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Alteração 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um 
produto no mercado, os distribuidores 
devem verificar se o produto ostenta a 
marcação CE, se vem acompanhado dos 
necessários documentos e de instruções e 
informações numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais 
no Estado-Membro no qual o produto é 
disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos indicados no artigo 5.º, n.os 5 e 6, 
e no artigo 7.º, n,º 4.

2. Antes de disponibilizarem um 
produto no mercado, os distribuidores 
devem verificar se o produto está em 
conformidade com a presente diretiva e se 
vem acompanhado dos necessários 
documentos e de instruções e informações 
numa língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos consumidores e outros 
utilizadores finais no Estado-Membro no 
qual o produto é disponibilizado no 
mercado, e ainda se o fabricante e o 
importador observaram os requisitos 
indicados no artigo 5.º, n.os 5 e 6, e no 
artigo 7.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um 
produto no mercado, os distribuidores 
devem verificar se o produto ostenta a 
marcação CE, se vem acompanhado dos 
necessários documentos e de instruções e 
informações numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais 
no Estado-Membro no qual o produto é 
disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos indicados no artigo 5.º, n.os 5 e 6, 
e no artigo 7.º, n.º 4.

2. Antes de disponibilizarem um 
produto no mercado, os distribuidores 
devem verificar se o produto vem 
acompanhado dos necessários documentos 
e de instruções e informações numa língua 
que possa ser facilmente compreendida 
pelos consumidores e outros utilizadores 
finais no Estado-Membro no qual o 
produto é disponibilizado no mercado, e 
ainda se o fabricante e o importador 
observaram os requisitos indicados no 
artigo 5.º, n. os 5 e 6, e no artigo 7.º, n.º 4.
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Or. en

Alteração 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes de disponibilizarem um 
produto no mercado, os distribuidores 
devem verificar se o produto ostenta a 
marcação CE, se vem acompanhado dos 
necessários documentos e de instruções e 
informações numa língua que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores e outros utilizadores finais 
no Estado-Membro no qual o produto é 
disponibilizado no mercado, e ainda se o 
fabricante e o importador observaram os 
requisitos indicados no artigo 5.º, n.os 5 e 6, 
e no artigo 7.º, n.º 4.

2. Antes de disponibilizarem um 
produto no mercado, os distribuidores 
devem verificar se o produto vem 
acompanhado dos necessários documentos 
e de instruções e informações numa língua 
que possa ser facilmente compreendida 
pelos consumidores e outros utilizadores 
finais no Estado-Membro no qual o 
produto é disponibilizado no mercado, e 
ainda se o fabricante e o importador 
observaram os requisitos indicados no 
artigo 5.º, n. os 5 e 6, e no artigo 7.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 450
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um distribuidor considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não cumpre os requisitos de acessibilidade 
previstos no artigo 3.º, não deve 
disponibilizar o produto no mercado até 
que este seja posto em conformidade. Além 
disso, os distribuidores devem informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado sempre que o produto 
apresente um risco.

3. Caso um distribuidor considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não cumpre os requisitos de acessibilidade 
previstos no artigo 3.º, deve informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado e não deve disponibilizar o 
produto no mercado até que este seja posto 
em conformidade.
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Or. it

Alteração 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um distribuidor considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não cumpre os requisitos de acessibilidade 
previstos no artigo 3.º, não deve 
disponibilizar o produto no mercado até 
que este seja posto em conformidade. Além 
disso, os distribuidores devem informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado sempre que o produto 
apresente um risco.

3. Caso um distribuidor considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não cumpre os requisitos de acessibilidade 
previstos no artigo 3.º, não deve 
disponibilizar o produto no mercado até 
que este seja posto em conformidade. Além 
disso, os distribuidores devem informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado sempre que o produto não 
esteja em conformidade com a presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um distribuidor considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não cumpre os requisitos de acessibilidade 
previstos no artigo 3.º, não deve 
disponibilizar o produto no mercado até 
que este seja posto em conformidade. Além 
disso, os distribuidores devem informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado sempre que o produto 
apresente um risco.

3. Caso um distribuidor considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não cumpre os requisitos de acessibilidade 
previstos no artigo 3.º, não deve 
disponibilizar o produto no mercado até 
que este seja posto em conformidade. Além 
disso, os distribuidores devem informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização
do mercado sempre que o produto 
apresente um risco para a segurança ou a 
saúde.

Or. de
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Alteração 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um distribuidor considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não cumpre os requisitos de acessibilidade 
previstos no artigo 3.º, não deve
disponibilizar o produto no mercado até 
que este seja posto em conformidade. Além 
disso, os distribuidores devem informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado sempre que o produto 
apresente um risco.

3. Caso um distribuidor considere ou 
tenha motivos para crer que um produto 
não cumpre os requisitos de acessibilidade 
previstos no artigo 3.º, não deve 
disponibilizar o produto no mercado até 
que este seja posto em conformidade. Além 
disso, os distribuidores devem informar o 
fabricante e as autoridades de fiscalização 
do mercado sempre que o produto 
apresente um risco para a segurança ou a 
saúde.

Or. en

Alteração 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou 
recolher do mercado, consoante o caso.
Além disso, se o produto apresentar um 
risco relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade.
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produto para este efeito, fornecendo-lhes 
as informações relevantes, sobretudo no 
que se refere à não conformidade e às 
medidas corretivas aplicadas.

Or. en

Alteração 455
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher 
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto apresentar um risco 
relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto para este efeito, fornecendo-lhes 
as informações relevantes, sobretudo no 
que se refere à não conformidade e às 
medidas corretivas aplicadas.

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher 
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto não estiver em conformidade 
com a presente diretiva, os distribuidores 
devem informar imediatamente deste facto 
as autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto para este efeito, fornecendo-lhes 
as informações relevantes, sobretudo no 
que se refere à não conformidade e às 
medidas corretivas aplicadas.

Or. it

Alteração 456
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher 
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto apresentar um risco 
relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto para este efeito, fornecendo-lhes 
as informações relevantes, sobretudo no 
que se refere à não conformidade e às 
medidas corretivas aplicadas.

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher 
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto apresentar um risco 
relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem, no prazo máximo de 
24 horas, informar deste facto as 
autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros em que disponibilizaram 
o produto para este efeito, fornecendo-lhes
as informações relevantes, sobretudo no 
que se refere à não conformidade e às 
medidas corretivas aplicadas.

Or. ro

Alteração 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto apresentar um risco 
relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar do mercado, 
consoante o caso. Além disso, se o produto 
apresentar um risco para a segurança ou a 
saúde relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
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Membros em que disponibilizaram o 
produto para este efeito, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

Membros em que disponibilizaram o 
produto para este efeito, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

Or. en

Alteração 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher 
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto apresentar um risco 
relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
produto para este efeito, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não cumpre os requisitos da
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher 
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto apresentar um risco 
relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
produto para este efeito, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

Or. en

Alteração 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher 
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto apresentar um risco 
relacionado com a acessibilidade, os 
distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
produto para este efeito, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

5. Os distribuidores que considerem 
ou tenham motivos para crer que 
determinado produto que colocaram no 
mercado não está em conformidade com a 
presente diretiva devem tomar 
imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para pôr o produto em 
conformidade ou para o retirar ou recolher 
do mercado, consoante o caso. Além disso, 
se o produto apresentar um risco 
relacionado com a segurança ou a saúde, 
os distribuidores devem informar 
imediatamente deste facto as autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
produto para este efeito, fornecendo-lhes as 
informações relevantes, sobretudo no que 
se refere à não conformidade e às medidas 
corretivas aplicadas.

Or. de

Alteração 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Os distribuidores devem facultar às 
autoridades nacionais competentes toda a 
informação e a documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
produto. Devem ainda cooperar com a 
autoridade em questão, a pedido desta, em 
qualquer ação de eliminação dos riscos 
decorrentes de produtos que tenham 
disponibilizado no mercado.

Or. en
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Alteração 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
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Anderson

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os distribuidores devem assegurar 
a formação adequada e contínua dos 
membros do pessoal de molde a que estes 
saibam utilizar produtos acessíveis e 
prestar serviços acessíveis. A formação 
deve incidir sobre questões como o 
fornecimento de informações, o 
aconselhamento e a publicidade.

Or. en

Justificação

Acrescenta-se uma nova disposição sobre a necessidade de assegurar a formação adequada e 
contínua dos membros do pessoal para que saibam utilizar produtos e serviços acessíveis.
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Alteração 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores económicos devem 
estar em condições de apresentar as 
informações referidas no número 1 durante 
um período de 10 anos depois de lhes ter 
sido fornecido o produto e durante um 
período de 10 anos depois de terem 
fornecido o produto.

2. Os operadores económicos devem 
estar em condições de apresentar as 
informações referidas no número 1 
durante, pelo menos, cinco anos ou por um 
período que corresponda ao ciclo de vida 
do produto em causa.

Or. en

Alteração 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores económicos devem 
estar em condições de apresentar as 
informações referidas no número 1 durante 
um período de 10 anos depois de lhes ter 
sido fornecido o produto e durante um 
período de 10 anos depois de terem 
fornecido o produto.

2. Os operadores económicos devem 
estar em condições de apresentar as 
informações referidas no número 1 durante 
um período de cinco anos depois de lhes 
ter sido fornecido o produto e durante um 
período de cinco anos depois de terem 
fornecido o produto.

Or. en

Alteração 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços devem 2. Os prestadores de serviços devem 
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elaborar as informações necessárias em 
conformidade com o anexo III, explicando 
de que forma os serviços que prestam 
cumprem os requisitos de acessibilidade 
enunciados no artigo 3.º. As informações 
devem ser disponibilizadas ao público por 
escrito e oralmente, de maneira acessível a 
pessoas com limitações funcionais e a
pessoas com deficiência. Os prestadores de 
serviços devem conservar as informações 
pelo tempo que o serviço está disponível.

elaborar as informações necessárias em 
conformidade com o anexo III, explicando 
de que forma os serviços que prestam 
cumprem os requisitos de acessibilidade 
enunciados no artigo 3.º. As informações 
devem ser disponibilizadas ao público, de 
maneira acessível a pessoas com 
deficiência. Os prestadores de serviços 
devem conservar as informações pelo 
tempo que o serviço está disponível.

Or. en

Alteração 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços devem 
elaborar as informações necessárias em 
conformidade com o anexo III, explicando 
de que forma os serviços que prestam 
cumprem os requisitos de acessibilidade 
enunciados no artigo 3.º. As informações 
devem ser disponibilizadas ao público por 
escrito e oralmente, de maneira acessível a 
pessoas com limitações funcionais e a 
pessoas com deficiência. Os prestadores de 
serviços devem conservar as informações 
pelo tempo que o serviço está disponível.

2. Os prestadores de serviços devem 
elaborar as informações necessárias em 
conformidade com o anexo III, explicando 
de que forma os serviços que prestam 
cumprem os requisitos de acessibilidade 
enunciados no artigo 3.º. As informações 
devem ser disponibilizadas ao público por 
escrito e oralmente, de maneira acessível a 
pessoas com deficiência. Os prestadores de 
serviços devem conservar as informações 
pelo tempo que o serviço está disponível.

Or. en

Alteração 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 471
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os produtos e serviços abrangidos 
pelo Regulamento (UE) n.º 1300/2014 
(ETI PMR) cumprem os requisitos de 
acessibilidade constantes do artigo 3.º.

Or. de

Justificação

O artigo deve assegurar a não duplicação. Assim, deve ser reconhecida aos produtos e 
serviços abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 1300/2014, relativo à especificação técnica 
de interoperabilidade respeitante à acessibilidade do sistema ferroviário da União para as 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, a conformidade com os requisitos da 
presente diretiva.

Alteração 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Mesmo que um serviço ou parte de 
um serviço seja subcontratado a um 
terceiro, a acessibilidade do mesmo não 
deve ser comprometida e são aplicáveis as 
obrigações da presente diretiva.

Or. en

Alteração 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os prestadores de serviços devem 
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assegurar a formação adequada e 
contínua dos membros do pessoal para 
que estes saibam utilizar produtos e 
serviços acessíveis. A formação deve 
incidir sobre questões como o 
fornecimento de informações, o 
aconselhamento e a publicidade.

Or. en

Justificação

Acrescenta-se uma nova disposição sobre a necessidade de assegurar a formação adequada e 
contínua dos membros do pessoal para que estes saibam utilizar produtos e serviços 
acessíveis.

Alteração 474
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os requisitos de acessibilidade 
enunciados no artigo 3.º são aplicáveis na 
medida em que não introduzam uma 
alteração significativa de um elemento ou 
característica de um produto ou serviço 
que tenha como resultado a modificação
da natureza fundamental desse produto ou 
serviço.

1. Os requisitos de acessibilidade 
enunciados no artigo 3.º são aplicáveis na 
medida em que não introduzam uma 
alteração significativa da natureza 
fundamental desse produto ou serviço.

Or. en

Alteração 475
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para os operadores económicos 

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para os operadores económicos 
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relativamente às vantagens estimadas para 
as pessoas com deficiência, tendo em 
conta a frequência e a duração da 
utilização do produto ou serviço em 
causa;

relativamente às vantagens estimadas para 
as pessoas com limitações funcionais e 
pessoas com deficiência;

Or. en

Alteração 476
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para os operadores económicos 
relativamente às vantagens estimadas para 
as pessoas com deficiência, tendo em conta 
a frequência e a duração da utilização do 
produto ou serviço em causa;

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para os operadores económicos 
relativamente às vantagens estimadas para 
as pessoas com deficiência, as pessoas com 
limitações funcionais e as pessoas com 
outras incapacidades, nomeadamente 
relacionadas com a idade, tendo em conta 
a frequência e a duração da utilização do 
produto ou serviço em causa;

Or. en

Alteração 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para os operadores económicos 
relativamente às vantagens estimadas para 
as pessoas com deficiência, tendo em conta 
a frequência e a duração da utilização do 
produto ou serviço em causa;

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para os operadores económicos 
relativamente às vantagens estimadas para 
as pessoas com limitações funcionais e 
pessoas com deficiência, tendo em conta a 
frequência e a duração da utilização do 
produto ou serviço em causa;
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Or. en

Justificação

Deve ser mantida a referência a «pessoas com limitações funcionais» para além do termo 
«pessoas com deficiência», a fim de ilustrar que uma parte muito maior da população 
beneficiará da presente diretiva. Além disso, ao fazer a análise dos custos e benefícios 
estimados, é fundamental tomar em consideração toda a população que beneficia de produtos 
e serviços acessíveis.

Alteração 478
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A existência ou não de impactos 
negativos significativos nos 
consumidores, em especial no que diz 
respeito à disponibilidade de produtos e 
serviços equivalentes.

Or. en

Alteração 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O período de vida útil das 
máquinas necessárias à prestação de um 
serviço.

Or. de

Justificação

Uma máquina de venda de bilhetes, por exemplo, apresenta um período de vida útil de 10 
anos e representa um investimento de grande envergadura, pelo que não se pode esperar que 
os operadores económicos a substituam imediatamente após a aplicação da presente diretiva. 
Em contrapartida, o período de vida útil das máquinas deve ser tido em conta na avaliação 
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da desproporcionalidade dos encargos, tanto mais que o âmbito de aplicação da presente 
diretiva se restringe aos novos produtos e serviços.

Alteração 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) As alternativas colocadas à 
disposição e oferecidas gratuitamente 
pelos prestadores de serviços de transporte 
de passageiros.

Or. de

Justificação

Os fornecedores de serviços, especialmente no setor dos transportes, muitas vezes 
disponibilizam funcionários para prestar assistência às pessoas com deficiência na operação 
das máquinas. Esta assistência, que pode responder de forma muito mais individualizada às 
necessidades das pessoas com deficiência, deve ser contemplada aquando da avaliação da 
desproporcionalidade.

Alteração 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os encargos não são considerados 
desproporcionados quando forem 
compensados por um financiamento 
proveniente de outras fontes que não os 
recursos próprios, sejam estas públicas ou 
privadas.

4. Os encargos não são considerados 
desproporcionados quando forem 
compensados por um financiamento 
proveniente de outras fontes que não os 
recursos próprios, disponibilizado para 
fins de melhoria da acessibilidade.

Or. en
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Alteração 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os encargos não são considerados 
desproporcionados quando forem 
compensados por um financiamento 
proveniente de outras fontes que não os 
recursos próprios, sejam estas públicas ou 
privadas.

4. Os encargos não são considerados 
desproporcionados quando forem 
compensados por um financiamento 
proveniente de outras fontes que não os 
recursos próprios, sejam estas públicas ou 
privadas. A falta de prioridade, tempo ou 
conhecimento não deve ser considerada 
uma razão legítima para alegar um 
encargo desproporcionado.

Or. en

Alteração 483
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os encargos não são considerados 
desproporcionados quando forem 
compensados por um financiamento 
proveniente de outras fontes que não os 
recursos próprios, sejam estas públicas ou 
privadas.

4. Os encargos não são considerados 
desproporcionados quando forem 
compensados por um financiamento 
proveniente de outras fontes que não os 
recursos próprios, sejam estas públicas ou 
privadas. A falta de prioridade, tempo ou 
conhecimento não deve ser considerada 
uma razão legítima para alegar um 
encargo desproporcionado.

Or. en

Alteração 484
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Cabe aos operadores económicos 
avaliar se a conformidade com os 
requisitos de acessibilidade de produtos ou 
serviços implicaria uma alteração 
fundamental ou encargos 
desproporcionados.

5. Cabe aos operadores económicos 
avaliar se a conformidade com os 
requisitos de acessibilidade de produtos ou 
serviços implicaria uma alteração 
fundamental ou encargos 
desproporcionados. A falta de prioridade, 
tempo ou conhecimento não deve ser 
considerada uma razão legítima para 
alegar um encargo desproporcionado.

Or. en

Alteração 485
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 12 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cabe aos operadores económicos
avaliar se a conformidade com os 
requisitos de acessibilidade de produtos ou 
serviços implicaria uma alteração 
fundamental ou encargos 
desproporcionados.

5. Cabe às autoridades de 
fiscalização do mercado, em colaboração 
com as organizações que representam 
pessoas com deficiência, avaliar se a 
conformidade com os requisitos de 
acessibilidade de produtos ou serviços 
implicaria uma alteração fundamental ou 
encargos excessivos.

Or. it

Alteração 486
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cabe aos operadores económicos 
avaliar se a conformidade com os 
requisitos de acessibilidade de produtos ou 

5. Cabe aos operadores económicos, 
em conjunto com os utilizadores e os 
peritos em matéria de requisitos de 
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serviços implicaria uma alteração 
fundamental ou encargos 
desproporcionados.

acessibilidade, avaliar se a conformidade 
com os requisitos de acessibilidade de 
produtos ou serviços implicaria uma 
alteração fundamental ou encargos 
desproporcionados.

Or. en

Alteração 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
notificação deve incluir a apreciação 
referida no n.º 3. As microempresas estão 
isentas desta notificação, mas devem estar 
em condições de fornecer os documentos 
relevantes, a pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado competente.

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado do Estado-Membro em cujo 
mercado é colocado ou disponibilizado o 
produto ou o serviço. A apreciação deve 
ser apresentada à autoridade de 
fiscalização do mercado competente, nos 
termos do n.º 3, se tal for solicitado.

Or. de

Alteração 488
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
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notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
notificação deve incluir a apreciação 
referida no n.º 3. As microempresas estão 
isentas desta notificação, mas devem estar 
em condições de fornecer os documentos 
relevantes, a pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado competente.

notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
notificação deve incluir a apreciação 
referida no n.º 3. A autoridade de 
fiscalização do mercado deve verificar 
sistematicamente a apreciação efetuada 
para que seja concedida a isenção, a 
menos que o operador económico forneça 
uma apreciação independente por um 
terceiro.

Or. en

Alteração 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
notificação deve incluir a apreciação 
referida no n.º 3. As microempresas estão 
isentas desta notificação, mas devem estar 
em condições de fornecer os documentos 
relevantes, a pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado competente.

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
informar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
apreciação referida no n.º 3 deve ser 
apresentada à autoridade de fiscalização 
do mercado mediante pedido 
fundamentado. As microempresas estão 
isentas desta notificação, mas devem estar 
em condições de fornecer os documentos 
relevantes, a pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado competente.

Or. en

Alteração 490
Anneleen Van Bossuyt
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
notificação deve incluir a apreciação 
referida no n.º 3. As microempresas estão 
isentas desta notificação, mas devem estar 
em condições de fornecer os documentos 
relevantes, a pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado competente.

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
notificação deve incluir a apreciação 
referida no n.º 3. As PME estão isentas 
desta notificação, mas devem estar em 
condições de fornecer os documentos 
relevantes, a pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado competente.

Or. en

Alteração 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
notificação deve incluir a apreciação 
referida no n.º 3. As microempresas estão 
isentas desta notificação, mas devem estar 
em condições de fornecer os documentos 
relevantes, a pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado competente.

6. Sempre que os operadores 
económicos invoquem as exceções 
previstas nos n.os 1 a 5 para um 
determinado produto ou serviço, devem 
notificar a autoridade de fiscalização do 
mercado competente do Estado-Membro 
em cujo mercado é colocado ou 
disponibilizado o produto ou o serviço. A 
notificação deve incluir a apreciação 
referida no n.º 3. As microempresas estão 
isentas desta notificação, mas devem estar 
em condições de fornecer os documentos 
relevantes, a pedido da autoridade de 
fiscalização do mercado competente. A 
autoridade de fiscalização do mercado 
deve verificar sistematicamente a 
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apreciação efetuada para que seja 
concedida a isenção.

Or. en

Alteração 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Deve ser estabelecido um diálogo 
estruturado entre as partes interessadas 
pertinentes – incluindo as pessoas com 
deficiência e respetivas organizações 
representativas e as autoridades de 
fiscalização do mercado – para garantir 
que são estabelecidos princípios 
adequados para a avaliação das exceções, 
de forma a assegurar a sua coerência.

Or. en

Alteração 493
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Deve ser estabelecido um diálogo 
estruturado entre as partes interessadas 
pertinentes – incluindo as pessoas com 
deficiência e respetivas organizações 
representativas e as autoridades de 
fiscalização do mercado – para garantir 
que são estabelecidos princípios 
adequados para a avaliação das exceções, 
de forma a assegurar a sua coerência.

Or. en
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Alteração 494
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Deve ser estabelecido um diálogo 
estruturado entre as partes interessadas 
pertinentes, incluindo as pessoas com 
deficiência e respetivas organizações 
representativas, e as autoridades de 
fiscalização do mercado, para garantir 
que são estabelecidos princípios 
adequados para a avaliação das isenções, 
por forma a assegurar a sua coerência.

Or. en

Alteração 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Deve ser estabelecido um diálogo 
estruturado entre as partes interessadas 
pertinentes, incluindo as organizações 
representativas das pessoas com 
deficiência, e as autoridades de 
fiscalização do mercado, para garantir 
que são estabelecidos princípios 
adequados para a avaliação das isenções, 
por forma a assegurar a sua coerência.

Or. en

Justificação

Deve ser promovida a participação das pessoas com deficiência e das respetivas 
organizações representativas em condições de igualdade com outras partes interessadas.
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Alteração 496
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros devem 
garantir, em particular mediante o 
reforço de redes e estruturas de apoio, que 
incentivam as PME e as microempresas a 
adotarem uma abordagem correta do 
ponto de vista da acessibilidade desde a 
fase de conceção do produto e de 
prestação do serviço.

Or. en

Alteração 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os Estados-Membros são 
convidados a fornecerem incentivos e 
orientações às microempresas e às PME, 
com vista a facilitar a aplicação da 
presente diretiva. Os procedimentos e 
orientações devem ser desenvolvidos em 
consulta com as partes interessadas 
pertinentes, incluindo as organizações 
representativas das pessoas com 
deficiência.

Or. en
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Alteração 498
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As partes interessadas pertinentes, 
incluindo as organizações representativas 
das pessoas com deficiência, devem ser 
consultadas de forma sistemática como 
parte do procedimento de aprovação de 
atos de execução e da elaboração de 
normas europeias.

Or. en

Alteração 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As partes interessadas pertinentes, 
incluindo as organizações representativas 
das pessoas com deficiência, devem ser 
consultadas de forma sistemática como 
parte do procedimento de aprovação de 
atos de execução.

Or. en

Justificação

Deve ser promovida a participação das pessoas com deficiência e das respetivas 
organizações representativas em condições de igualdade com outras partes interessadas.

Alteração 500
Jiří Maštálka
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As partes interessadas pertinentes, 
incluindo as pessoas com deficiência e 
respetivas organizações representativas, 
devem ser consultadas de forma 
sistemática como parte do procedimento 
de aprovação de atos de execução.

Or. en

Alteração 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração UE de conformidade 
deve respeitar o modelo que figura no 
anexo III da Decisão n.º 768/2008/CE. 
Deve conter os elementos especificados no 
anexo II da presente diretiva e ser 
permanentemente atualizada. Os 
requisitos relativos à documentação técnica 
devem evitar a imposição de encargos 
desproporcionados às micro, pequenas e 
médias empresas. A referida declaração 
deve ser traduzida para a língua ou línguas 
exigidas pelo Estado-Membro em cujo 
mercado o produto é colocado ou 
disponibilizado.

2. A declaração UE de conformidade 
deve respeitar o modelo que figura no 
anexo III da Decisão n.º 768/2008/CE. Os 
requisitos relativos à documentação técnica 
devem evitar a imposição de encargos 
desproporcionados às micro, pequenas e 
médias empresas. A referida declaração 
deve ser traduzida para a língua ou línguas 
exigidas pelo Estado-Membro em cujo 
mercado o produto é colocado ou 
disponibilizado.

Or. en

Alteração 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Além da declaração UE de 
conformidade, a embalagem deve incluir 
uma nota pela qual os consumidores são 
informados, de forma simples e precisa, 
que o produto incorpora características de 
acessibilidade.

Or. en

Justificação

Uma referência clara à acessibilidade permitirá aos consumidores fazerem escolhas 
informadas.

Alteração 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido

Princípios gerais da marcação CE nos 
produtos

A marcação CE está sujeita aos princípios 
gerais enunciados no artigo 30.º do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008.

Or. de

Alteração 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
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Princípios gerais da marcação CE nos 
produtos

A marcação CE está sujeita aos princípios
gerais enunciados no artigo 30.º do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008.

Or. en

Alteração 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido

Princípios gerais da marcação CE nos 
produtos

A marcação CE está sujeita aos princípios 
gerais enunciados no artigo 30.º do 
Regulamento (CE) n.º 765/2008.

Or. en

Alteração 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as informações na posse das 
autoridades de fiscalização do mercado 
sobre a conformidade dos operadores 
económicos com os requisitos de 
acessibilidade enunciados no artigo 3.º e a 
apreciação das exceções previstas no 
artigo 12.º sejam disponibilizadas aos 
consumidores, a pedido destes e em 
formato acessível, a menos que as referidas 
informações não possam ser fornecidas por 

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

confidencialidade, tal como previsto no 
artigo 19.º, n.º 5, do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008.

Or. en

Alteração 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada Estado-Membro deve criar 
uma base de dados acessível ao público 
sobre os produtos não acessíveis. Os 
consumidores devem poder consultar e 
registar informações sobre os produtos 
não acessíveis. Os Estados-Membros 
devem tomar as medidas necessárias para 
informar os consumidores e outras partes 
interessadas da possibilidade de 
apresentarem reclamações. Deve ser 
implementado um sistema interativo entre 
as bases de dados nacionais, 
possivelmente sob a responsabilidade da 
Comissão ou das organizações 
representativas pertinentes, de molde a 
que as informações relativas aos produtos 
não acessíveis possam ser difundidas por 
toda a Europa.

Or. en

Alteração 508
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada Estado-Membro deve criar 
uma base de dados acessível ao público 
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sobre os produtos e serviços não 
acessíveis. Os Estados-Membros também 
devem tomar as medidas necessárias para 
informar os consumidores ou outras 
partes interessadas da possibilidade de 
apresentação de reclamações, referida nas 
alíneas a) e b), às autoridades 
competentes designadas.

Or. en

Justificação

As autoridades devem disponibilizar estatísticas e informações gerais sobre as atividades de 
fiscalização do mercado relativamente à acessibilidade de produtos e serviços. As 
autoridades de fiscalização do mercado devem dar aos consumidores e a outras partes 
interessadas a oportunidade de transmitir informação sobre produtos e serviços 
potencialmente não conformes. Devem ser introduzidos processos eficazes de tratamento de 
reclamações, nomeadamente a obrigação prevista de as autoridades de fiscalização 
acompanharem os operadores económicos relativamente a estas reclamações, pois tal 
conduzirá a uma fiscalização mais eficaz do mercado.

Alteração 509
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A

Base de dados nacional

Cada Estado-Membro deve criar uma 
base de dados acessível ao público sobre 
os produtos não acessíveis. Os 
consumidores devem poder consultar e 
registar informações sobre os produtos 
não acessíveis. Os Estados-Membros 
devem tomar as medidas necessárias para 
informar os consumidores e outras partes 
interessadas da possibilidade de 
apresentarem reclamações. Deve ser 
implementado um sistema interativo entre 
as bases de dados nacionais, 
possivelmente sob a responsabilidade da 
Comissão ou das organizações 
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representativas pertinentes, de molde a 
que as informações relativas aos produtos 
não acessíveis possam ser difundidas por 
toda a Europa.

Or. en

Alteração 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Bases de dados nacionais

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

Or. en

Alteração 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento aplicável aos produtos que 
apresentam um risco em matéria de 
acessibilidade a nível nacional

Procedimento aplicável aos produtos que
não cumpram os requisitos de 
conformidade a nível nacional

Or. en
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Alteração 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento aplicável aos produtos que 
apresentam um risco em matéria de 
acessibilidade a nível nacional

Procedimento aplicável aos produtos que 
apresentam um risco em matéria de 
segurança ou saúde a nível nacional

Or. en

Alteração 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento aplicável aos produtos que 
apresentam um risco em matéria de 
acessibilidade a nível nacional

Procedimento aplicável aos produtos que 
apresentam um risco para a segurança ou 
para a saúde em matéria de acessibilidade 
a nível nacional

Or. de

Alteração 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
agido em conformidade com o artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008, ou 
existam motivos suficientes para crer que 
um produto abrangido pela presente 
diretiva apresenta um risco para os 
aspetos relacionados com a acessibilidade 

Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
motivos suficientes para crer que um 
produto abrangido pela presente diretiva 
não cumpre os requisitos de 
conformidade, devem proceder a uma 
avaliação do produto em causa abrangendo 
todos os requisitos previstos na presente 
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abrangidos pela presente diretiva, devem 
proceder a uma avaliação do produto em 
causa abrangendo todos os requisitos 
previstos na presente diretiva. Os 
operadores económicos interessados devem 
cooperar plenamente com as autoridades de 
fiscalização do mercado.

diretiva. Os operadores económicos 
interessados devem cooperar plenamente 
com as autoridades de fiscalização do 
mercado.

Or. en

Alteração 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
agido em conformidade com o artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008, ou 
existam motivos suficientes para crer que 
um produto abrangido pela presente 
diretiva apresenta um risco para os aspetos 
relacionados com a acessibilidade 
abrangidos pela presente diretiva, devem 
proceder a uma avaliação do produto em 
causa abrangendo todos os requisitos 
previstos na presente diretiva. Os 
operadores económicos interessados devem 
cooperar plenamente com as autoridades de 
fiscalização do mercado.

Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
agido em conformidade com o artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008, ou 
existam motivos suficientes para crer que 
um produto abrangido pela presente 
diretiva apresenta um risco para a 
segurança ou a saúde para os aspetos 
relacionados com a acessibilidade 
abrangidos pela presente diretiva, devem 
proceder a uma avaliação do produto em 
causa abrangendo todos os requisitos 
previstos na presente diretiva. Os 
operadores económicos interessados devem 
cooperar plenamente com as autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. de

Alteração 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
agido em conformidade com o artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008, ou 
existam motivos suficientes para crer que 
um produto abrangido pela presente 
diretiva apresenta um risco para os aspetos 
relacionados com a acessibilidade 
abrangidos pela presente diretiva, devem 
proceder a uma avaliação do produto em 
causa abrangendo todos os requisitos 
previstos na presente diretiva. Os 
operadores económicos interessados devem 
cooperar plenamente com as autoridades de 
fiscalização do mercado.

Sempre que as autoridades de fiscalização 
do mercado de um Estado-Membro tenham 
agido em conformidade com o artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 765/2008, ou 
existam motivos suficientes para crer que 
um produto abrangido pela presente 
diretiva apresenta um risco para a 
segurança ou saúde nos aspetos 
relacionados com a acessibilidade 
abrangidos pela presente diretiva, devem 
proceder a uma avaliação do produto em 
causa abrangendo todos os requisitos 
previstos na presente diretiva. Os 
operadores económicos interessados devem 
cooperar plenamente com as autoridades de 
fiscalização do mercado.

Or. en

Alteração 517
Anneleen Van Bossuyt

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o produto não cumpre os 
requisitos da presente diretiva, devem 
exigir imediatamente ao operador 
económico em causa que tome todas as 
medidas corretivas adequadas para 
assegurar a conformidade do produto com 
os requisitos mencionados ou para o 
retirar do mercado ou recolher num prazo 
razoável que fixem e seja proporcional à 
natureza do risco.

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o produto não cumpre os 
requisitos da presente diretiva, devem 
exigir imediatamente ao operador 
económico em causa que tome todas as 
medidas corretivas adequadas para 
assegurar a conformidade do produto com 
os requisitos mencionados.

Or. en
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Alteração 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o produto não cumpre os 
requisitos da presente diretiva, devem 
exigir imediatamente ao operador 
económico em causa que tome todas as 
medidas corretivas adequadas para 
assegurar a conformidade do produto com 
os requisitos mencionados ou para o retirar 
do mercado ou recolher num prazo 
razoável que fixem e seja proporcional à 
natureza do risco.

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o produto não cumpre os 
requisitos da presente diretiva, devem 
exigir imediatamente ao operador 
económico em causa que tome todas as 
medidas corretivas adequadas para 
assegurar a conformidade do produto com 
os requisitos mencionados ou para o retirar 
do mercado num prazo razoável adicional, 
caso o operador económico em causa não 
tenha tomado quaisquer medidas 
corretivas.

Or. en

Alteração 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O artigo 21.º do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008 é aplicável às medidas 
referidas no segundo parágrafo do 
presente número.

Suprimido

Or. en

Alteração 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que o operador económico 
em causa não tomar as medidas corretivas 
adequadas no prazo referido no segundo 
parágrafo do n.º 1, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem tomar 
todas as medidas provisórias adequadas 
para proibir ou restringir a 
disponibilização do produto no respetivo 
mercado ou para o retirar ou recolher do 
mercado. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem informar imediatamente a 
Comissão e os demais Estados-Membros 
das medidas tomadas.

4. Sempre que o operador económico 
em causa não tomar as medidas corretivas 
adequadas, as autoridades de fiscalização 
do mercado devem tomar todas as medidas 
provisórias adequadas para assegurar que 
o produto passa a cumprir os requisitos de 
acessibilidade definidos na presente 
diretiva. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem informar imediatamente a 
Comissão e os demais Estados-Membros 
das medidas tomadas.

Or. en

Alteração 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que o operador económico 
em causa não tomar as medidas corretivas 
adequadas no prazo referido no segundo 
parágrafo do n.º 1, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem tomar 
todas as medidas provisórias adequadas
para proibir ou restringir a disponibilização 
do produto no respetivo mercado ou para o 
retirar ou recolher do mercado. As 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem informar imediatamente a Comissão 
e os demais Estados-Membros das medidas 
tomadas.

4. Sempre que o operador económico 
em causa não tomar as medidas corretivas 
adequadas no prazo referido no segundo 
parágrafo do n.º 1, as autoridades de 
fiscalização do mercado devem tomar 
todas as medidas provisórias adequadas 
para proibir ou restringir a disponibilização 
do produto no respetivo mercado ou para o 
retirar do mercado. As autoridades de 
fiscalização do mercado devem informar 
imediatamente a Comissão e os demais 
Estados-Membros das medidas tomadas.

Or. en

Alteração 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A informação referida no n.º 4 deve 
conter todos os elementos disponíveis, em 
especial os dados necessários à 
identificação do produto não conforme, da 
origem deste, da natureza da alegada não 
conformidade e do risco conexo, da 
natureza e da duração das medidas 
nacionais tomadas e das observações do 
operador económico em causa. As 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem indicar se a não conformidade se 
deve a alguma das seguintes razões:

5. A informação referida no n.º 4 deve 
conter todos os elementos disponíveis, em 
especial os dados necessários à 
identificação do produto não conforme, da 
origem deste, da natureza da alegada não 
conformidade, da natureza e da duração 
das medidas nacionais tomadas e das 
observações do operador económico em 
causa. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem indicar se a não 
conformidade se deve a alguma das 
seguintes razões:

Or. en

Alteração 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A informação referida no n.º 4 deve 
conter todos os elementos disponíveis, em 
especial os dados necessários à 
identificação do produto não conforme, da 
origem deste, da natureza da alegada não 
conformidade e do risco conexo, da 
natureza e da duração das medidas 
nacionais tomadas e das observações do 
operador económico em causa. As 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem indicar se a não conformidade se 
deve a alguma das seguintes razões:

5. A informação referida no n.º 4 deve 
conter todos os elementos disponíveis, em 
especial os dados necessários à 
identificação do produto não conforme, da 
origem deste, da natureza da alegada não 
conformidade e do risco para a segurança 
ou saúde, da natureza e da duração das 
medidas nacionais tomadas e das 
observações do operador económico em 
causa. As autoridades de fiscalização do 
mercado devem indicar se a não 
conformidade se deve a alguma das 
seguintes razões:

Or. en
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Alteração 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A informação referida no n.º 4 deve 
conter todos os elementos disponíveis, em 
especial os dados necessários à 
identificação do produto não conforme, da 
origem deste, da natureza da alegada não 
conformidade e do risco conexo, da 
natureza e da duração das medidas 
nacionais tomadas e das observações do 
operador económico em causa. As 
autoridades de fiscalização do mercado 
devem indicar se a não conformidade se 
deve a alguma das seguintes razões:

5. A informação referida no n.º 4 deve 
conter todos os elementos disponíveis, em 
especial os dados necessários à 
identificação do produto não conforme, da 
origem deste, da natureza da alegada não 
conformidade e do risco conexo para a 
segurança ou para a saúde, da natureza e 
da duração das medidas nacionais tomadas 
e das observações do operador económico 
em causa. As autoridades de fiscalização 
do mercado devem indicar se a não 
conformidade se deve a alguma das 
seguintes razões:

Or. de

Alteração 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À não conformidade do produto 
com os requisitos enunciados no artigo 3.º 
da presente diretiva; ou

a) À não conformidade do produto 
com os requisitos enunciados no artigo 3.º 
da presente diretiva, que representa um 
risco para a segurança ou para a saúde; 
ou

Or. de

Alteração 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen
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Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As deficiências das normas 
harmonizadas referidas no artigo 13.º que 
conferem a presunção de conformidade.

b) As deficiências das normas 
harmonizadas referidas no artigo 13.º que 
conferem a presunção de conformidade, 
que representam um risco para a 
segurança ou para a saúde.

Or. de

Alteração 527
Anneleen Van Bossuyt

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação imediata de medidas restritivas
adequadas em relação ao produto em 
causa, como a sua retirada do respetivo 
mercado.

8. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação imediata de medidas adequadas 
em relação ao produto em causa.

Or. en

Alteração 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação imediata de medidas restritivas 
adequadas em relação ao produto em 
causa, como a sua retirada do respetivo 
mercado.

8. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação imediata de medidas restritivas 
proporcionadas e adequadas em relação 
ao produto em causa, como a sua retirada 
do respetivo mercado.

Or. de
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Alteração 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A fim de facilitar o intercâmbio de 
informações e de boas práticas entre as 
autoridades de fiscalização do mercado e 
assegurar a coerência na aplicação dos 
requisitos de acessibilidade estabelecidos 
na presente diretiva ou, nos casos em que 
se afigure necessário, no seguimento de 
um pedido da Comissão, emitir um 
parecer sobre as exceções a esses 
requisitos, a Comissão deve criar um 
grupo de trabalho constituído por 
representantes das autoridades de 
fiscalização do mercado nacionais e 
organizações representativas das partes 
interessadas pertinentes, incluindo 
pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 530
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A

Intercâmbio de informações

A fim de facilitar o intercâmbio de 
informações e de boas práticas entre as 
autoridades de fiscalização do mercado e 
a assegurar a coerência na aplicação dos 
requisitos estabelecidos na presente 
diretiva ou, nos casos em que se afigure 
necessário, no seguimento de um pedido 
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da Comissão, emitir um parecer sobre as 
exceções a esses requisitos, a Comissão 
deve criar um grupo de trabalho 
constituído por representantes das 
autoridades de fiscalização do mercado 
nacionais e organizações representativas 
das partes interessadas pertinentes, 
incluindo pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 531
Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no termo do procedimento previsto no 
artigo 19.º, n.os 3 e 4, forem levantadas 
objeções a uma medida adotada por um 
Estado-Membro, ou se a Comissão 
entender que a medida é contrária à 
legislação da União, a Comissão inicia, 
imediatamente, consultas com os Estados-
Membros e o operador económico em 
causa e avalia a medida nacional. Com 
base nos resultados da avaliação, a 
Comissão decide se a medida em questão 
se justifica.

Se, no termo do procedimento previsto no 
artigo 19.º, n.os 3 e 4, forem levantadas 
objeções a uma medida adotada por um 
Estado-Membro, ou se a Comissão tiver 
provas razoáveis de que a medida é 
contrária à legislação da União, a 
Comissão inicia, imediatamente, consultas 
com os Estados-Membros e o operador 
económico em causa e avalia a medida 
nacional. Com base nos resultados da 
avaliação, a Comissão decide se a medida 
em questão se justifica.

Or. ro

Alteração 532
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Artigo 20 - n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no termo do procedimento previsto no 
artigo 19.º, n.os 3 e 4, forem levantadas 
objeções a uma medida adotada por um 

Se, no termo do procedimento previsto no 
artigo 19.º, n.os 3 e 4, forem levantadas 
objeções a uma medida adotada por um 
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Estado-Membro, ou se a Comissão 
entender que a medida é contrária à 
legislação da União, a Comissão inicia, 
imediatamente, consultas com os 
Estados-Membros e o operador económico 
em causa e avalia a medida nacional. Com 
base nos resultados da avaliação, a 
Comissão decide se a medida em questão 
se justifica.

Estado-Membro, ou se a Comissão 
entender que a medida é contrária à 
legislação da União, a Comissão inicia, 
imediatamente, consultas com os 
Estados-Membros e com as organizações 
que representam pessoas com deficiência
e o operador económico em causa, e avalia 
a medida nacional. Com base nos 
resultados da avaliação, a Comissão decide 
se a medida em questão se justifica.

Or. it

Alteração 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a medida nacional for 
considerada justificada, os Estados-
Membros devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar que o produto 
não conforme seja retirado dos respetivos 
mercados e informam desse facto a 
Comissão. Se a medida nacional for 
considerada injustificada, o 
Estado-Membro em causa deve revogá-la.

2. Se a medida nacional for 
considerada justificada, os Estados-
Membros devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar que o produto 
não conforme passe a estar em 
conformidade e informam desse facto a 
Comissão. Se a medida nacional for 
considerada injustificada, o 
Estado-Membro em causa deve revogá-la.

Or. en

Alteração 534
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os requisitos de acessibilidade 
previstos na secção IX do anexo I são 
aplicáveis:

1. Os requisitos de acessibilidade 
previstos nas secções I a V do anexo I são 
aplicáveis aos produtos e serviços 
referidos no artigo 1.º, n.os 1 e 2, da 
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seguinte forma:

Or. en

Alteração 535
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aquando da definição de 
especificações técnicas e critérios de 
adjudicação relacionados com todos os 
contratos públicos e concessões cujo 
objeto se destine a ser utilizado por 
pessoas, quer seja o público em geral ou o 
pessoal da autoridade adjudicante ou da 
entidade adjudicante, abrangidos pela 
Diretiva 2014/23/UE49, a Diretiva
2014/24/UE50 e a Diretiva 2014/25/UE51;

a) Aquando da definição de 
especificações técnicas relacionadas com 
os contratos públicos, incluindo os 
contratos mistos definidos no artigo 1.º, 
n.º 3, da presente diretiva, abrangidos pela 
Diretiva 2014/24/UE50 ou pela Diretiva 
2014/25/UE51;

__________________ __________________

49 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa à adjudicação 
de contratos de concessão.

50Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa à adjudicação de 
contratos públicos.

50Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa à adjudicação de 
contratos públicos.

51Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação de contratos nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e dos serviços postais.

51Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação de contratos nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e dos serviços postais.

Or. en

Alteração 536
Edward Czesak
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aquando da definição dos 
requisitos de acessibilidade referidos na 
elaboração e na implementação de 
programas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013 relativo ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas, e do Regulamento (UE) 
n.º 1304/2013 relativo ao Fundo Social 
Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 537
Edward Czesak

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Aquando da definição dos 
requisitos de acessibilidade relacionados 
com os critérios sociais e de qualidade 
estabelecidos pelas autoridades 
competentes em concursos para serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007;

Suprimido

Or. en

Alteração 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Aquando da definição dos 
requisitos de acessibilidade relacionados 
com os critérios sociais e de qualidade 
estabelecidos pelas autoridades 
competentes em concursos para serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007;

c) Aquando da definição dos 
requisitos de acessibilidade relacionados 
com os critérios sociais e de qualidade 
estabelecidos pelas autoridades 
competentes em concursos para serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007, no caso 
de as autoridades competentes 
prescreverem requisitos de acessibilidade;

Or. de

Justificação

A autoridade competente pode decidir livremente se os requisitos de acessibilidade devem ou 
não ser incluídos nos critérios de adjudicação. Se, no entanto, optarem pela sua inclusão, os 
referidos critérios devem corresponder aos requisitos de acessibilidade da presente diretiva.

Alteração 539
Edward Czesak

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As infraestruturas de transportes, 
em conformidade com o artigo 37.º do 
Regulamento (UE) n.º 1315/2013.

Suprimido

Or. en

Alteração 540
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Consoante o caso, a toda a 
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legislação pertinente da União ou a todas 
as disposições na legislação da União 
relativas à acessibilidade para pessoas 
com deficiência.

Or. en

Alteração 541
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Consoante o caso, a toda a 
legislação pertinente da União ou a todas 
as disposições na legislação da União 
relativas à acessibilidade para pessoas 
com deficiência.

Or. en

Alteração 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para as autoridades competentes 
em causa relativamente às vantagens 
estimadas para as pessoas com deficiência, 
tendo em conta a frequência e a duração da 
utilização do produto ou serviço em causa.

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para as autoridades competentes 
em causa relativamente às vantagens 
estimadas para as pessoas com deficiência, 
tendo em conta a frequência, a duração da 
utilização do produto ou serviço em causa, 
bem como a quantidade estimada de 
utilizadores.

Or. en
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Alteração 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para as autoridades competentes 
em causa relativamente às vantagens 
estimadas para as pessoas com deficiência, 
tendo em conta a frequência e a duração da 
utilização do produto ou serviço em causa.

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para as autoridades competentes 
em causa relativamente às vantagens 
estimadas para as pessoas com limitações 
funcionais e as pessoas com deficiência, 
tendo em conta a frequência e a duração da 
utilização do produto ou serviço em causa.

Or. en

Justificação

Deve ser mantida a referência a «pessoas com limitações funcionais» para além do termo 
«pessoas com deficiência», a fim de ilustrar que uma parte muito maior da população 
beneficiará da presente diretiva. Além disso, ao fazer a análise dos custos e benefícios 
estimados, é fundamental tomar em consideração toda a população que beneficia de produtos 
e serviços acessíveis.

Alteração 544
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para as autoridades competentes 
em causa relativamente às vantagens 
estimadas para as pessoas com deficiência, 
tendo em conta a frequência e a duração da 
utilização do produto ou serviço em causa.

b) A estimativa dos custos e 
benefícios para as autoridades competentes 
em causa relativamente às vantagens 
estimadas para as pessoas com deficiência 
e pessoas com limitações funcionais, 
tendo em conta a frequência e a duração da 
utilização do produto ou serviço em causa;

Or. en
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Alteração 545
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes em 
causa são responsáveis por avaliar se a 
conformidade com os requisitos de 
acessibilidade enunciados no artigo 21.º 
lhes impõe um encargo desproporcionado.

3. As autoridades competentes em 
causa são responsáveis por avaliar se a 
conformidade com os requisitos de 
acessibilidade enunciados no artigo 21.º 
lhes impõe um encargo desproporcionado. 
A falta de prioridade, tempo ou 
conhecimento não deve ser considerada 
razão legítima para alegar um encargo 
desproporcionado.

Or. en

Alteração 546
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que uma autoridade 
competente tiver invocado a exceção 
prevista nos n.os 1, 2 e 3 relativamente a 
um produto ou serviço específico, deverá 
notificar a Comissão desse facto. A 
notificação deve incluir a avaliação 
referida no n.º 2.

4. Sempre que uma autoridade 
competente tiver invocado a exceção 
prevista nos n.os 1, 2 e 3 relativamente a 
um produto ou serviço específico, deverá 
notificar a Comissão desse facto. A 
notificação deve incluir a avaliação 
referida no n.º 2 e deve ser disponibilizada 
ao público num formato acessível.

Or. en

Alteração 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que uma autoridade 
competente tiver invocado a exceção 
prevista nos n.os 1, 2 e 3 relativamente a 
um produto ou serviço específico, deverá 
notificar a Comissão desse facto. A 
notificação deve incluir a avaliação 
referida no n.º 2.

4. Sempre que uma autoridade 
competente tiver invocado a exceção 
prevista nos n.os 1, 2 e 3 relativamente a 
um produto ou serviço específico, deverá 
notificar a Comissão desse facto. A 
notificação deve incluir a avaliação 
referida no n.º 2 e deve ser disponibilizada 
ao público num formato acessível.

Or. en

Alteração 548
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que uma autoridade 
competente tiver invocado a exceção 
prevista nos n.os 1, 2 e 3 relativamente a 
um produto ou serviço específico, deverá 
notificar a Comissão desse facto. A 
notificação deve incluir a avaliação 
referida no n.º 2.

4. Sempre que uma autoridade 
competente tiver invocado a exceção 
prevista nos n.os 1, 2 e 3 relativamente a 
um produto ou serviço específico, deverá 
notificar a Comissão desse facto. A 
notificação deve incluir a avaliação 
referida no n.º 2 e deve ser disponibilizada 
ao público num formato acessível.

Or. en

Alteração 549
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se tiver razões para duvidar da 
decisão da autoridade competente em 
causa, a Comissão pode solicitar que o 
grupo de trabalho referido no artigo 19.º-
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A, verifique a avaliação referida no n.º 2 
do presente artigo e emita um parecer.

Or. en

Alteração 550
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os meios referidos no número 1 
incluem:

Suprimido

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

b) Disposições que permitam a 
organismos públicos ou privados, 
associações, organizações ou outras 
entidades legais que tenham um interesse 
legítimo na aplicação das disposições da 
presente diretiva, recorrer, em nome dos 
consumidores, aos tribunais ou aos 
organismos administrativos competentes 
no âmbito do direito nacional, a fim de 
garantir o respeito pelas disposições 
nacionais de transposição da presente 
diretiva.

Or. de

Justificação

A supressão destas disposições é necessária, uma vez que, caso contrário, elas permitiriam a 
propositura de uma actio popularis.

Alteração 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

b) Disposições que permitam a 
organismos públicos ou privados, 
associações, organizações ou outras 
entidades legais que tenham um interesse 
legítimo na aplicação das disposições da 
presente diretiva, recorrer, em nome dos 
consumidores, aos tribunais ou aos 
organismos administrativos competentes 
no âmbito do direito nacional, a fim de 
garantir o respeito pelas disposições 
nacionais de transposição da presente 
diretiva.

b) Disposições que permitam a 
organismos públicos ou privados, 
associações, organizações ou outras 
entidades legais que sejam diretamente 
afetados pela não conformidade de um 
produto ou serviço recorrer aos tribunais 
ou aos organismos administrativos 
competentes no âmbito do direito nacional, 
a fim de garantir o respeito pelas 
disposições nacionais de transposição da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 553
Igor Šoltes

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

b-A) Disposições que estabeleçam um 
mecanismo de reclamações acessível, 
abrangente e dotado dos recursos 
adequados destinado aos consumidores, a 
fim de complementar um sistema de 
execução e acompanhamento.

Or. en

Alteração 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Disposições que estabeleçam um 
mecanismo de reclamações abrangente e 
dotado dos recursos adequados destinado 
aos consumidores, a fim de complementar 
um sistema de execução e 
acompanhamento.

Or. en

Alteração 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Disposições que estabeleçam um 
mecanismo de reclamações abrangente e 
dotado dos recursos adequados destinado 
aos consumidores, a fim de complementar 
um sistema de execução e 
acompanhamento.
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Or. en

Alteração 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Disposições que estabeleçam um 
mecanismo de reclamações abrangente e 
dotado dos recursos adequados destinado 
aos consumidores, a fim de complementar 
um sistema de execução e 
acompanhamento.

Or. en

Alteração 557
Marco Zullo

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Disposições que criem um 
mecanismo para tratamento das 
reclamações apresentadas pelos 
consumidores.

Or. it

Alteração 558
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, antes de se recorrer aos 
tribunais ou aos organismos 
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administrativos competentes, seja dada ao 
operador económico pertinente a 
oportunidade de remediar qualquer 
alegada não conformidade com as 
disposições da presente diretiva, 
nomeadamente através de mecanismos de 
compromisso, cooperação ou resolução 
alternativa de litígios com os 
consumidores, os organismos públicos 
e/ou associações privadas, organizações 
ou outras entidades legais com um 
interesse legítimo. Tal será designado 
«mecanismo de compromisso».

Caso a não conformidade não possa ser 
remediada a contento das partes no prazo 
de 15 dias a contar da data em que o 
operador económico é notificado das 
preocupações suscitadas pelos 
consumidores, organismos públicos e/ou 
associações privadas, organizações ou 
outras entidades legais com um interesse 
legítimo, considera-se que o mecanismo 
de compromisso falhou, exceto se as 
partes concordarem mutuamente em 
prorrogar o referido período.

Nos casos em que o mecanismo de 
compromisso falhe, os tribunais nacionais 
devem obrigatoriamente ter em 
consideração, aquando da avaliação do 
mérito de um caso que envolva alegações 
graves de não conformidade com a 
presente diretiva, se as partes utilizaram 
ou não o mecanismo de compromisso.

Or. en

Alteração 559
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente artigo não se aplica a 
contratos abrangidos pelas Diretivas 
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2014/24/UE e 2014/25/UE.

Or. en

Alteração 560
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Com vista a promover o objetivo 
do n.º 2-A, os Estados-Membros devem 
incentivar os operadores económicos a 
aplicar e publicitar um mecanismo de 
apresentação de reclamações ao dispor 
dos consumidores com vista à resolução 
de litígios.

Or. en

Alteração 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As sanções devem ser 
suficientemente efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas para que os operadores 
económicos não coloquem a hipótese de 
não conformidade dos seus produtos ou 
serviços com os requisitos de 
acessibilidade estabelecidos na presente 
diretiva.

Or. en
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Alteração 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As sanções devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, sem, no 
entanto, servirem de alternativa ao 
cumprimento por parte dos operadores 
económicos do dever de tornar acessíveis 
os respetivos produtos ou serviços.

Or. en

Alteração 563
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
dedicar os recursos necessários para 
aplicar e cobrar sanções. As verbas 
obtidas devem ser reinvestidas em 
medidas relacionadas com a 
acessibilidade.

Or. en

Alteração 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 565
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente artigo não se aplica a 
contratos abrangidos pelas Diretivas 
2014/24/UE e 2014/25/UE.

Or. en

Alteração 566
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem 
aplicar essas disposições a partir de:

a) ... [três anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva] para 
os produtos referidos no artigo 1.º, n.º 1, 
alínea a) — material informático e 
sistemas operativos de uso geral;

b) ... [cinco anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os produtos referidos no artigo 1.º, 
n.º 1, alínea b) — terminais self-service;

c) ... [quatro anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os produtos referidos no artigo 1.º, 
n.º 1, alínea c) — equipamentos terminais 
com capacidades informáticas avançadas 
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ligados a serviços de telefonia, para uso 
dos consumidores;

d) ... [quatro anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os produtos referidos no artigo 1.º, 
n.º 1, alínea d) — equipamentos terminais 
com capacidades informáticas avançadas 
ligados a serviços de comunicação social 
audiovisual, para uso dos consumidores;

e) ... [quatro anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os produtos referidos no artigo 1.º, 
n.º 1, alínea e) — eletrodomésticos 
operados por uma interface de utilizador;

f) ... [quatro anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea a) — serviços de telefonia;

g) ... [seis anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea b) — serviços de 
comunicação social audiovisual;

h) ... [três anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea c) — serviços de transporte 
aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo e 
fluvial de passageiros (sítios Web e 
aplicações móveis);

i) ... [cinco anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea c) — serviços de transporte 
aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo e 
fluvial de passageiros (terminais self-
service e máquinas de emissão de 
bilhetes);

j) ... [dez anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea c) — serviços de transporte 
aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo e 
fluvial de passageiros (veículos e 
infraestruturas);
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k) ... [cinco anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea d) — serviços bancários e 
terminais de pagamento (terminais self-
service e terminais de pagamento);

l) ... [três anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea d) — serviços bancários e 
terminais de pagamento (serviço 
bancário);

m) ... [três anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea e) — livros eletrónicos;

n) ... [três anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea f) — comércio eletrónico, 
sítios Web dos fornecedores de produtos e 
prestadores de serviços, redes sociais e 
novos sítios Web, bem como plataformas 
em linha;

o) ... [três anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea g) — serviços de alojamento 
(sítios Web);

p)- ... [três anos a contar da data de
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os serviços referidos no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea g) — serviços de alojamento 
(áreas construídas).

Or. en

Alteração 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem 
aplicar essas disposições a partir de:

Or. en

Alteração 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) ... [três anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva] 
para os produtos e serviços referidos no 
artigo 1.º;

Or. en

Justificação

O prazo para a aplicação da diretiva deve ser encurtado a fim de garantir que as pessoas 
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com limitações funcionais e as pessoas com deficiência beneficiem da acessibilidade num 
prazo razoável.

Alteração 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) ... [dez anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva] 
para as disposições relacionadas com as 
áreas construídas referidas no artigo 3.º, 
n.º 10.

Or. en

Justificação

Sugere-se um prazo adicional razoável para o cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva no que se refere às áreas construídas.

Alteração 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros que façam 
uso da possibilidade prevista no artigo 3.º, 
n.º 10, devem comunicar à Comissão o 
texto das principais disposições de direito 
nacional que adotarem para esse efeito, e
apresentar um relatório à Comissão sobre 
os progressos realizados na sua execução.

5. Os Estados-Membros devem 
apresentar um relatório à Comissão sobre 
os progressos realizados na sua execução.

Or. en
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Alteração 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A

Período de transição

Sem prejuízo do artigo 27.º, n.º 2, os 
Estados-Membros podem prever um 
período de transição de seis anos a contar 
da data de aplicação da presente diretiva 
durante o qual os prestadores de serviços 
podem continuar a prestar serviços 
recorrendo a produtos que eram 
legalmente utilizados para prestar 
serviços semelhantes antes dessa data.

Or. en

Alteração 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta de diretiva
Artigo 28 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 574
Maria Grapini
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Este relatório deve descrever, 
nomeadamente, à luz da evolução social, 
económica e tecnológica, os 
desenvolvimentos em matéria de 
acessibilidade de produtos e serviços e o 
impacto nos operadores económicos e nas 
pessoas com deficiência, identificando, 
sempre que possível, áreas onde é possível 
a redução dos encargos, com vista a avaliar 
a necessidade de revisão da presente 
diretiva.

1. Este relatório deve, com base nas 
notificações recebidas, aferir se a presente 
diretiva alcançou os seus objetivos, 
especialmente no que diz respeito ao 
reforço da livre circulação de produtos e 
serviços acessíveis. Deve descrever, 
nomeadamente, à luz da evolução social, 
económica e tecnológica e do nível de 
conformidade com a presente diretiva, os 
desenvolvimentos em matéria de 
acessibilidade de produtos e serviços e a 
necessidade de incluir ou excluir novos 
produtos e serviços do âmbito de 
aplicação da presente diretiva. A 
Comissão deve avaliar ainda o 
funcionamento dos artigos 12.º e 22.º e o 
impacto destes nos operadores económicos 
e nas pessoas com deficiência, 
identificando, sempre que possível, áreas 
onde é possível a redução dos encargos, 
com vista a avaliar a necessidade de 
revisão da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 576
Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 578
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção I – título

Texto da Comissão Alteração

Material informático e sistemas operativos Material informático e sistemas operativos 
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de uso geral de uso geral e dispositivos de leitura de 
livros eletrónicos

Or. en

Alteração 579
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção I – ponto -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Sistemas operativos

1. A prestação de serviços a fim de 
maximizar a sua utilização previsível por 
pessoas com limitações funcionais, 
nomeadamente as pessoas com 
deficiência, deve ser alcançada mediante 
o cumprimento dos requisitos previstos no 
ponto 3 relativo à conceção da interface 
de utilizador e das funcionalidades. A 
prestação de serviços inclui:
(a) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as 
suas características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade, que podem ser 
fornecidas em formato digital
(b) Informações eletrónicas, incluindo os 
sítios Web necessários à prestação do 
serviço.

Or. en

Alteração 580
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção 1 – ponto 1 – título

Texto da Comissão Alteração

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico de material 
informático de uso geral:
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Or. en

Alteração 581
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção I – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas com 
deficiência e as pessoas com dificuldades 
relacionadas com a idade, os produtos 
devem ser concebidos e fabricados de 
forma a que sejam acessíveis os seguintes 
elementos:

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas com 
deficiência e as pessoas com dificuldades 
relacionadas com a idade, os produtos 
devem ser concebidos e fabricados de 
forma a que sejam acessíveis os seguintes 
elementos:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(i) ser facilmente compreensíveis;

(ii) ser facilmente compreensíveis; (ii) ser percetíveis;

iii) ser percetíveis; iii) ter um tamanho e tipo de letra 
adequados, com contraste suficiente entre 
os caracteres e o fundo, a fim de 
maximizar a sua legibilidade em 
condições de utilização previsíveis;

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(iv) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas;

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação);

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação) deve:

(i) satisfazer os requisitos previstos na 
alínea a);

(ii) informar os utilizadores, de forma 
simples e precisa, de que o produto inclui 
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características de acessibilidade, e sobre a 
sua compatibilidade com tecnologias 
assistenciais;

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, que devem 
respeitar os seguintes elementos:

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, prestadas em 
separado ou integradas no produto, que 
devem respeitar os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e num documento 
eletrónico não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas;

(ii) fornecer soluções alternativas ao 
conteúdo não textual; 

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
produto e a sua compatibilidade com uma 
série de tecnologias assistenciais 
disponíveis a nível da União e 
internacional;

iii) ser fornecidas em formatos 
alternativos não eletrónicos, mediante 
pedido. Os formatos alternativos não 
eletrónicos podem incluir caracteres 
grandes, Braille, ou de fácil leitura; 

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 
ponto 2;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 
ponto 2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(f) A interligação do produto com
dispositivos de assistência.

(f) O produto deve garantir a 
compatibilidade com uma série de
dispositivos de assistência e tecnologias 
assistenciais disponíveis a nível da União 
e internacional, incluindo tecnologias 
auditivas, tais como aparelhos auditivos, 
telebobinas, implantes cocleares e 
dispositivos auditivos de assistência.

Or. en
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Alteração 582
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

2. Requisitos de funcionalidade para 
a interface de utilizador e conceção do 
produto

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for caso 
disso, os seguintes requisitos:

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for caso 
disso, os seguintes requisitos:

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais, nomeadamente:

(i) se o produto fornecer modos 
visuais de comunicação e funcionamento, 
o produto deve disponibilizar, pelo menos, 
um modo de informação e funcionamento 
que não exija a visão, 

(ii) se o produto fornecer modos 
auditivos de comunicação e 
funcionamento, o produto deve 
disponibilizar, pelo menos, um modo de 
informação e funcionamento que não 
exija a audição;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

Se o produto exigir um contributo vocal 
dos utilizadores, o produto deve fornecer, 
pelo menos, um modo de funcionamento 
que não requeira sons gerados oralmente 
pelos utilizadores, como fala, assobios ou 
estalidos;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(c) Sempre que o produto forneça 
modos de funcionamento e comunicação 
visual, deve dispor de funcionalidades que 
permitam aos utilizadores utilizar melhor 
a sua visão limitada, incluindo através de 
ampliação flexível sem perda de conteúdo 
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ou funcionalidade e contraste e brilho 
ajustáveis e, se possível, incluindo modos 
flexíveis para separar e controlar os 
elementos visuais de primeiro plano dos 
de segundo plano e controlo flexível do 
campo de visão necessário;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(d) Disponibilidade de um modo visual 
de funcionamento que não exija a 
perceção das cores por parte do utilizador;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
e melhorar a clareza;

(e) Disponibilidade de controlo do 
volume e de funcionalidades áudio 
avançadas para melhorar a clareza do 
som, incluindo métodos flexíveis que 
permitam separar a parte em primeiro 
plano do fundo, em que a voz e o fundo 
são disponibilizados em sequências áudio 
separadas;

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(f) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina, 
incluindo quando o produto requer ações 
manuais, o produto deve apresentar 
funcionalidades que permitam aos 
utilizadores utilizar melhor o produto 
através de modos de funcionamento 
alternativos que não necessitem de 
motricidade fina, como a manipulação e 
força de mãos, nem a operação de mais do 
que um controlo de cada vez;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(g) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados, nomeadamente quando o 
produto é autoportante ou instalado, os 
elementos informativos e operacionais 
devem localizar-se num raio de alcance de 
acessibilidade normal ou deve ser possível 
ao utilizador colocá-los ao seu alcance;

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(h) Quando o produto proporciona 
modos de informação visuais, o produto 
deve proporcionar pelo menos um modo 
de informação que limite o risco de 
desencadeamento de reações 
fotossensíveis;

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

(i) Disponibilidade de funções que 
tornem a comunicação e a utilização mais 
simples e fáceis;
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i-A) Quando o produto proporciona 
funcionalidades destinadas à 
acessibilidade, deve manter-se a 
privacidade dos utilizadores na utilização 
das mesmas.

Or. en

Alteração 583
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Serviços de apoio

Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do produto e a sua 
compatibilidade com as tecnologias 
assistenciais, em modos de comunicação 
acessíveis aos utilizadores com limitações 
funcionais e pessoas com deficiência.

Or. en

Justificação

Importa também garantir, sempre que possível, a acessibilidade a serviços de apoio com 
vista a fornecer todas as informações necessárias aos consumidores.

Alteração 584
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Requisitos de desempenho 
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funcional

(a) Utilização sem visão

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira visão;

(b) Utilização com visão limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que permita às pessoas 
utilizarem melhor a sua capacidade visual 
limitada;

(c) Utilização sem perceção da cor

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a perceção 
da cor;

(d) Utilização sem audição

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija audição;

(e) Utilização com audição limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento com características áudio 
reforçadas;

(f) Utilização sem capacidade vocal

Sempre que as TIC exigirem uma 
intervenção vocal dos utilizadores, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a geração 
de produções vocais;

(g) Utilização com força ou 
manipulação limitada

Sempre que as TIC exigirem ações 
manuais, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
permita às pessoas utilizarem as TIC 
através de ações alternativas que não 
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exijam manipulação ou força manual;

(h) Utilização com alcance limitado

Sempre que os produtos TIC forem 
autoportantes ou instalados, as suas 
características operacionais devem estar 
ao alcance de todos os utilizadores;

(i) Limitação do risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que limite o risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis;

(j) Utilização com capacidades 
cognitivas limitadas

As TIC devem proporcionar, pelo menos, 
um modo de funcionamento com 
características que tornem a sua 
utilização mais simples e fácil;

(k) Privacidade

Sempre que as TIC incluam 
características que assegurem a 
acessibilidade, devem proporcionar, pelo
menos, um modo de funcionamento que 
assegure a privacidade durante a 
utilização das características TIC 
garantes da acessibilidade.

Or. en

Alteração 585
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção II – título

Texto da Comissão Alteração

Terminais self-service: caixas automáticas 
(ATM), máquinas de emissão de bilhetes e
máquinas de registo automático

Terminais self-service: caixas automáticas 
(ATM), máquinas de emissão de bilhetes,
máquinas de registo automático e 
terminais de pagamento
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Or. en

Alteração 586
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção II – título

Texto da Comissão Alteração

Terminais self-service: caixas automáticas 
(ATM), máquinas de emissão de bilhetes e
máquinas de registo automático

Terminais self-service: caixas automáticas 
(ATM), máquinas de emissão de bilhetes, 
distribuidores automáticos de bilhetes de 
estacionamento, máquinas de registo 
automático e terminais de pagamento 

Or. en

Alteração 587
Lambert van Nistelrooij

Proposta de diretiva
Anexo I – secção II – título

Texto da Comissão Alteração

Terminais self-service: caixas automáticas 
(ATM), máquinas de emissão de bilhetes e 
máquinas de registo automático

Terminais self-service: terminais de 
pagamento, caixas automáticas (ATM), 
máquinas de emissão de bilhetes e 
máquinas de registo automático

Or. en

Alteração 588
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Anexo I – secção II – título

Texto da Comissão Alteração

Terminais self-service: caixas automáticas 
(ATM), máquinas de emissão de bilhetes e

Terminais self-service: caixas automáticas 
(ATM), máquinas de emissão de bilhetes,
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máquinas de registo automático máquinas de registo automático e 
terminais de pagamento

Or. it

Alteração 589
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção II – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas com 
deficiência e as pessoas com dificuldades 
relacionadas com a idade, os produtos 
devem ser concebidos e fabricados de 
forma a que sejam acessíveis os seguintes 
elementos:

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, pessoas com deficiência e 
pessoas com dificuldades relacionadas com 
a idade, os produtos devem ser concebidos 
e fabricados de forma a que cumpram os 
seguintes requisitos de acessibilidade:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(ii) ser facilmente compreensíveis; (ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis; iii) ser percetíveis 

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(iv) enumerar e explicar como ativar 
as características de acessibilidade do 
produto e a sua compatibilidade com 
tecnologias assistenciais a fim de 
maximizar a sua legibilidade;

(v) ter um tamanho e tipo de letra 
adequados, com contraste suficiente entre 
os caracteres e o fundo, a fim de 
maximizar a sua legibilidade em 
condições de utilização previsíveis;

(b) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 

(b) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 
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ponto 2; ponto 2;

(c) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2; 

(c) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(d) A interligação do produto com
dispositivos de assistência.

(d) O produto deve garantir a 
compatibilidade com uma série de
dispositivos de assistência e tecnologias 
disponíveis a nível da União e 
internacional, incluindo tecnologias 
auditivas, tais como aparelhos auditivos, 
telebobinas, implantes cocleares e 
dispositivos auditivos de apoio. O produto 
deve permitir igualmente a utilização de 
auscultadores pessoais.

Or. en

Alteração 590
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção II – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

2. Requisitos de funcionalidade para 
a interface de utilizador e conceção do 
produto

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas b) e c) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for caso 
disso, os seguintes requisitos:

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas b) e c) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for caso 
disso, o disposto na secção I, ponto 2, e 
também:

(a) Disponibilidade de comunicações e
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(a) Não devem exigir que uma 
característica de acessibilidade esteja 
ativa para um utilizador que necessite da 
funcionalidade tenha de a ligar;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz; 

(b) Quando seja necessária uma 
resposta num dado espaço de tempo, o 
utilizador deve ser alertado visualmente, 
bem como por toque ou som, e deve ser-
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lhe concedida a possibilidade de 
prolongar o tempo de resposta permitido;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(c) O produto deve estar operacional, 
incluindo as partes operáveis do produto, 
como as teclas e os controlos, devem ter 
um contraste adequado entre as teclas, os 
controlos e o respetivo fundo, e devem ser
tatilmente percetíveis;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(d) Quando as teclas, bilhetes ou 
cartões são fornecidos, estes devem ter 
uma orientação que seja tatilmente 
percetível, se a orientação for importante 
para continuar a usar as teclas, bilhetes 
ou cartões;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
e melhorar a clareza;

(e) Quando o produto utiliza 
características biológicas do utilizador, 
não deve depender apenas da utilização 
de uma determinada característica 
biológica como único meio de identificar 
o utilizador ou para 

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

Or. en

Alteração 591
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção II – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Requisitos de desempenho funcional:

(a) Utilização sem visão: Sempre que 
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as TIC proporcionarem modos de 
funcionamento visuais, devem também 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira visão;
(b) Utilização com visão limitada: 
Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
também proporcionar, pelo menos, um 
modo de funcionamento que permita às 
pessoas com capacidade visual limitada 
utilizarem melhor a sua visão;
(c) Utilização sem perceção da cor e 
contraste: Sempre que as TIC 
proporcionarem modos de funcionamento 
visuais, devem também proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
não requeira a perceção da cor e 
contraste por parte do utilizador; 
(d) Utilização sem audição: Sempre 
que as TIC proporcionarem modos de 
funcionamento auditivos, devem também 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira audição;
(e) Utilização com audição limitada: 
Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
também proporcionar, pelo menos, um 
modo de funcionamento com 
características áudio reforçadas, 
incluindo clareza e volume;
(f) Utilização sem capacidade vocal: 
Sempre que as TIC exigirem a 
participação vocal dos utilizadores, devem 
também proporcionar, pelo menos, um 
modo de funcionamento que não exija aos 
utilizadores a geração de produções 
vocais; 
(g) Utilização com força ou 
manipulação limitada: Sempre que as 
TIC exigirem ações manuais, devem
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que permita aos 
utilizadores utilizarem as TIC através de 
ações alternativas que não exijam 
manipulação ou força manual ou a 
operação de mais do que um controlo ao 
mesmo tempo; 
(h) Utilização com alcance limitado: 
Sempre que os produtos TIC forem 
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autoportantes ou instalados, os seus 
elementos operacionais devem estar ao 
alcance de todos os utilizadores;  
(i) Minimizar o desencadeamento de 
crises fotossensíveis: Sempre que as TIC 
proporcionarem modos de funcionamento 
visuais, devem também proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
minimize o potencial de desencadeamento 
de crises fotossensíveis; 
(j) Utilização com cognição limitada: 
As TIC devem proporcionar, pelo menos, 
um modo de funcionamento que torne a 
utilização do produto mais simples e fácil; 
(k) Privacidade: Sempre que as TIC 
proporcionem características que 
assegurem a acessibilidade, devem 
igualmente proporcionar, pelo menos, um 
modo de funcionamento que mantenha a 
privacidade dos utilizadores aquando da 
utilização das características TIC que 
asseguram a acessibilidade.

Or. en

Alteração 592
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção III – parte A – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

(a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do ponto 
B «Equipamentos terminais com 
capacidades informáticas avançadas 
conexos, para uso dos consumidores»;

(a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do ponto 
B «Equipamentos terminais com 
capacidades informáticas avançadas 
conexos, para uso dos consumidores»;

(b) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 

(b) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
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características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas, em conformidade com a alínea 
c);

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
serviço em combinação com o 
equipamento terminal conexo e a sua 
compatibilidade com tecnologias 
assistenciais;

iii) as informações eletrónicas,
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea c);

iii) ser fornecidas em formatos 
alternativos não eletrónicos, mediante 
pedido. Os formatos alternativos não 
eletrónicos podem incluir caracteres 
grandes, Braille, ou de fácil leitura;

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

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

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

(d) Os serviços com base em 
dispositivos móveis, incluindo as 
aplicações móveis necessárias à prestação 
do serviço, devem ser acessíveis de um 
modo coerente e adequado que facilite a 
perceção, a utilização e a compreensão 
pelos utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
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assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

Or. en

Alteração 593
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção III – parte A – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 594
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção III – parte A – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os serviços com base em dispositivos 
móveis, incluindo as aplicações móveis 
necessárias à prestação do serviço, devem 
ser acessíveis de um modo coerente e 
adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
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funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

Or. en

Alteração 595
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção III – parte A – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Serviços de apoio

Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do serviço e a sua 
compatibilidade com os serviços e as 
tecnologias assistenciais, em modos de 
comunicação acessíveis aos utilizadores 
com limitações funcionais e pessoas com 
deficiência.

Or. en

Alteração 596
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção III – parte B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
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funcionais, nomeadamente as pessoas com 
deficiência e as pessoas com dificuldades 
relacionadas com a idade, os produtos 
devem ser concebidos e fabricados de 
forma a que sejam acessíveis os seguintes 
elementos:

funcionais, pessoas com deficiência e 
pessoas com dificuldades relacionadas com 
a idade, os produtos devem ser concebidos 
e fabricados de forma a que cumpram os 
seguintes requisitos de acessibilidade:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(ii) ser facilmente compreensíveis; (ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis; iii) ser percetíveis

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(iv) ter um tamanho e tipo de letra 
adequados, com contraste suficiente entre 
os caracteres e o fundo, a fim de 
maximizar a sua legibilidade em 
condições de utilização previsíveis;

(IV-A) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas;

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação);

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação) deve:

(i) satisfazer os requisitos previstos na 
alínea a);

(ii) informar os utilizadores, de forma 
simples e precisa, de que o produto inclui 
características de acessibilidade, e sobre a 
sua compatibilidade com tecnologias 
assistenciais;

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, que devem 
respeitar os seguintes elementos:

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, prestadas em 
separado ou integradas no produto, que 
devem respeitar os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas;
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canais sensoriais;

(ii) fornecer soluções alternativas ao 
conteúdo não textual;

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
produto e a sua compatibilidade com uma 
série de tecnologias assistenciais 
disponíveis a nível da União e 
internacional;

ii-A) ser fornecidas em formatos 
alternativos não eletrónicos, mediante 
pedido. Os formatos alternativos não 
eletrónicos podem incluir caracteres 
grandes, Braille, ou de fácil leitura;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 
ponto 2;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 
ponto 2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(f) A interligação do produto com
dispositivos de assistência.

(f) O produto deve garantir a 
compatibilidade com uma série de
dispositivos de assistência e tecnologias 
disponíveis a nível da União e 
internacional, incluindo tecnologias 
auditivas, tais como aparelhos auditivos, 
telebobinas, implantes cocleares e 
dispositivos auditivos de apoio.

Or. en

Alteração 597
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção III – parte B – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

2. Requisitos de funcionalidade para 
a interface de utilizador e conceção do 
produto

A fim de as tornar acessíveis, as A fim de as tornar acessíveis, as 
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funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for caso 
disso, os seguintes requisitos:

funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for caso 
disso, o disposto na secção I, ponto 2, e 
também:

(a) Disponibilidade de comunicações e
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(a) O produto deve ser capaz de 
codificar e descodificar uma comunicação 
bidirecional com áudio de alta fidelidade;

(b) Disponibilidade de meios de
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(b) O produto de apoio à comunicação 
bidirecional deve permitir ao utilizador 
comunicar com outro utilizador através de 
texto em tempo real, de modo que o texto 
em tempo real possa ser utilizado 
isoladamente ou combinado com voz na 
mesma chamada;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(c) Sempre que o produto interagir 
com comunicação bidirecional numa 
determinada rede, deve igualmente 
interoperar em texto em tempo real na 
mesma chamada de voz, utilizando o 
formato de texto em tempo real específico 
para essa rede;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(d) Sempre que o produto que 
providencia comunicação bidirecional 
incluir uma funcionalidade de vídeo em 
tempo real, deve suportar uma resolução 
de vídeo que permita aos utilizadores 
comunicar através da utilização de língua 
gestual e leitura de lábios;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
e melhorar a clareza;

(e) Sempre que o produto processar 
uma mensagem através de um transdutor 
áudio, deve fornecer um meio que permita 
o emparelhamento eficaz sem fios com 
tecnologias auditivas, como aparelhos 
auditivos, telebobinas, implantes cocleares 
e dispositivos auditivos de apoio, e reduzir 
as interferências com estas tecnologias 
auditivas ao mínimo possível.

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(h) Disponibilidade de modos de 
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funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

Or. en

Alteração 598
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção III – parte B – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Serviços de apoio 

Sempre que seja tecnicamente possível, os 
serviços de apoio (serviços de assistência 
técnica, centrais de atendimento, serviços 
de retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do produto e a sua 
compatibilidade com as tecnologias 
assistenciais, em modos de comunicação 
acessíveis aos utilizadores com limitações 
funcionais e pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 599
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção III – parte B-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

B-A. Requisitos de desempenho 
funcional

(a) Utilização sem visão

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
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funcionamento que não requeira visão;

(b) Utilização com visão limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que permita às pessoas 
utilizarem melhor a sua capacidade visual 
limitada;

(c) Utilização sem perceção da cor

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a perceção 
da cor;

(d) Utilização sem audição

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija audição;

(e) Utilização com audição limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento com características áudio 
reforçadas;

(f) Utilização sem capacidade vocal

Sempre que as TIC exigirem uma 
intervenção vocal dos utilizadores, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a geração 
de produções vocais;

(g) Utilização com força ou 
manipulação limitada

Sempre que as TIC exigirem ações 
manuais, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
permita às pessoas utilizarem as TIC 
através de ações alternativas que não 
exijam manipulação ou força manual;

(h) Utilização com alcance limitado

Sempre que os produtos TIC forem 
autoportantes ou instalados, os elementos 
operacionais devem estar ao alcance de 
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todos os utilizadores;

(i) Limitação do risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que limite o risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis;

(j) Utilização com capacidades 
cognitivas limitadas

As TIC devem proporcionar, pelo menos, 
um modo de funcionamento com 
características que tornem a sua 
utilização mais simples e fácil;

(k) Privacidade

Sempre que as TIC incluam 
características que assegurem a 
acessibilidade, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
assegure a privacidade durante a 
utilização das características TIC 
garantes da acessibilidade.

Or. en

Alteração 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – título

Texto da Comissão Alteração

Serviços de comunicação social 
audiovisual e equipamentos com 
capacidades informáticas avançadas 
conexos, para uso dos consumidores

Equipamentos terminais para uso dos 
consumidores relacionados com serviços 
de comunicação social audiovisual e a 
arquitetura dos sítios Web e das 
aplicações móveis

Or. en
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Alteração 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte A

Texto da Comissão Alteração

A. Serviços Suprimido

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos: 

a) Os produtos utilizados na 
prestação do serviço devem ser acessíveis, 
em conformidade com as exigências do 
ponto B «Equipamentos terminais com 
capacidades informáticas avançadas 
conexos, para uso dos consumidores»;

b) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as 
suas características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea c); 

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

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

e) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades 
das pessoas com limitações funcionais.

Or. en

Alteração 602
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do ponto 
B «Equipamentos terminais com 
capacidades informáticas avançadas 
conexos, para uso dos consumidores»;

a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do ponto 
B «Equipamentos terminais com 
capacidades informáticas avançadas 
conexos, para uso dos consumidores»;

b) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

b) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em guias eletrónicos de 
programas, tornando-as mais percetíveis, 
operacionais, compreensíveis e robustas, 
em conformidade com a alínea c);
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canais sensoriais;

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
serviço em combinação com o 
equipamento terminal conexo e a sua 
compatibilidade com tecnologias 
assistenciais;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea c);

iii) fornecer informações acessíveis, a 
fim de facilitar as complementaridades 
com outros serviços de acesso prestados 
por terceiros;

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

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

c-A) Tornar os serviços móveis, 
incluindo as aplicações móveis 
necessárias para a prestação do serviço, 
acessíveis de um modo coerente e 
adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

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

d) São fornecidas informações 
acessíveis com vista à complementaridade 
entre serviços de assistência.

e) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
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alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades 
das pessoas com limitações funcionais.

Or. en

Alteração 603
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte A – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 604
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte A – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os serviços com base em dispositivos 
móveis, incluindo as aplicações móveis 
necessárias à prestação do serviço, devem 
ser acessíveis de um modo coerente e 
adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
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apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

Or. en

Alteração 605
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte A – ponto 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades 
das pessoas com limitações funcionais e 
das pessoas com deficiência. Para 
satisfazer este requisito, o prestador de 
serviços deve fornecer, no mínimo, os 
seguintes serviços de acesso:

(i) legendas para surdos e deficientes 
auditivos; 

(ii) descrição áudio; 

iii) legendas faladas; 

(iv) interpretação em língua gestual;

Or. en

Alteração 606
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte A – ponto 1 – alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-B) Sempre que um conteúdo 
audiovisual incluir serviços de acesso, 
estes devem vir claramente indicados nas 
informações sobre o conteúdo, bem como 
no GEP;

Or. en

Alteração 607
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte A – ponto 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Em consulta com as organizações 
de utilizadores, incluindo organizações 
representativas de pessoas com 
deficiência, os prestadores de serviços de 
comunicação social audiovisual devem 
assegurar a qualidade dos serviços de 
acesso:

(i) Os prestadores de serviços devem 
garantir que as legendas para surdos e 
deficientes auditivos estão bem 
sincronizadas com o vídeo, são legíveis, 
precisas e facilmente compreensíveis, por 
forma a refletirem eficazmente a 
informação áudio. Tal inclui o 
estabelecimento de especificações de 
qualidade que abranjam, pelo menos, o 
tipo e o tamanho da letra, o contraste e 
utilização de cores, bem como, se possível, 
os requisitos necessários para assegurar o 
controlo do utilizador sobre as legendas 
para surdos e deficientes auditivos;

(ii) Os prestadores de serviços devem 
ainda garantir que a descrição áudio e as 
legendas faladas estão bem sincronizadas 
com o vídeo. Tal inclui o estabelecimento 
de especificações de qualidade 
relacionadas com a colocação do áudio e 
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a clareza da descrição áudio e das 
legendas faladas, bem como os requisitos 
necessários para assegurar o controlo do 
utilizador sobre as mesmas;

iii) Os prestadores de serviços devem 
garantir que a interpretação em língua 
gestual está bem sincronizada com o 
vídeo, é precisa e facilmente 
compreensível, por forma a refletir 
eficazmente a informação áudio. Tal 
inclui o estabelecimento de requisitos 
profissionais para os intérpretes e 
especificações de qualidade em relação à 
forma como a interpretação em língua 
gestual é prestada. Caso seja 
tecnicamente possível, devem ser 
aprovados requisitos com vista a garantir 
o controlo dos utilizadores sobre a 
interpretação em língua gestual.

Or. en

Alteração 608
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte A – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Serviços de apoio

Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do serviço e a sua 
compatibilidade com os serviços e as 
tecnologias assistenciais, em modos de 
comunicação acessíveis aos utilizadores 
com limitações funcionais e às pessoas 
com deficiência.

Or. en
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Alteração 609
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas com 
deficiência e as pessoas com dificuldades 
relacionadas com a idade, os produtos 
devem ser concebidos e fabricados de 
forma a que sejam acessíveis os seguintes 
elementos:

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, pessoas com deficiência e 
pessoas com dificuldades relacionadas com 
a idade, os produtos devem ser concebidos 
e fabricados de forma a que cumpram os 
seguintes requisitos de acessibilidade:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(ii) ser facilmente compreensíveis; (ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis; iii) ser percetíveis

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(iv) ter um tamanho e tipo de letra 
adequados, com contraste suficiente entre 
os caracteres e o fundo, a fim de 
maximizar a sua legibilidade em 
condições de utilização previsíveis;

(IV-A) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas;

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação);

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação) deve:

(i) satisfazer os requisitos previstos na
alínea a);

(ii) informar os utilizadores, de forma 
simples e precisa, de que o produto inclui 
características de acessibilidade, e sobre a 
sua compatibilidade com tecnologias 
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assistenciais;

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, que devem 
respeitar os seguintes elementos:

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, prestadas em 
separado ou integradas no produto, que 
devem respeitar os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas;

(ii) fornecer soluções alternativas ao 
conteúdo não textual;

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
produto e a sua compatibilidade com uma 
série de tecnologias assistenciais 
disponíveis a nível da União e 
internacional;

ii-A) ser fornecidas em formatos 
alternativos não eletrónicos, mediante 
pedido. Os formatos alternativos não 
eletrónicos podem incluir caracteres 
grandes, Braille, ou de fácil leitura;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 
ponto 2;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback,
entrada-saída) em conformidade com o 
ponto 2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(f) A interligação do produto com
dispositivos de assistência.

(f) O produto deve garantir a 
compatibilidade com uma série de
dispositivos de assistência e tecnologias 
disponíveis a nível da União e 
internacional, incluindo tecnologias 
auditivas, tais como aparelhos auditivos, 
telebobinas, implantes cocleares e 
dispositivos auditivos de apoio.

Or. en
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Alteração 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte B 

Texto da Comissão Alteração

B. Equipamentos com capacidades 
informáticas avançadas conexos, para uso 
dos consumidores:

B. Equipamentos com capacidades 
informáticas avançadas conexos, para uso 
dos consumidores:

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência e as pessoas com 
dificuldades relacionadas com a idade, os 
produtos devem ser concebidos e 
fabricados de forma a que sejam acessíveis 
os seguintes elementos:

A fim de maximizar a sua utilização 
razoavelmente previsível por pessoas com 
deficiência e pessoas com dificuldades 
relacionadas com a idade, os produtos 
devem ser concebidos e fabricados de 
forma a que cumpram os requisitos de 
desempenho funcional estabelecidos no 
ponto B-A e devem incluir:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências):

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis; 

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação);

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação);

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, que devem 
respeitar os seguintes elementos: 

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto;

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;
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(ii) fornecer soluções alternativas ao 
conteúdo não textual;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 
ponto 2;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída);

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com deficiência; 

(f) A interligação do produto com 
dispositivos de assistência.

(f) A interligação do produto com 
dispositivos de assistência.

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for 
caso disso, os seguintes requisitos:

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
e melhorar a clareza;

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(h) Disponibilidade de modos de 
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funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

Or. en

Alteração 611
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte B – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

2. Requisitos de funcionalidade para 
a interface de utilizador e conceção do 
produto

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for caso 
disso, os seguintes requisitos:

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for caso 
disso, o disposto na secção I, ponto 2, e 
também:

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(a) Sempre que o produto apresentar 
conteúdos audiovisuais, deve ter um modo 
de funcionamento que permita apresentar 
legendas para surdos e deficientes 
auditivos no canal de vídeo predefinido;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(b) Sempre que o produto apresentar 
conteúdos audiovisuais, deve fornecer um 
mecanismo de seleção e transmissão da 
descrição áudio disponível no canal áudio 
predefinido;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(c) Sempre que o produto apresentar 
conteúdos audiovisuais, deve fornecer um 
mecanismo de seleção e transmissão das 
legendas faladas disponíveis no canal 
áudio predefinido;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(d) Sempre que o produto apresentar 
conteúdos audiovisuais, se possível, deve 
fornecer um mecanismo de seleção e 
transmissão de interpretação em língua 
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gestual disponível no canal vídeo 
predefinido;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
e melhorar a clareza;

(e) O produto deve suportar a 
prestação dos serviços de acesso 
disponíveis, isoladamente ou combinados 
entre si;

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(f) O produto deve permitir a 
personalização dos serviços de acesso na 
maior medida possível, incluindo através 
do acesso aos serviços de acesso por meio, 
por exemplo, da sincronização com outro 
dispositivo;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(g) Devem ser conferidos ao utilizador 
controlos para ativar os serviços de acesso 
com o mesmo grau de importância como 
os controlos dos meios de comunicação 
primários;

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(h) O produto deve fornecer um meio 
que permita o emparelhamento eficaz sem 
fios com tecnologias auditivas, como 
aparelhos auditivos, telebobinas, 
implantes cocleares e dispositivos 
auditivos de apoio.

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

Or. en

Alteração 612
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte B – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Serviços de apoio

Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do produto e a sua 
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compatibilidade com as tecnologias 
assistenciais, em modos de comunicação 
acessíveis aos utilizadores com limitações 
funcionais e pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte B-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

B-A. Requisitos de desempenho 
funcional

(a) Utilização sem visão

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira visão;

(b) Utilização com visão limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que permita às pessoas 
utilizarem a sua capacidade visual 
limitada;

(c) Utilização sem perceção da cor

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a perceção 
da cor;

(d) Utilização sem audição

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija audição;

(e) Utilização com audição limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
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proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento com características áudio 
reforçadas;

(f) Utilização sem capacidade vocal

Sempre que as TIC exigirem uma 
intervenção vocal dos utilizadores, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a geração 
de produções vocais;

(g) Utilização com força ou 
manipulação limitada

Sempre que as TIC exigirem ações 
manuais, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
permita às pessoas utilizarem as TIC 
através de ações alternativas que não 
exijam manipulação ou força manual;

(h) Utilização com alcance limitado

Sempre que os produtos TIC forem 
autoportantes ou instalados, os elementos 
operacionais devem estar ao alcance de 
todos os utilizadores;

(i) Limitação do risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que limite o risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis;

(j) Utilização com capacidades 
cognitivas limitadas

As TIC devem proporcionar, pelo menos, 
um modo de funcionamento com 
características que tornem a sua 
utilização mais simples e fácil;

(k) Privacidade

Sempre que as TIC incluam 
características que assegurem a 
acessibilidade, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
assegure a privacidade durante a 
utilização das características TIC 
garantes da acessibilidade.
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Or. en

Alteração 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IV – parte C-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

C-A. Arquitetura dos sítios Web e das 
aplicações móveis

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

Or. en

Alteração 615
Lambert van Nistelrooij

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – título

Texto da Comissão Alteração

Terminais self-service, máquinas de 
emissão de bilhetes e máquinas de registo 
utilizados na prestação de serviços de 
transporte de passageiros

Terminais self-service, incluindo
terminais de pagamento, máquinas de 
emissão de bilhetes e máquinas de registo 
utilizados na prestação de serviços de 
transporte de passageiros

Or. en
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Alteração 616
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte A – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

a) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

a) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas, em conformidade com a alínea 
b);

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
serviço, incluindo a acessibilidade de 
veículos e infraestruturas envolventes e 
ambiente criado, bem como informações 
sobre o apoio providenciado em 
conformidade com os Regulamentos 
n.º 1107/2006, n.º 1177/2010, 
n.º 1371/2007 e n.º 181/2011;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea b);

iii) ser fornecidas em formatos 
alternativos não eletrónicos, mediante 
pedido. Os formatos alternativos não 
eletrónicos podem incluir caracteres 
grandes, Braille, ou de fácil leitura;

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

b) Os sítios Web, incluindo os 
pedidos em linha necessários para a 
prestação do serviço, devem ser acessíveis 
de um modo coerente e adequado que 
facilite a perceção, a utilização e a 
compreensão pelos utilizadores, 
permitindo adaptar a apresentação do 
conteúdo, incluindo as funções 
interativas, e prevendo, se necessário, 



AM\1121397PT.docx 109/167 PE599.726v03-00

PT

agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis a nível da União e 
a nível internacional;

uma alternativa eletrónica acessível; e de 
um modo robusto que facilite a 
interoperabilidade com vários agentes 
utilizadores e tecnologias assistenciais 
disponíveis na União e a nível 
internacional;

b-A) Tornar os serviços móveis, 
incluindo as aplicações móveis 
necessárias para a prestação do serviço, 
acessíveis de um modo coerente e 
adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

c) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades das 
pessoas com limitações funcionais.

c) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades das 
pessoas com limitações funcionais e das 
pessoas com deficiência:

(i) bilhética inteligente (reservas 
eletrónicas, reserva de bilhetes, etc.);

(ii) informação dos passageiros em 
tempo real (horários, informações sobre 
perturbações do tráfego, serviços de 
ligação, viagens com ligações 
intermodais, etc.);

iii) informações de serviço adicionais 
(por exemplo, pessoal das estações, 
elevadores fora de serviço ou serviços 
temporariamente indisponíveis);

c-A) as áreas construídas, necessárias 
para a prestação do serviço, devem ser 
conformes com a secção X do presente 
anexo.

Or. en
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Alteração 617
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte A – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 618
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte A – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) as áreas construídas, necessárias 
para a prestação do serviço, devem ser 
conformes com a secção X do presente 
anexo.

Or. en

Alteração 619
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte A – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Serviços de apoio

Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do serviço e a sua 
compatibilidade com os serviços e as 
tecnologias assistenciais, em modos de 
comunicação acessíveis aos utilizadores 
com limitações funcionais e às pessoas 
com deficiência.

Or. en

Alteração 620
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte B

Texto da Comissão Alteração

B. Sítios Web utilizados na prestação 
de serviços de transporte de passageiros

Suprimido

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

Or. en
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Alteração 621
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte B – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os conteúdos dos sítios Web 
relacionados com as seguintes operações 
devem cumprir, pelo menos, os requisitos 
constantes na alínea a):

(I) acesso a horários, tarifas 
promocionais e carteira de bilhetes, bem 
como preços de transporte e reserva;

(II) reserva ou alteração de uma 
reserva, incluindo todos os serviços de 
transporte de passageiros;

(III) registo;

(IV) acesso a um plano de viagem 
pessoal;
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(V) acesso a informações de um voo;

(VI) acesso a uma conta de cliente 
pessoal;

(VII) acesso aos contactos da 
transportadora;

(VIII) acesso à informação referente à 
assistência prestada em transporte.

Or. de

Justificação

Estas alterações baseiam-se numa lista de «sete elementos fundamentais» dos sítios Web que 
foi elaborada pelo Departamento dos Transportes dos EUA. («Nondiscrimination on the 
Basis of Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. 
Airports» (DOT–OST–2011–0177). 

Alteração 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte B – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Os conteúdos de terceiros que não 
são financiados, desenvolvidos ou 
controlados pelo fornecedor em causa 
estão isentos dos requisitos enunciados na 
alínea a).

Or. de

Justificação

Com base na Diretiva (UE) 2016/2102 relativa à acessibilidade dos sítios Web e das 
aplicações móveis de organismos do setor público, os conteúdos de terceiros que não são 
controlados pelo fornecedor do sítio Web não deverão ser obrigados a satisfazer os 
requisitos de acessibilidade.

Alteração 624
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte C



PE599.726v03-00 114/167 AM\1121397PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

C. Serviços baseados em dispositivos 
móveis, serviços de bilhética inteligente e 
informação em tempo real

Suprimido

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

a) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as 
suas características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea b);

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

Or. en



AM\1121397PT.docx 115/167 PE599.726v03-00

PT

Alteração 625
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte C – título

Texto da Comissão Alteração

C. Serviços baseados em dispositivos 
móveis, serviços de bilhética inteligente e 
informação em tempo real

C. Serviços baseados em dispositivos 
móveis, serviços de bilhética e de registo 
inteligentes e informação em tempo real

Or. en

Alteração 626
Lambert van Nistelrooij

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte D – título

Texto da Comissão Alteração

D. Serviços de transporte aéreo, 
rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 
de passageiros; sítios Web utilizados na 
prestação de serviços de transporte de 
passageiros; serviços baseados em 
dispositivos móveis, serviços de bilhética 
inteligente e informação em tempo real; 
terminais self-service, máquinas de 
emissão de bilhetes e máquinas de registo 
utilizados na prestação de serviços de 
transporte de passageiros 

D. Serviços de transporte aéreo, 
rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 
de passageiros; sítios Web utilizados na 
prestação de serviços de transporte de 
passageiros; serviços baseados em 
dispositivos móveis, serviços de bilhética 
inteligente e informação em tempo real; 
terminais self-service, incluindo terminais 
de pagamento, máquinas de emissão de 
bilhetes e máquinas de registo utilizados na 
prestação de serviços de transporte de 
passageiros

Or. en

Alteração 627
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção V – parte D
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Texto da Comissão Alteração

D. Terminais self-service, máquinas de 
emissão de bilhetes e máquinas de registo 
utilizados na prestação de serviços de 
transporte de passageiros

D. Os terminais self-service, máquinas 
de emissão de bilhetes e máquinas de 
registo utilizados na prestação de serviços 
de transporte de passageiros devem 
cumprir os requisitos definidos na 
secção II.

1. Conceção e fabrico 

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência e as pessoas com 
dificuldades relacionadas com a idade, os 
produtos devem ser concebidos e 
fabricados de forma a que sejam 
acessíveis os seguintes elementos:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis; 

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(b) A interface de utilizador do 
produto (manipulação, comandos e 
feedback, entrada-saída) em 
conformidade com o ponto 2;

(c) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(d) A interligação do produto com 
dispositivos de assistência.

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
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interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas b) e c) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for 
caso disso, os seguintes requisitos:

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
e melhorar a clareza;

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

Or. en

Alteração 628
Lambert van Nistelrooij

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – título

Texto da Comissão Alteração

Serviços bancários; sítios Web utilizados 
na prestação de serviços bancários; 

Serviços bancários; sítios Web utilizados 
na prestação de serviços bancários; 
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serviços bancários baseados em 
dispositivos móveis; terminais self-service, 
incluindo caixas automáticas (ATM) 
utilizadas na prestação de serviços 
bancários

serviços bancários baseados em 
dispositivos móveis; terminais self-service, 
incluindo terminais de pagamento e caixas 
automáticas (ATM) utilizadas na prestação 
de serviços bancários

Or. en

Alteração 629
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – título

Texto da Comissão Alteração

Serviços bancários; sítios Web utilizados 
na prestação de serviços bancários; 
serviços bancários baseados em 
dispositivos móveis; terminais self-service, 
incluindo caixas automáticas (ATM) 
utilizadas na prestação de serviços 
bancários

Serviços bancários; sítios Web utilizados 
na prestação de serviços bancários; 
serviços bancários baseados em 
dispositivos móveis; terminais self-service, 
incluindo caixas automáticas (ATM) 
utilizadas na prestação de serviços 
bancários e terminais de pagamento.

Or. en

Alteração 630
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – parte A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do ponto 
D;

a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do ponto 
D;

b) As informações sobre o b) As informações sobre o 
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funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas, em conformidade com a 
alínea c);

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
serviço em combinação com o 
equipamento terminal conexo;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea c);

iii) ser fornecidas em formatos 
alternativos não eletrónicos, mediante 
pedido. Os formatos alternativos não 
eletrónicos podem incluir caracteres 
grandes, Braille, ou de fácil leitura;

iii-A) ser facilmente compreensíveis, sem 
ultrapassarem um nível de complexidade 
superior a B2 (intermédio avançado) do 
Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas do Conselho da Europa.

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

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

c-A) Tornar os serviços móveis, 
incluindo as aplicações necessárias para a 
prestação de serviços bancários, acessíveis 
de um modo coerente e adequado que 
facilite a perceção, a utilização e a 
compreensão pelos utilizadores, 
permitindo adaptar a apresentação do 
conteúdo, incluindo as funções 
interativas, e prevendo, se necessário, 
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uma alternativa eletrónica acessível; e de 
um modo robusto que facilite a 
interoperabilidade com vários agentes 
utilizadores e tecnologias assistenciais 
disponíveis na União e a nível 
internacional;

d) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades das 
pessoas com limitações funcionais.

d) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades das 
pessoas com limitações funcionais, 
incluindo pessoas com deficiência;

d-A) Os métodos de identificação 
eletrónica, segurança e pagamento 
necessários para a prestação do serviço 
devem ser facilmente compreensíveis, 
percetíveis, operacionais e robustos, sem 
prejudicar a segurança e privacidade do 
utilizador;

d-B) As áreas construídas para a 
prestação do serviço devem ser conformes 
com os requisitos dispostos na secção X.

Or. en

Alteração 631
Marco Zullo

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – parte A – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) As áreas construídas para a 
prestação do serviço devem ser conformes 
com os requisitos dispostos na secção X.

Or. it

Alteração 632
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – parte A – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Serviços de apoio

Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do serviço e a sua 
compatibilidade com os serviços e as 
tecnologias assistenciais, em modos de 
comunicação acessíveis aos utilizadores 
com limitações funcionais e às pessoas 
com deficiência.

Or. en

Alteração 633
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – parte B

Texto da Comissão Alteração

B. Sítios Web utilizados na prestação 
de serviços bancários

Suprimido

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência, os serviços devem 
respeitar os seguintes requisitos:

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

Alteração 634
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção VI – Parte B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 635
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – parte C

Texto da Comissão Alteração

C. Serviços bancários baseados em 
dispositivos móveis

Suprimido

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

a) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as 
suas características e funcionalidades em 
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matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea b);

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

Or. en

Alteração 636
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – parte D

Texto da Comissão Alteração

D. Terminais self-service, incluindo 
caixas automáticas (ATM) utilizadas na 
prestação de serviços bancários

D. Os terminais self-service, incluindo 
caixas automáticas (ATM) utilizadas na 
prestação de serviços bancários e os 
terminais de pagamento devem cumprir o 
disposto na secção II.

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
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funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência e as pessoas com 
dificuldades relacionadas com a idade, os 
produtos devem ser concebidos e 
fabricados de forma a que sejam 
acessíveis os seguintes elementos:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis; 

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(b) A interface de utilizador do
produto (manipulação, comandos e 
feedback, entrada-saída) em 
conformidade com o ponto 2;

(c) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(d) A interligação do produto com 
dispositivos de assistência.

Or. en

Alteração 637
Lambert van Nistelrooij

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – parte D – título

Texto da Comissão Alteração

D. Terminais self-service, incluindo 
caixas automáticas (ATM) utilizadas na 
prestação de serviços bancários

D. Terminais self-service, incluindo 
terminais de pagamento, caixas 
automáticas (ATM) utilizadas na prestação 
de serviços bancários
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Or. en

Alteração 638
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VI – parte D – título

Texto da Comissão Alteração

D. Terminais self-service, incluindo 
caixas automáticas (ATM) utilizadas na 
prestação de serviços bancários

D. Terminais self-service, incluindo 
caixas automáticas (ATM) utilizadas na 
prestação de serviços bancários e terminais 
de pagamento

Or. en

Alteração 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – título

Texto da Comissão Alteração

Livros eletrónicos Livros eletrónicos e equipamentos 
conexos

Or. en

Alteração 640
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – título

Texto da Comissão Alteração

Livros eletrónicos Livros eletrónicos e respetivos dispositivos 
de leitura

Or. en
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Alteração 641
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do ponto 
B «Produtos»;

a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do ponto 
B «Produtos»;

b) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

b) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas, em conformidade com a alínea 
c);

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
serviço em combinação com o 
equipamento terminal conexo e a sua 
compatibilidade com tecnologias 
assistenciais;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea c);

iii) ser fornecidas em formatos 
alternativos não eletrónicos, mediante 
pedido. Os formatos alternativos não 
eletrónicos podem incluir caracteres 
grandes, Braille, ou de fácil leitura;

c) Os sítios Web devem ser acessíveis 
de um modo coerente e adequado que 
facilite a perceção, a utilização e a 
compreensão pelos utilizadores, permitindo 
adaptar a apresentação do conteúdo, 

c) Os sítios Web e os pedidos em 
linha necessários para a prestação do 
serviço devem ser acessíveis de um modo 
coerente e adequado que facilite a 
perceção, a utilização e a compreensão 
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incluindo as funções interativas, e 
prevendo, se necessário, uma alternativa 
eletrónica acessível; e de um modo que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis a nível da União e 
a nível internacional;

pelos utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

c-A) Tornar os serviços móveis, 
incluindo as aplicações móveis 
necessárias para a prestação do serviço, 
acessíveis de um modo coerente e 
adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

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

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

e) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades das 
pessoas com limitações funcionais.

e) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades das 
pessoas com limitações funcionais e das 
pessoas com deficiência, assegurando a 
navegação ao longo do documento, 
configurações dinâmicas, a possibilidade 
de sincronizar conteúdos áudio e texto, 
tecnologia de conversão de texto em 
discurso, permitindo entregas alternativas 
do conteúdo e a sua interoperabilidade 
com uma série de tecnologias 
assistenciais, por forma a poder ser 
percetível, facilmente compreensível, 
operacional e maximizar a 
compatibilidade com os atuais e futuros 
agentes utilizadores.

Or. en
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Alteração 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte A – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos: 

1. A fim de maximizar a sua 
utilização razoavelmente previsível por 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem ser prestados por todos os 
intervenientes da cadeia de 
abastecimento, devem cumprir os 
requisitos de desempenho funcional 
estabelecidos no ponto B-A, e devem 
incluir:

a) Os produtos utilizados na prestação 
do serviço devem ser acessíveis, em 
conformidade com as exigências do 
ponto B «Produtos»;

a) Os produtos que os prestadores de 
serviços utilizam na prestação do serviço 
em questão, em conformidade com as 
exigências do ponto B;

b) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

b) Informações sobre o funcionamento 
dos serviços e sobre as suas características 
e funcionalidades em matéria de 
acessibilidade;

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea c);

c) Os sítios Web devem ser acessíveis 
de um modo coerente e adequado que 
facilite a perceção, a utilização e a 
compreensão pelos utilizadores, 
permitindo adaptar a apresentação do 

c) Informações eletrónicas, incluindo 
os sítios Web e os pedidos em linha, bem 
como os equipamentos de leitura de livros 
eletrónicos, que lhes estão associados 
necessários à prestação do serviço;
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conteúdo, incluindo as funções 
interativas, e prevendo, se necessário, 
uma alternativa eletrónica acessível; e de 
um modo que facilite a interoperabilidade 
com vários agentes utilizadores e 
tecnologias assistenciais disponíveis a 
nível da União e a nível internacional;

d) Informações eletrónicas, incluindo 
os sítios Web e os pedidos em linha, bem 
como os equipamentos de leitura de livros 
eletrónicos, que lhes estão associados 
necessários à prestação do serviço;

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

e) São incluídas funções, práticas, 
estratégias e procedimentos, bem como 
alterações ao funcionamento do serviço, 
que visem dar resposta às necessidades das 
pessoas com limitações funcionais.

e) Funções, práticas, estratégias,
procedimentos, bem como alterações ao 
funcionamento do serviço, que visem dar 
resposta às necessidades das pessoas com 
deficiência.

Or. en

Alteração 643
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte A – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 644
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte A – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os serviços com base em dispositivos 
móveis, incluindo as aplicações móveis 
necessárias à prestação do serviço, devem 
ser acessíveis de um modo coerente e 
adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

Or. en

Alteração 645
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte A – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Serviços de apoio

Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do serviço e a sua 
compatibilidade com os serviços e as 
tecnologias assistenciais, em modos de 
comunicação acessíveis aos utilizadores 
com limitações funcionais e às pessoas 
com deficiência.
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Or. en

Alteração 646
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte B

Texto da Comissão Alteração

B. Produtos B. Os produtos devem ser conformes 
com a secção I.

1. Conceção e fabrico

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência e as pessoas com 
dificuldades relacionadas com a idade, os 
produtos devem ser concebidos e 
fabricados de forma a que sejam 
acessíveis os seguintes elementos:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis;

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(b) A embalagem do produto, 
incluindo as informações nela fornecidas 
(abertura, fecho, utilização, eliminação);

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento 
e eliminação do produto, que devem 
respeitar os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
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diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(ii) fornecer soluções alternativas ao 
conteúdo não textual;

(d) A interface de utilizador do 
produto (manipulação, comandos e 
feedback, entrada-saída) em 
conformidade com o ponto 2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(f) A interligação do produto com 
dispositivos de assistência.

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for 
caso disso, os seguintes requisitos:

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
e melhorar a clareza;

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
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controlo que não a motricidade fina;

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

Or. en

Alteração 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas
com deficiência e as pessoas com 
dificuldades relacionadas com a idade, os 
produtos devem ser concebidos e 
fabricados de forma a que sejam acessíveis 
os seguintes elementos:

A fim de maximizar a sua utilização 
razoavelmente previsível por pessoas com 
deficiência e pessoas com dificuldades 
relacionadas com a idade, os produtos 
devem ser concebidos e fabricados de 
forma a que cumpram os requisitos de 
desempenho funcional estabelecidos no 
ponto B-A e devem incluir:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências);

(i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

(ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis;

(iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação);

(b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação);

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, que devem 

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
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respeitar os seguintes elementos: eliminação do produto;

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(ii) fornecer soluções alternativas ao 
conteúdo não textual;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída) em conformidade com o 
ponto 2;

(d) A interface de utilizador do produto 
(manipulação, comandos e feedback, 
entrada-saída);

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(e) A funcionalidade do produto;

(f) A interligação do produto com 
dispositivos de assistência.

(f) A interligação do produto com 
dispositivos de assistência.

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
concebidas de forma a respeitar, se for 
caso disso, os seguintes requisitos:

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
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e melhorar a clareza;

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

Or. en

Alteração 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte B-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

B-A. Requisitos de desempenho 
funcional

(a) Utilização sem visão

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira visão;

(b) Utilização com visão limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que permita às pessoas 
utilizarem a sua capacidade visual 
limitada;

(c) Utilização sem perceção da cor

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a perceção 
da cor;
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(d) Utilização sem audição

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija audição;

(e) Utilização com audição limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento com características áudio 
reforçadas;

(f) Utilização sem capacidade vocal

Sempre que as TIC exigirem uma 
intervenção vocal dos utilizadores, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a geração 
de produções vocais;

(g) Utilização com força ou 
manipulação limitada

Sempre que as TIC exigirem ações 
manuais, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
permita às pessoas utilizarem as TIC 
através de ações alternativas que não 
exijam manipulação ou força manual;

(h) Utilização com alcance limitado

Sempre que os produtos TIC forem 
autoportantes ou instalados, os elementos 
operacionais devem estar ao alcance de 
todos os utilizadores;

(i) Limitação do risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que limite o risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis;

(j) Utilização com capacidades 
cognitivas limitadas

As TIC devem proporcionar, pelo menos, 
um modo de funcionamento com 
características que tornem a sua 
utilização mais simples e fácil;
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(k) Privacidade

Sempre que as TIC incluam 
características que assegurem a 
acessibilidade, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
assegure a privacidade durante a 
utilização das características TIC 
garantes da acessibilidade.

Or. en

Alteração 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VII – parte B-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

B-A. Sítios Web e aplicações móveis

(a) Os ficheiros dos livros eletrónicos 
devem ser acessíveis de um modo coerente 
e adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e colaborando, se 
necessário, com organizações 
especializadas (ou «entidades 
autorizadas») para fornecer cópias num 
formato alternativo acessível; e de um 
modo que facilite a interoperabilidade 
com vários agentes utilizadores e 
tecnologias assistenciais disponíveis a 
nível da União e a nível internacional;

(b) Os metadados em matéria de 
acessibilidade são disponibilizados para 
serem comunicados através da cadeia de 
valor para facilitar a identificação de 
livros eletrónicos acessíveis.

Or. en
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Alteração 650
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – título

Texto da Comissão Alteração

Comércio eletrónico Comércio eletrónico, incluindo os serviços 
baseados em sítios Web e dispositivos 
móveis de prestadores de serviços postais, 
de energia e de seguros

Or. en

Alteração 651
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – título

Texto da Comissão Alteração

Comércio eletrónico Comércio eletrónico, incluindo os serviços 
baseados em sítios Web e dispositivos 
móveis de prestadores de serviços postais, 
de energia e de seguros

Or. en

Alteração 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – parte A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

1. A fim de maximizar a sua 
utilização razoavelmente previsível por 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem cumprir os requisitos de 
desempenho funcional estabelecidos no 
ponto A-A, e devem incluir:

a) As informações sobre o a) Informações sobre o funcionamento 
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funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

dos serviços e sobre as suas características 
e funcionalidades em matéria de 
acessibilidade;

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea b);

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

b) Informações eletrónicas, incluindo 
os sítios Web e os pedidos em linha que 
lhes estão associados necessários à 
prestação do serviço.

Or. en

Alteração 653
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – parte A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:

1. A fim de maximizar a sua 
utilização previsível por pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 
devem respeitar os seguintes requisitos:
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a) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

a) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as suas 
características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:

(i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas, em conformidade com a 
alínea b);

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo 
não textual;

(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
serviço e a sua compatibilidade com uma 
série de tecnologias assistenciais.

iii) as informações eletrónicas, 
incluindo os pedidos em linha que lhes 
estão associados necessários à prestação 
do serviço, devem ser fornecidas em 
conformidade com a alínea b);

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

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

b-A) Tornar os serviços móveis, 
incluindo as aplicações móveis 
necessárias para a prestação de serviços 
de comércio eletrónico, acessíveis de um 
modo coerente e adequado que facilite a 
perceção, a utilização e a compreensão 
pelos utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
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assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

b-B) os métodos de identificação 
eletrónica, segurança e pagamento 
necessários para a prestação do serviço 
devem ser facilmente compreensíveis, 
percetíveis, operacionais e robustos, sem 
prejudicar a segurança e privacidade do 
utilizador.

Or. en

Alteração 654
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – parte A – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 655
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – parte A – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Tornar os serviços móveis, incluindo 
as aplicações móveis necessárias para a 
prestação do serviço, acessíveis de um 
modo coerente e adequado que facilite a 
perceção, a utilização e a compreensão 
pelos utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo que facilite a 
interoperabilidade com vários agentes 
utilizadores e tecnologias assistenciais 
disponíveis a nível da União e a nível 
internacional;

Or. en

Alteração 656
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – parte A – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Serviços de apoio

Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do serviço e a sua 
compatibilidade com os serviços e as 
tecnologias assistenciais, em modos de 
comunicação acessíveis aos utilizadores 
com limitações funcionais e às pessoas 
com deficiência.

Or. en

Alteração 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – parte A-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

A-A. Requisitos de desempenho 
funcional

a) Utilização sem visão

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira visão;

b) Utilização com visão limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que permita às pessoas 
utilizarem a sua capacidade visual 
limitada;

c) Utilização sem perceção da cor

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a perceção 
da cor;

d) Utilização sem audição

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija audição;

e) Utilização com audição limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento com características áudio 
reforçadas;

f) Utilização sem capacidade vocal

Sempre que as TIC exigirem uma 
intervenção vocal dos utilizadores, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a geração 
de produções vocais;
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g) Utilização com força ou 
manipulação limitada

Sempre que as TIC exigirem ações 
manuais, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
permita às pessoas utilizarem as TIC 
através de ações alternativas que não 
exijam manipulação ou força manual;

h) Utilização com alcance limitado

Sempre que os produtos TIC forem 
autoportantes ou instalados, os elementos 
operacionais devem estar ao alcance de 
todos os utilizadores;

i) Limitação do risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que limite o risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis;

(j) Utilização com capacidades 
cognitivas limitadas

As TIC devem proporcionar, pelo menos, 
um modo de funcionamento com 
características que tornem a sua 
utilização mais simples e fácil;

(k) Privacidade

Sempre que as TIC incluam 
características que assegurem a 
acessibilidade, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
assegure a privacidade durante a 
utilização das características TIC 
garantes da acessibilidade.

Or. en

Alteração 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – secção VIII – parte A-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

A-B. Sítios Web e aplicações móveis

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

b) Estão excluídos os seguintes 
conteúdos: 

(i) ficheiros de imagem publicados 
antes de seis anos após a data de 
aplicação da presente diretiva, exceto se 
forem essenciais para a conclusão do 
serviço;

(ii) os conteúdos multimédia 
dinâmicos pré-gravados publicados antes 
de seis anos após a data de aplicação da 
presente diretiva;

(iii) os mapas e serviços de cartografia 
por via eletrónica, desde que a 
informação essencial seja fornecida de 
uma forma digital acessível para mapas 
destinados à navegação;

(iv) os conteúdos de terceiros que não 
são financiados, desenvolvidos ou 
controlados pelo prestador do serviço.

Or. en

Alteração 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Conceção e fabrico Suprimido

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência e as pessoas com 
dificuldades relacionadas com a idade, os 
produtos devem ser concebidos e 
fabricados de forma a que sejam 
acessíveis os seguintes elementos:

(a) As informações sobre a utilização 
do produto, que figuram no próprio 
produto (rotulagem, instruções, 
advertências) e que devem:

i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

ii) ser facilmente compreensíveis;

iii) ser percetíveis;

iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

(b) A embalagem do produto, 
incluindo as informações nela fornecidas 
(abertura, fecho, utilização, eliminação);

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento 
e eliminação do produto, que devem 
respeitar os seguintes elementos:

i) o seu conteúdo deve estar 
disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos 
auxiliares que possam ser apresentados de 
diferentes formas e através de vários 
canais sensoriais;

ii) fornecer soluções alternativas ao 
conteúdo não textual;

(d) A interface de utilizador do 
produto (manipulação, comandos e 
feedback, entrada-saída) em 
conformidade com o ponto 2;

(e) A funcionalidade do produto, 
prevendo funções adaptadas às 
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necessidades das pessoas com limitações 
funcionais, em conformidade com o ponto 
2;

(f) A interligação do produto com 
dispositivos de assistência.

Or. en

Alteração 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência e as pessoas com 
dificuldades relacionadas com a idade, os 
produtos devem ser concebidos e 
fabricados de forma a que sejam 
acessíveis os seguintes elementos:

Devem ser conformes com a secção I.

Or. en

Alteração 661
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência e as pessoas com 
dificuldades relacionadas com a idade, os 
produtos devem ser concebidos e 
fabricados de forma a que sejam 
acessíveis os seguintes elementos:

A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com deficiência e 
pessoas com dificuldades relacionadas com 
a idade, os produtos devem ser concebidos 
e fabricados em conformidade com os 
requisitos de desempenho funcional 
estabelecidos na parte C. A conceção e o 
fabrico dos produtos inclui os seguintes 
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elementos:

Or. en

Alteração 662
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) estar disponíveis através de vários 
canais sensoriais;

i) ser facilmente compreensíveis;

Or. en

Alteração 663
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ser facilmente compreensíveis; ii) ser percetíveis;

Or. en

Alteração 664
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) ser percetíveis; iii) ter um tamanho e tipo de letra 
adequados, com contraste suficiente entre 
os caracteres e o fundo, a fim de 
maximizar a sua legibilidade em 
condições de utilização previsíveis;
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Or. en

Alteração 665
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) figurar em caracteres de dimensão 
adequada em condições de utilização 
previsíveis;

iv) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas;

Or. en

Alteração 666
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação);

b) A embalagem do produto, incluindo 
as informações nela fornecidas (abertura, 
fecho, utilização, eliminação) deve:

Or. en

Alteração 667
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea b) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) satisfazer os requisitos previstos na 
alínea a);
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Or. en

Alteração 668
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea b) – subalínea ii) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

ii) informar os utilizadores, de forma 
simples e precisa, de que o produto inclui 
características de acessibilidade, e sobre a 
sua compatibilidade com tecnologias 
assistenciais;

Or. en

Alteração 669
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, que devem 
respeitar os seguintes elementos:

(c) As instruções de utilização, 
instalação, manutenção, armazenamento e 
eliminação do produto, prestadas em 
separado ou integradas no produto, que 
devem respeitar os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 670
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) o seu conteúdo deve estar i) ser disponibilizadas num formato 
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disponível em formatos de texto que 
permitam gerar outros formatos auxiliares 
que possam ser apresentados de diferentes 
formas e através de vários canais 
sensoriais;

Web acessível e em documentos 
eletrónicos não Web, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas;

Or. en

Alteração 671
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) fornecer soluções alternativas ao 
conteúdo não textual;

ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
produto e a sua compatibilidade com uma 
série de tecnologias assistenciais 
disponíveis a nível da União e 
internacional;

Or. en

Alteração 672
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) ser fornecidas em formatos 
alternativos não eletrónicos, mediante 
pedido. Os formatos alternativos não 
eletrónicos podem incluir caracteres 
grandes, Braille, ou de fácil leitura;

Or. en

Alteração 673
Jiří Maštálka
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Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A interligação do produto com
dispositivos de assistência.

(f) O produto deve garantir a 
compatibilidade com uma série de
dispositivos de assistência e tecnologias 
disponíveis a nível da União e 
internacional, incluindo tecnologias 
auditivas, tais como aparelhos auditivos, 
telebobinas, implantes cocleares e 
dispositivos auditivos de apoio.

Or. en

Alteração 674
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Serviços de alojamento (áreas 
construídas)

Or. en

Alteração 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Conceção da interface de 
utilizador e das funcionalidades

Suprimido

A fim de as tornar acessíveis, as 
funcionalidades do produto e a sua 
interface de utilizador, como se refere nas 
alíneas d) e e) do ponto 1, devem ser 
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concebidas de forma a respeitar, se for 
caso disso, os seguintes requisitos:

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, 
nomeadamente, reduzir o ruído de fundo 
e melhorar a clareza;

(f) Disponibilidade de uma função de 
controlo do volume;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

Or. en

Alteração 676
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Conceção da interface de utilizador e das 
funcionalidades

Requisitos de funcionalidade para a
interface de utilizador e conceção do 
produto
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Or. en

Alteração 677
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais;

(a) Disponibilidade de comunicações e 
orientações através de vários canais 
sensoriais, nomeadamente:

(i) se o produto fornecer modos 
visuais de comunicação e funcionamento, 
o produto deve disponibilizar, pelo menos, 
um modo de informação e funcionamento 
que não exija a visão;

(ii) se o produto fornecer modos 
auditivos de comunicação e 
funcionamento, o produto deve 
disponibilizar, pelo menos, um modo de 
informação e funcionamento que não 
exija a audição;

Or. en

Alteração 678
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz;

(b) Disponibilidade de meios de 
comunicação e orientação alternativos à 
voz; se o produto exigir um contributo 
vocal dos utilizadores, o produto deve 
fornecer, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira sons 
gerados oralmente dos utilizadores, como 
fala, assobios ou estalidos;
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Or. en

Alteração 679
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Disponibilidade de funções 
flexíveis de ampliação e contraste;

(c) Sempre que o produto fornecer 
modos de funcionamento e comunicação 
visual, deve dispor de funcionalidades que 
permitam aos utilizadores utilizar melhor 
a sua visão limitada, incluindo através de 
uma ampliação flexível sem perda de 
conteúdo ou funcionalidade e contraste e 
brilho ajustáveis, se possível, devendo 
incluir modos flexíveis para separar e 
controlar os elementos visuais de primeiro 
plano dos de segundo plano e controlo 
flexível do campo de visão necessário

Or. en

Alteração 680
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Disponibilidade de uma cor 
alternativa para a transmissão de 
informações;

(d) Disponibilidade de um modo visual 
de funcionamento que não exija a 
perceção das cores por parte do utilizador;

Or. en

Alteração 681
Jiří Maštálka
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Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Disponibilidade de métodos 
flexíveis que permitam separar a parte em 
primeiro plano do fundo e, nomeadamente, 
reduzir o ruído de fundo e melhorar a 
clareza;

(e) Disponibilidade de controlo do 
volume e de funcionalidades áudio 
avançadas para melhorar a clareza do 
som, incluindo métodos flexíveis que 
permitam separar a parte em primeiro 
plano do fundo, em que a voz e o fundo 
são disponibilizadas em sequências áudio 
separadas;

Or. en

Alteração 682
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina;

(g) Disponibilidade de um comando 
sequencial e de outras possibilidades de 
controlo que não a motricidade fina,
incluindo quando o produto requer ações 
manuais, o produto deve apresentar 
funcionalidades que permitam aos 
utilizadores utilizar melhor o produto 
através de modos de funcionamento 
alternativos que não necessitem de 
motricidade fina, como a manipulação e 
força de mãos, nem a operação de mais do 
que um controlo de cada vez;

Or. en

Alteração 683
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados;

(h) Disponibilidade de modos de 
funcionamento de alcance e intensidade 
limitados, nomeadamente quando o 
produto é autoportante ou instalado, os 
elementos informativos e operacionais 
devem localizar-se num raio de alcance de 
acessibilidade normal ou deve ser possível 
ao utilizador colocá-los ao seu alcance;

Or. en

Alteração 684
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Disponibilidade de uma função 
que permita evitar reações fotossensíveis.

(i) Quando o produto proporciona 
modos de informação visuais, o produto 
deve proporcionar pelo menos um modo 
de informação que limite o risco de 
desencadeamento de reações 
fotossensíveis.

Or. en

Alteração 685
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Disponibilidade de funções que 
tornem a comunicação e a utilização mais 
simples e fáceis

Or. en
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Alteração 686
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte A – ponto 2 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) Quando o produto proporciona 
funcionalidades destinadas à 
acessibilidade, deve manter-se a 
privacidade dos utilizadores na utilização 
das mesmas

Or. en

Alteração 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte B – ponto 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Tornar os serviços móveis, 
incluindo as aplicações móveis 
necessárias para a prestação do serviço, 
acessíveis de um modo coerente e 
adequado que facilite a perceção, a 
utilização e a compreensão pelos 
utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;

Or. en

Alteração 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) São fornecidas informações 
acessíveis com vista à complementaridade 
entre serviços de assistência e tecnologias, 
incluindo tecnologias auditivas, tais como 
aparelhos auditivos, telebobinas, 
implantes cocleares e dispositivos 
auditivos de apoio.

Or. en
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Alteração 690
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte B-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

B-A. Requisitos de desempenho 
funcional

(a) Utilização sem visão

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira visão;

(b) Utilização com visão limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que permita às pessoas 
utilizarem melhor a sua capacidade visual 
limitada;

(c) Utilização sem perceção da cor

Sempre que as TIC proporcionarem 
modelos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a perceção 
da cor;

(d) Utilização sem audição

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija audição;

(e) Utilização com audição limitada

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento com características áudio 
reforçadas;

(f) Utilização sem capacidade vocal

Sempre que as TIC exigirem uma 
intervenção vocal dos utilizadores, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não exija a geração 
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de produções vocais;

(g) Utilização com força ou 
manipulação limitada

Sempre que as TIC exigirem ações 
manuais, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
permita às pessoas utilizarem as TIC 
através de ações alternativas que não 
exijam manipulação ou força manual;

(h) Utilização com alcance limitado

Sempre que os produtos TIC forem 
autoportantes ou instalados, os elementos 
operacionais devem estar ao alcance de 
todos os utilizadores;

(i) Limitação do risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis

Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que limite o risco de 
desencadeamento de crises fotossensíveis;

(j) Utilização com capacidades 
cognitivas limitadas

As TIC devem proporcionar, pelo menos, 
um modo de funcionamento com 
características que tornem a sua 
utilização mais simples e fácil;

(k) Privacidade

Sempre que as TIC incluam 
características que assegurem a 
acessibilidade, devem proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
assegure a privacidade durante a 
utilização das características TIC 
garantes da acessibilidade.

Or. en

Alteração 691
Igor Šoltes
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Proposta de diretiva
Anexo I – secção IX – parte B-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

B-A. Requisitos de desempenho 
funcional
(a) Utilização sem visão: Sempre que 
as TIC proporcionarem modos de 
funcionamento visuais, devem também 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira visão;
(b) Utilização com visão limitada: 
Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento visuais, devem 
também proporcionar, pelo menos, um 
modo de funcionamento que permita às 
pessoas com capacidade visual limitada 
utilizarem melhor a sua visão;
(c) Utilização sem perceção da cor e 
contraste: Sempre que as TIC 
proporcionarem modos de funcionamento 
visuais, devem também proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
não requeira a perceção da cor e 
contraste por parte do utilizador; 
(d) Utilização sem audição: Sempre 
que as TIC proporcionarem modos de 
funcionamento auditivos, devem também 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
funcionamento que não requeira audição; 
(e) Utilização com audição limitada: 
Sempre que as TIC proporcionarem 
modos de funcionamento auditivos, devem 
também proporcionar, pelo menos, um 
modo de funcionamento com 
características áudio reforçadas, 
incluindo clareza e volume;   
(f) Utilização sem capacidade vocal: 
Sempre que as TIC exigirem a 
participação vocal dos utilizadores, devem 
também proporcionar, pelo menos, um 
modo de funcionamento que não exija aos 
utilizadores a geração de produções 
vocais; 
(g) Utilização com força ou 
manipulação limitada: Sempre que as 
TIC exigirem ações manuais, devem 
proporcionar, pelo menos, um modo de 
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funcionamento que permita aos 
utilizadores utilizarem as TIC através de 
ações alternativas que não exijam 
manipulação ou força manual ou a 
operação de mais do que um controlo ao 
mesmo tempo; 
(h) Utilização com alcance limitado: 
Sempre que os produtos TIC forem 
autoportantes ou instalados, os seus 
elementos operacionais devem estar ao 
alcance de todos os utilizadores;  
(i) Minimizar o desencadeamento de 
crises fotossensíveis: Sempre que as TIC 
proporcionarem modos de funcionamento 
visuais, devem também proporcionar, pelo 
menos, um modo de funcionamento que 
minimize o potencial de desencadeamento 
de crises fotossensíveis; 
(j) Utilização com cognição limitada: 
As TIC devem proporcionar, pelo menos, 
um modo de funcionamento que torne a 
utilização mais simples e fácil; 
(k) Privacidade: Sempre que as TIC 
proporcionem características que 
assegurem a acessibilidade, devem 
igualmente proporcionar, pelo menos, um 
modo de funcionamento que mantenha a 
privacidade dos utilizadores aquando da 
utilização das características TIC que 
asseguram a acessibilidade.

Or. en

Alteração 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Proposta de diretiva
Anexo I – secção X – título

Texto da Comissão Alteração

SECÇÃO X — REQUISITOS DE 
ACESSIBILIDADE PARA EFEITOS DO 
ARTIGO 3.º, N.º 10, RELATIVAMENTE
ÀS ÁREAS CONSTRUÍDAS EM QUE 
SÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS 
ABRANGIDOS PELO ÂMBITO DE 

SECÇÃO X — REQUISITOS DE 
ACESSIBILIDADE PARA EFEITOS DO 
ARTIGO 3.º, N.º 10, RELATIVAMENTE
ÀS ÁREAS CONSTRUÍDAS EM QUE 
SÃO FORNECIDOS OS PRODUTOS E
PRESTADOS OS SERVIÇOS 
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APLICAÇÃO DA PRESENTE 
DIRETIVA

ABRANGIDOS PELO ÂMBITO DE 
APLICAÇÃO DA PRESENTE 
DIRETIVA

Or. en

Alteração 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Anexo I – secção X – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Utilização dos espaços exteriores e 
instalações conexas sob a responsabilidade 
do prestador de serviços;

(a) Utilização de espaços exteriores e 
instalações conexas;

Or. en

Alteração 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Proposta de diretiva
Anexo I – secção X – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Espaços circundantes de edifícios 
sob a responsabilidade do prestador de 
serviços;

(b) Espaços circundantes de edifícios;

Or. en

Alteração 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Anexo I – secção X – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Utilização de equipamentos e 
instalações utilizados na prestação do 
serviço;

(g) Utilização de equipamentos e 
instalações utilizados no fornecimento do 
produto ou na prestação do serviço;

Or. en

Alteração 696
Igor Šoltes

Proposta de diretiva
Anexo I – secção X-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Serviços de alojamento

A. Serviços

1. A fim de maximizar a sua utilização 
previsível por pessoas com limitações 
funcionais, nomeadamente as pessoas 
com deficiência, os serviços devem 
respeitar os seguintes requisitos: 
(a) As informações sobre o 
funcionamento dos serviços e sobre as 
suas características e funcionalidades em 
matéria de acessibilidade devem respeitar 
os seguintes elementos:
(i) ser disponibilizadas num formato 
Web acessível, tornando-as mais 
percetíveis, operacionais, compreensíveis 
e robustas, em conformidade com a alínea 
b);
(ii) enumerar e explicar como utilizar 
as características de acessibilidade do 
serviço e a sua compatibilidade com uma 
série de tecnologias assistenciais; 
(b) Os sítios Web e os pedidos em 
linha necessários para a prestação do 
serviço devem ser acessíveis de um modo 
coerente e adequado que facilite a 
perceção, a utilização e a compreensão 
pelos utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
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necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;
(c) Tornar os serviços móveis, 
incluindo as aplicações móveis 
necessárias para a prestação de serviços 
de comércio eletrónico, acessíveis de um 
modo coerente e adequado que facilite a 
perceção, a utilização e a compreensão 
pelos utilizadores, permitindo adaptar a 
apresentação do conteúdo, incluindo as 
funções interativas, e prevendo, se 
necessário, uma alternativa eletrónica 
acessível; e de um modo robusto que 
facilite a interoperabilidade com vários 
agentes utilizadores e tecnologias 
assistenciais disponíveis na União e a 
nível internacional;
(d) Os métodos de identificação 
eletrónica, segurança e pagamento 
necessários para a prestação do serviço 
devem ser facilmente compreensíveis, 
percetíveis, operacionais e robustos, sem 
prejudicar a segurança e privacidade do 
utilizador;
(e) Tornar o ambiente criado acessível 
às pessoas com deficiência em 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos na secção XI;
(f) Todas as áreas comuns (receção, 
entrada, instalações de lazer, salas de 
conferência, etc.) 
(ii) Salas em conformidade com os 
requisitos estabelecidos na secção XI, que 
determinam que o número de salas 
acessíveis por estabelecimento deve ser:
• 1 sala acessível para 
estabelecimentos com menos de 20 salas 
no total
• 2 salas acessíveis para 
estabelecimentos com mais do que 20 e 
menos do que 50 salas
• 1 sala acessível suplementar por 
cada 50 salas adicionais
2. Serviços de apoio
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Sempre que disponíveis, os serviços de 
apoio (serviços de assistência técnica, 
centrais de atendimento, serviços de 
retransmissão e serviços de formação) 
devem fornecer informações sobre a 
acessibilidade do serviço e a sua 
compatibilidade com os serviços e as 
tecnologias assistenciais, em modos de 
comunicação acessíveis aos utilizadores 
com limitações funcionais, incluindo 
pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta de diretiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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