lacună.

Amendamentul 371
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data prevăzută la articolul 27 
alineatul (2), furnizorii de servicii media 
audiovizuale care transmit în Uniune își 
fac serviciile accesibile după cum 
urmează:

- cel puțin 75 % din toate 
programele conțin subtitrări pentru 
persoanele surde și cu deficiențe de auz;

- cel puțin 75 % din toate 
programele subtitrate în limba națională 
includ subtitrări audio;

- cel puțin 5 % din toate programele 
conțin interpretare în limbajul semnelor.

Or. en
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Amendamentul 372
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

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) Un număr adecvat de servicii 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.

Or. de

Amendamentul 373
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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 și cu autobuzul și 
serviciile de transport de călători 
intermodal, 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 numai în 
cazul în care aceste cerințe nu sunt 
incluse deja în următoarele lex specialis:
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- 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 maritim și 
pe căile navigabile interioare, 
Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 și

- în materie de transport aerian, 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006.

Or. de

Justificare

Există deja regulamente care stabilesc normele în ceea ce privește accesibilitatea în sectorul 
transporturilor, iar acestea nu ar trebui să fie nici eludate, nici subminate. Prezenta directivă 
trebuie să completeze actele legislative deja existente, în caz contrar creându-se incertitudine 
juridică.

Amendamentul 374
Maria Grapini

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 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 și accesibile pentru persoanele cu 
dizabilități.

Or. ro
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Amendamentul 375
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Serviciile bancare, site-urile web, 
serviciile bancare integrate pe dispozitive 
mobile, terminalele pentru autoservire, 
inclusiv bancomatele utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunea VI a 
anexei I.

(7) Un număr adecvat de servicii
bancare, site-urile web, serviciile bancare 
integrate pe dispozitive mobile, terminalele 
pentru autoservire, inclusiv bancomatele 
utilizate pentru prestarea de servicii 
bancare sunt conforme cu cerințele stabilite 
în secțiunea VI a anexei I.

Or. de

Amendamentul 376
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Serviciile bancare, site-urile web, 
serviciile bancare integrate pe dispozitive 
mobile, terminalele pentru autoservire, 
inclusiv bancomatele utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunea VI a 
anexei I.

7. Serviciile bancare și de plată, 
inclusiv site-urile web, serviciile bancare și 
de plată integrate pe dispozitive mobile, 
terminalele pentru autoservire, inclusiv 
terminalele de plată și bancomatele 
utilizate pentru prestarea de servicii 
bancare și de plată sunt conforme cu 
cerințele stabilite în secțiunea VI a anexei 
I.

Or. en

Justificare

Tranzacțiile efectuate prin intermediul terminalelor de plată reprezintă forma de plată 
electronică cel mai frecvent utilizată în UE. Asigurarea unor terminale de plată mai 
accesibile poate ajuta statele membre să respecte obligațiile care le revin în temeiul 
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articolului 9 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap 
(CNUDPH).

Amendamentul 377
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Serviciile bancare, site-urile web, 
serviciile bancare integrate pe dispozitive 
mobile, terminalele pentru autoservire, 
inclusiv bancomatele utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunea VI a 
anexei I.

7. Serviciile bancare, site-urile web, 
serviciile bancare integrate pe dispozitive 
mobile, terminalele pentru autoservire, 
inclusiv bancomatele utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare și terminalele
de plată sunt conforme cu cerințele 
stabilite în secțiunea VI a anexei I.

Or. it

Amendamentul 378
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Serviciile bancare, site-urile web, 
serviciile bancare integrate pe dispozitive 
mobile, terminalele pentru autoservire, 
inclusiv bancomatele utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunea VI a 
anexei I.

7. Serviciile bancare, site-urile web, 
serviciile bancare integrate pe dispozitive 
mobile, terminalele pentru autoservire, 
inclusiv terminalele de plată și
bancomatele utilizate pentru prestarea de 
servicii bancare sunt conforme cu cerințele 
stabilite în secțiunea VI a anexei I.

Or. en

Amendamentul 379
Igor Šoltes
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Serviciile bancare, site-urile web, 
serviciile bancare integrate pe dispozitive 
mobile, terminalele pentru autoservire, 
inclusiv bancomatele utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunea VI a 
anexei I.

7. Serviciile bancare, site-urile web, 
serviciile bancare integrate pe dispozitive 
mobile și terminalele de plată, terminalele 
pentru autoservire, inclusiv bancomatele 
utilizate pentru prestarea de servicii 
bancare sunt conforme cu cerințele stabilite 
în secțiunea VI a anexei I.

Or. en

Amendamentul 380
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Cărțile electronice sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunea VII a 
anexei I.

8. Cărțile electronice și echipamentele 
aferente sunt conforme cu cerințele 
stabilite în secțiunea VII a anexei I.

Or. en

Amendamentul 381
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Cărțile electronice sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunea VII a 
anexei I.

8. Cărțile electronice și cititoarele de 
conținut electronic de carte sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunea VII a 
anexei I.

Or. en



AM\1116870RO.docxx 119/151 PE599.675v01-00

RO

Justificare

Orice dispozitiv care permite citirea cărților electronice ar trebui să fie accesibil, deoarece 
formatul de cărți electronice este neutru din punct de vedere tehnologic.

Amendamentul 382
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Comerțul electronic este conform
cu cerințele stabilite în secțiunea VIII a 
anexei I.

9. Piețele online sunt conforme cu 
cerințele stabilite în secțiunea VIII a anexei 
I.

Or. en

Amendamentul 383
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Comerțul electronic este conform
cu cerințele stabilite în secțiunea VIII a 
anexei I.

9. Comerțul electronic, site-urile 
furnizorilor de produse și servicii, site-
urile de media și știri, platformele online 
și platformele de comunicare socială sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
VIII a anexei I. Conținutul generat de 
utilizatori este scutit de cerințele stabilite 
în secțiunea VIII a anexei I, în timp ce 
instrumentele de creare disponibile sunt 
accesibile pentru persoanele cu handicap 
și permit crearea de conținut accesibil.

Or. en

Amendamentul 384
Igor Šoltes
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Comerțul electronic este conform
cu cerințele stabilite în secțiunea VIII a 
anexei I.

9. Comerțul electronic, site-urile 
media și de știri, platformele online și 
platformele de comunicare socială sunt 
conforme cu cerințele stabilite în secțiunea 
VIII a anexei I.

Or. en

Amendamentul 385
Edward Czesak

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Înlocuit de noul articol 3a.
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Amendamentul 386
Jiří Maštálka

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

Amendamentul 387
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

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

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 
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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.

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

Justificare

Asigurarea unui mediu construit accesibil poate ajuta statele membre să respecte obligațiile 
care le revin în temeiul articolului 9 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap (CNUDPH).

Amendamentul 388
Igor Šoltes

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, 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, 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

Amendamentul 389
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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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 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 numai în ceea ce privește 
construirea de noi infrastructuri și 
renovările substanțiale, în scopul de a 
maximiza utilizarea acestora de către 
persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 390
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

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 

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 handicap.
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cu handicap.

Or. en

Amendamentul 391
Marco Zullo

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 respectă 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.

Or. it

Amendamentul 392
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 

10. Statele membre garantează 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 
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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.

clienți și de magazinele gestionate de 
operatori de telefonie respectă 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.

Or. en

Amendamentul 393
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Serviciile de cazare sunt conforme 
cu cerințele stabilite în secțiunile VIII și X 
ale anexei I.

Or. en

Amendamentul 394
Edward Czesak

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

Mediul construit

1. Statele membre sunt încurajate să 
solicite ca furnizorii de servicii de 
comunicații electronice menționați la 
articolul 1 alineatul (2) litera (a), 
furnizorii de servicii de transport de 
călători menționați la articolul 1 
alineatul (2) litera (c) și operatorii de 
infrastructuri conexe, precum și furnizorii 
de servicii bancare pentru consumatori, 
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menționați la articolul 1 alineatul (2) 
litera (d) să se asigure că mediul construit 
utilizat de către consumatorii lor respectă 
cerințele de accesibilitate din secțiunea V 
a anexei I, pentru ca aceste servicii să fie 
utilizate de către persoane cu handicap. 

2. Fără a aduce atingere cerințelor 
privind mediul construit prevăzute în alte 
dispoziții legislative ale Uniunii, statele 
membre sunt încurajate să solicite ca 
mediul construit, inclusiv infrastructura 
de transport utilizată de călători, în 
special infrastructura de transport a 
rețelei transeuropene de transport, să 
respecte cerințele de accesibilitate din 
anexa I.

Or. en

Amendamentul 395
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot împiedica punerea 
la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a 
produselor și a serviciilor care sunt 
conforme cu prezenta directivă din motive 
legate de cerințele de accesibilitate.

Statele membre nu pot împiedica punerea 
la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a 
produselor și a serviciilor care sunt 
conforme cu prezenta directivă din motive 
legate de cerințele de accesibilitate și dacă 
nu încalcă cerințele de calitate privind 
protecția consumatorilor.

Or. ro

Amendamentul 396
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când își introduc pe piață 
produsele, producătorii trebuie să se 
asigure că acestea au fost proiectate și 
fabricate în conformitate cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prevăzute la 
articolul 3.

1. Atunci când își introduc pe piață 
produsele, producătorii trebuie să se 
asigure că acestea au fost proiectate și 
fabricate în conformitate cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prevăzute la 
articolul 3, cu excepția cazului în care 
cerințele funcționale nu pot fi îndeplinite, 
deoarece adaptarea produsului ar avea 
nevoie de o modificare fundamentală sau 
ar impune o sarcină disproporționată 
pentru producător.

Or. en

Amendamentul 397
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se consideră că cerințele prevăzute 
la alineatul (1) sunt îndeplinite și în cazul 
în care producătorul optează pentru 
utilizarea unor aplicații oferite de părți 
terțe, a perifericelor, a software-ului, a 
hardware-ului sau a echipamentelor din 
clădirile clienților la care au acces 
persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 398
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii întocmesc documentația eliminat
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tehnică în conformitate cu anexa II și 
efectuează procedura de evaluare a 
conformității menționată în anexa 
respectivă sau dispun efectuarea acestei 
proceduri.

Or. en

Amendamentul 399
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii întocmesc documentația 
tehnică în conformitate cu anexa II și 
efectuează procedura de evaluare a 
conformității menționată în anexa 
respectivă sau dispun efectuarea acestei 
proceduri.

Producătorii documentează modul în care 
au fost îndeplinite criteriile funcționale 
relevante, prevăzute în anexa I, în baza 
scopului prevăzut pentru produsul său. 
Producătorii pot stabili modul în care pot 
documenta acest lucru, în conformitate cu 
anexa I. Acesta ar putea include 
enumerarea standardelor utilizate pentru 
a îndeplini criteriile funcționale sau 
informații detaliate cu privire la modul în 
care au fost respectate criteriile 
funcționale ori în ce măsură produsele lor 
respectă criteriile. În cazul în care nu este 
relevant pentru utilizarea prevăzută sau 
pentru realizarea tehnologiei, pot fi 
oferite explicații.

Or. en

Justificare

Se consideră că marcajul CE este adecvat pentru cerințele de accesibilitate, prin urmare, se 
propune înlocuirea procedurii de evaluare a conformității cu documente alternative care 
urmează să fie furnizate de către producători.

Amendamentul 400
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE și aplică 
marcajul CE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 401
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE și aplică 
marcajul CE.

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE.

Or. en

Amendamentul 402
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE și aplică 
marcajul CE.

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE.
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Or. en

Amendamentul 403
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE și aplică 
marcajul CE.

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE și aplică 
marcajul CE. Acestea includ o trimitere 
suplimentară clară la accesibilitate, cum 
ar fi mențiunea „Produs accesibil”.

Or. en

Amendamentul 404
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE și aplică 
marcajul CE.

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele de 
accesibilitate aplicabile prin procedura 
menționată, producătorii întocmesc o 
declarație de conformitate UE și aplică 
marcajul CE. Acestea trebuie să includă o 
trimitere suplimentară clară la 
accesibilitate.

Or. en

Justificare

Trimiterea clară la accesibilitate va permite consumatorilor să aleagă în cunoștință de cauză.
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Amendamentul 405
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Producătorii se asigură că există 
proceduri care garantează conformitatea 
permanentă a producției de serie. 
Modificările în proiectare sau cele 
referitoare la caracteristicile produsului și 
modificările standardelor armonizate sau 
ale altor specificații tehnice, în raport cu 
care se declară conformitatea unui 
produs, se iau în considerare în mod 
corespunzător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 406
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Producătorii se asigură că există 
proceduri care garantează conformitatea
permanentă a producției de serie. 
Modificările în proiectare sau cele 
referitoare la caracteristicile produsului și 
modificările standardelor armonizate sau 
ale altor specificații tehnice, în raport cu
care se declară conformitatea unui 
produs, se iau în considerare în mod 
corespunzător.

3. Producătorii se asigură că există 
proceduri care garantează documentarea
permanentă a producției de serie. 
Modificările în proiectare sau cele 
referitoare la caracteristicile produsului și 
modificările standardelor armonizate sau 
ale altor specificații tehnice la care se
referă produsul se iau în considerare în 
mod corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 407
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Producătorii păstrează un registru 
de plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări de produse și informează 
distribuitorii cu privire la orice astfel de 
activități de monitorizare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 408
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Producătorii păstrează un registru 
de plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări de produse și informează 
distribuitorii cu privire la orice astfel de 
activități de monitorizare.

4. Producătorii păstrează un registru 
de plângeri, de produse neconforme și 
informează distribuitorii cu privire la orice 
astfel de activități de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 409
Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pascal Arimont

Propunere de directivă
Articolul 5 - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii se asigură că 
produsul este însoțit de instrucțiuni și 
informații de siguranță, într-o limbă ușor 
de înțeles pentru consumatori și 
utilizatorii finali, după cum se stabilește 

eliminat
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de către statul membru în cauză.

Or. de

Justificare

Această obligație este deja prevăzută în anexa I.

Amendamentul 410
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Producătorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă ușor de înțeles 
pentru consumatori și utilizatorii finali, 
după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză.

7. Producătorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, în limba oficială a statului 
membru, după cum se stabilește de către 
statul membru în cauză.

Or. ro

Amendamentul 411
Anneleen Van Bossuyt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Producătorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă ușor de înțeles 
pentru consumatori și utilizatorii finali, 
după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză.

7. Producătorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni într-o limbă ușor 
de înțeles pentru consumatori și utilizatorii 
finali, după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză.

Or. en
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Amendamentul 412
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Producătorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă ușor de înțeles 
pentru consumatori și utilizatorii finali, 
după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză.

7. Producătorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă ușor de înțeles 
pentru consumatori și utilizatorii finali, 
după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză. Furnizarea de 
instrucțiuni și de informații de siguranță 
consumatorilor ar trebui să se facă în 
formate accesibile și multiple.

Or. en

Amendamentul 413
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Producătorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă ușor de înțeles 
pentru consumatori și utilizatorii finali, 
după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză.

7. Producătorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă ușor de înțeles 
pentru consumatori și utilizatorii finali, 
după cum se stabilește de către statul 
membru în cauză. Furnizarea de 
instrucțiuni și de informații de siguranță 
consumatorilor ar trebui să se facă în 
formate accesibile și multiple.

Or. en

Justificare

Utilizarea în siguranță a produselor și a serviciilor este un element esențial al accesibilității. 
Furnizarea de instrucțiuni și de informații de siguranță consumatorilor ar trebui să se facă în 
formate accesibile și multiple.
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Amendamentul 414
Anneleen Van Bossuyt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc 
legat de accesibilitate, producătorii 
informează imediat în acest sens 
autoritățile naționale competente din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
pe piață produsul, indicând detaliile, în 
special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective luate.

8. Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs.

Or. en

Amendamentul 415
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc 
legat de accesibilitate, producătorii 
informează imediat în acest sens 
autoritățile naționale competente din statele 

8. Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs sau pentru a-l retrage, 
după caz. În plus, în cazul în care produsul
nu este în conformitate cu prezenta 
directivă, producătorii informează imediat 
în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
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membre în care au pus la dispoziție pe 
piață produsul, indicând detaliile, în special 
cu privire la neconformitate și la orice 
măsuri corective luate.

pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

Or. en

Amendamentul 416
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc legat 
de accesibilitate, producătorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective
luate.

8. Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs sau pentru a-l retrage, 
după caz. În plus, în cazul în care produsul 
prezintă un risc pentru siguranță și 
sănătate, producătorii informează imediat 
în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

Or. en

Amendamentul 417
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 

8. Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 
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necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc legat 
de accesibilitate, producătorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

necesare pentru a aduce în conformitate 
respectivul produs, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc legat 
de accesibilitate, producătorii informează 
în maxim 24 de ore în acest sens 
autoritățile naționale competente din statele 
membre în care au pus la dispoziție pe 
piață produsul, indicând detaliile, în special 
cu privire la neconformitate și la orice 
măsuri corective luate.

Or. ro

Amendamentul 418
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice 
acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pe care 
le-au introdus pe piață, cu scopul de a 
asigura conformitatea cu cerințele 
menționate la articolul 3.

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă pentru
a asigura conformitatea cu cerințele 
menționate la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 419
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, în limba oficială a țării în care 
este distribuit produsul. Ei cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
produsele pe care le-au introdus pe piață, 
cu scopul de a asigura conformitatea cu 
cerințele menționate la articolul 3.

Or. ro

Amendamentul 420
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități 
naționale competente, furnizează acesteia
toate informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

9. Producătorii furnizează 
autorităților naționale competente toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

Or. en
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Amendamentul 421
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru îndeplinirea cerințelor 
de conformitate ale produselor pe care le-
au introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 422
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru asigurarea conformității 
produselor pe care le-au introdus pe piață, 
cu scopul de a asigura conformitatea cu 
cerințele menționate la articolul 3.
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Or. en

Justificare

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 
noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 
prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă
riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva.

Amendamentul 423
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea 
neconformității produselor pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 424
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 

9. Producătorii, în urma unei cereri 
din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
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informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele pe care le-au 
introdus pe piață, cu scopul de a asigura 
conformitatea cu cerințele menționate la 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 425
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să coopereze cu autoritățile 
naționale competente, la cererea acestora, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
produsele acoperite de mandatul lor.

(b) să coopereze cu autoritățile 
naționale competente, la cererea acestora, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru îndeplinirea cerințelor de 
conformitate ale produselor acoperite de 
mandatul lor.

Or. en

Amendamentul 426
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Importatorii introduc pe piață 
numai produse conforme.

1. Importatorii introduc pe piață 
numai produse conforme cu 
reglementările UE.

Or. ro
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Amendamentul 427
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de introducerea unui produs 
pe piață, importatorii se asigură că 
procedura de evaluare a conformității 
stabilită în anexa II a fost efectuată de 
către producător. Aceștia se asigură că 
producătorul a întocmit documentația 
tehnică cerută în anexa respectivă, că 
produsul poartă marcajul CE și este 
însoțit de documentele necesare și că 
producătorul a respectat cerințele prevăzute 
la articolul 5 alineatele (5) și (6).

2. Înainte de introducerea unui produs 
pe piață, importatorii se asigură că 
producătorii au documentat modul în care 
au fost îndeplinite criteriile funcționale 
relevante, prevăzute în anexa I, în baza 
scopului prevăzut pentru produsul său și 
că producătorul a respectat cerințele 
prevăzute la articolul 5 alineatele (2), (5) și 
(6). 

Or. en

Amendamentul 428
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de introducerea unui produs 
pe piață, importatorii se asigură că 
procedura de evaluare a conformității 
stabilită în anexa II a fost efectuată de 
către producător. Aceștia se asigură că 
producătorul a întocmit documentația 
tehnică cerută în anexa respectivă, că 
produsul poartă marcajul CE și este 
însoțit de documentele necesare și că 
producătorul a respectat cerințele prevăzute 
la articolul 5 alineatele (5) și (6).

2. Înainte de introducerea unui produs 
pe piață, importatorii se asigură că
produsele sunt conforme cu prezenta 
directivă. Aceștia se asigură că produsele 
sunt însoțite de documentele necesare și că 
producătorul a respectat cerințele prevăzute 
la articolul 5 alineatele (5) și (6).

Or. en
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Amendamentul 429
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de introducerea unui produs 
pe piață, importatorii se asigură că 
procedura de evaluare a conformității 
stabilită în anexa II a fost efectuată de către 
producător. Aceștia se asigură că 
producătorul a întocmit documentația 
tehnică cerută în anexa respectivă, că 
produsul poartă marcajul CE și este însoțit 
de documentele necesare și că producătorul 
a respectat cerințele prevăzute la articolul 5 
alineatele (5) și (6).

2. Înainte de introducerea unui produs 
pe piață, importatorii se asigură că 
procedura de evaluare a conformității 
stabilită în anexa II a fost efectuată de către 
producător. Aceștia se asigură că 
producătorul a întocmit documentația 
tehnică cerută în anexa respectivă, că 
produsul este însoțit de documentele 
necesare și că producătorul a respectat 
cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele 
(5) și (6).

Or. en

Amendamentul 430
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3, 
el nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu devine conform. În plus, atunci 
când produsul prezintă un risc, 
importatorul informează producătorul și 
autoritățile de supraveghere a pieței în 
acest sens.

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3,
informează producătorul și autoritatea de 
supraveghere a pieței și nu introduce 
produsul pe piață până când acesta nu 
devine conform.

Or. it

Amendamentul 431
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3, 
el nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu devine conform. În plus, atunci 
când produsul prezintă un risc, 
importatorul informează producătorul și 
autoritățile de supraveghere a pieței în 
acest sens.

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3, 
el nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu devine conform. În plus, atunci 
când produsul nu îndeplinește cerințele de 
conformitate, importatorul informează 
producătorul și autoritățile de supraveghere 
a pieței în acest sens.

Or. en

Amendamentul 432
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3, 
el nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu devine conform. În plus, atunci 
când produsul prezintă un risc, 
importatorul informează producătorul și 
autoritățile de supraveghere a pieței în 
acest sens.

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3, 
el nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu devine conform. În plus, atunci 
când produsul prezintă un risc pentru 
siguranță sau sănătate, importatorul 
informează producătorul și autoritățile de 
supraveghere a pieței în acest sens.

Or. de

Amendamentul 433
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3, 
el nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu devine conform. În plus, atunci 
când produsul prezintă un risc, 
importatorul informează producătorul și 
autoritățile de supraveghere a pieței în 
acest sens.

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3, 
el nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu devine conform. În plus, atunci 
când produsul prezintă un risc pentru 
siguranță sau sănătate, importatorul 
informează producătorul și autoritățile de 
supraveghere a pieței în acest sens.

Or. en

Amendamentul 434
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu este în conformitate cu cerințele 
de accesibilitate menționate la articolul 3, 
el nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu devine conform. În plus, atunci 
când produsul prezintă un risc, 
importatorul informează producătorul și 
autoritățile de supraveghere a pieței în 
acest sens.

3. În cazul în care un importator 
consideră sau are motive să creadă că un 
produs nu îndeplinește cerințele de 
accesibilitate menționate la articolul 3, el 
nu introduce produsul pe piață până când 
acesta nu îndeplinește cerințele. În plus, 
atunci când produsul prezintă un risc, 
importatorul informează producătorul și 
autoritățile de supraveghere a pieței în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 435
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Importatorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații într-
o limbă ușor de înțeles pentru 
consumatori și utilizatorii finali, după 
cum se stabilește de către statul membru în 
cauză.

5. Importatorii se asigură că produsul 
este însoțit de instrucțiuni și informații într-
o limba oficială a țării în care este 
distribuit produsul, după cum se stabilește 
de către statul membru în cauză.

Or. ro

Amendamentul 436
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Importatorii păstrează un registru 
de plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări de produse și informează 
distribuitorii cu privire la orice astfel de 
activități de monitorizare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Importatorii păstrează un registru 
de plângeri, de produse neconforme și de 
rechemări de produse și informează 
distribuitorii cu privire la orice astfel de 
activități de monitorizare.

7. Importatorii păstrează un registru 
de plângeri și de produse neconforme și 
informează distribuitorii cu privire la orice 
astfel de activități de monitorizare.

Or. en
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Amendamentul 438
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cerințelor 
menționate la articolul 3 iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul 
prezintă un risc, importatorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri 
corective luate.

8. Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cerințelor 
menționate la articolul 3 iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate.

Or. en

Amendamentul 439
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cerințelor 
menționate la articolul 3 iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul 
prezintă un risc, importatorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 

8. Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cerințelor 
menționate la articolul 3 iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul nu 
este în conformitate cu prezenta directivă, 
importatorii informează imediat în acest 
sens autoritățile naționale competente din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
pe piață produsul, indicând detaliile, în 
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neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective luate.

Or. it

Amendamentul 440
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cerințelor 
menționate la articolul 3 iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul 
prezintă un risc, importatorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

8. Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cerințelor 
menționate la articolul 3 iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate sau
pentru a-l retrage, după caz. În plus, în 
cazul în care produsul prezintă un risc 
pentru siguranță sau sănătate, 
importatorii informează imediat în acest 
sens autoritățile naționale competente din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
pe piață produsul, indicând detaliile, în 
special cu privire la neconformitate și la 
orice măsuri corective luate.

Or. en

Amendamentul 441
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cerințelor 
menționate la articolul 3 iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul 

(8) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform cerințelor 
menționate la articolul 3 iau de îndată 
măsurile corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul 
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prezintă un risc, importatorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

prezintă un risc pentru siguranță sau 
sănătate, importatorii informează imediat 
în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

Or. de

Amendamentul 442
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități
naționale competente, furnizează acesteia
toate informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 
produs, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. 
Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pe care 
le-au introdus pe piață.

9. Importatorii furnizează 
autorităților naționale competente toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 
produs, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. 
Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pe care 
le-au introdus pe piață.

Or. en

Amendamentul 443
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 

9. Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 
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produs, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. 
Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pe care 
le-au introdus pe piață.

produs, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. 
Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru 
îndeplinirea cerințelor de conformitate ale 
produselor pe care le-au introdus pe piață.

Or. en

Amendamentul 444

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 
produs, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. 
Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pe care 
le-au introdus pe piață.

9. Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 
produs, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. 
Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru asigurarea 
conformității produselor pe care le-au 
introdus pe piață.

Or. en

Justificare

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 
noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 
prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 
riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva.

Amendamentul 445
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 
produs, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. 
Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pe care 
le-au introdus pe piață.

9. Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 
produs, în limba oficială a statului în care 
se află autoritatea. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
produsele pe care le-au introdus pe piață.

Or. ro

Amendamentul 446
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unui 
produs, într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către autoritatea în cauză. 
Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele pe care 
le-au introdus pe piață.

9. Importatorii, în urma unei cereri din 
partea unei autorități naționale competente, 
furnizează acesteia toate informațiile și 
documentația necesară pentru a demonstra 
conformitatea unui produs, într-o limbă 
care poate fi ușor înțeleasă de către 
autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
produsele pe care le-au introdus pe piață.

Or. en
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