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Amendamentul 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de a pune la dispoziție un 
produs pe piață, distribuitorii verifică dacă 
produsul poartă marcajul CE, dacă acesta 
este însoțit de documentele prevăzute și de 
instrucțiuni și informații într-o limbă ușor 
de înțeles de către consumatori și alți 
utilizatori finali din statul membru în care 
produsul este pus la dispoziție pe piață și 
dacă producătorul și importatorul au 
respectat cerințele prevăzute la articolul 5 
alineatele (5) și (6) și la articolul 7 
alineatul (4).

2. Înainte de a pune la dispoziție un 
produs pe piață, distribuitorii verifică dacă 
produsul este conform cu prezenta 
directivă și dacă acesta este însoțit de 
documentele prevăzute și de instrucțiuni și 
informații într-o limbă ușor de înțeles de 
către consumatori și alți utilizatori finali 
din statul membru în care produsul este pus 
la dispoziție pe piață și dacă producătorul 
și importatorul au respectat cerințele 
prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6) 
și la articolul 7 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de a pune la dispoziție un 
produs pe piață, distribuitorii verifică dacă 
produsul poartă marcajul CE, dacă acesta
este însoțit de documentele prevăzute și de 
instrucțiuni și informații într-o limbă ușor 
de înțeles de către consumatori și alți 
utilizatori finali din statul membru în care 
produsul este pus la dispoziție pe piață și 
dacă producătorul și importatorul au 
respectat cerințele prevăzute la articolul 5 
alineatele (5) și (6) și la articolul 7 
alineatul (4).

2. Înainte de a pune la dispoziție un 
produs pe piață, distribuitorii verifică dacă 
produsul este însoțit de documentele 
prevăzute și de instrucțiuni și informații 
într-o limbă ușor de înțeles de către 
consumatori și alți utilizatori finali din 
statul membru în care produsul este pus la 
dispoziție pe piață și dacă producătorul și 
importatorul au respectat cerințele 
prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6) 
și la articolul 7 alineatul (4).
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Amendamentul 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de a pune la dispoziție un 
produs pe piață, distribuitorii verifică dacă 
produsul poartă marcajul CE, dacă acesta
este însoțit de documentele prevăzute și de 
instrucțiuni și informații într-o limbă ușor 
de înțeles de către consumatori și alți 
utilizatori finali din statul membru în care 
produsul este pus la dispoziție pe piață și 
dacă producătorul și importatorul au 
respectat cerințele prevăzute la articolul 5 
alineatele (5) și (6) și la articolul 7 
alineatul (4).

2. Înainte de a pune la dispoziție un 
produs pe piață, distribuitorii verifică dacă 
produsul este însoțit de documentele 
prevăzute și de instrucțiuni și informații 
într-o limbă ușor de înțeles de către 
consumatori și alți utilizatori finali din 
statul membru în care produsul este pus la 
dispoziție pe piață și dacă producătorul și 
importatorul au respectat cerințele 
prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6) 
și la articolul 7 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 450
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu este conform 
cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate.

Or. en
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Amendamentul 455
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 456
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu este conform 
cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul 
prezintă un risc, distribuitorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 

5. Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu este conform 
cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul 
prezintă un risc, distribuitorii informează 
în maxim 24 de ore în acest sens 
autoritățile naționale competente din statele 
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pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

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

Or. ro

Amendamentul 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu este conform 
cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 

5. Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că un produs pe care l-au 
pus la dispoziție pe piață nu respectă 
cerințele din prezenta directivă iau de 
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corective necesare pentru a aduce 
respectivul produs în conformitate, pentru 
a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 
caz. În plus, în cazul în care produsul 
prezintă un risc, distribuitorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
pus la dispoziție pe piață produsul, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

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

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități 
naționale competente, furnizează acesteia
toate informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune de eliminare a 
riscurilor prezentate de produsele puse la 
dispoziție pe piață.

6. Distribuitorii furnizează 
autorităților naționale competente toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului. Aceștia cooperează cu 
autoritatea în cauză, la cererea acesteia, cu 
privire la orice acțiune de eliminare a 
riscurilor prezentate de produsele puse la 
dispoziție pe piață.

Or. en

Amendamentul 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune de eliminare a 
riscurilor prezentate de produsele puse la 
dispoziție pe piață.

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune de îndeplinire a 
cerințelor de conformitate ale produselor
puse la dispoziție pe piață.

Or. en

Amendamentul 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune de eliminare a 
riscurilor prezentate de produsele puse la 
dispoziție pe piață.

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune de eliminare a 
neconformității produselor puse la 
dispoziție pe piață.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune de eliminare a 
riscurilor prezentate de produsele puse la 
dispoziție pe piață.

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 
din partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune de eliminare a 
riscurilor prezentate de produsele puse la 
dispoziție pe piață.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)



PE599.726v03-00 12/164 AM\1121397RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Distribuitorii asigură formarea 
adecvată și continuă a personalului 
pentru ca acesta să cunoască modul de 
utilizare a produselor accesibile și de 
furnizare a serviciilor accesibile. 
Formarea include aspecte precum 
furnizarea informațiilor, consilierea și 
publicitatea.

Or. en

Justificare

Noua dispoziție este adăugată având în vedere nevoia de a asigura formarea adecvată și 
continuă a personalului pentru ca acesta să cunoască modul de utilizare a produselor și a 
serviciilor accesibile.

Amendamentul 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Operatorii economici sunt în 
măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la alineatul (1) timp de 10 ani după ce le-a 
fost furnizat produsul și timp de 10 ani 
după ce au furnizat produsul.

2. Operatorii economici sunt în 
măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la alineatul (1) timp de cel puțin cinci ani 
sau pentru o perioadă care corespunde 
ciclului de viață al produsului în cauză.

Or. en

Amendamentul 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Operatorii economici sunt în 2. Operatorii economici sunt în 
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măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la alineatul (1) timp de 10 ani după ce le-a 
fost furnizat produsul și timp de 10 ani 
după ce au furnizat produsul.

măsură să prezinte informațiile prevăzute 
la alineatul (1) timp de cinci ani după ce le-
a fost furnizat produsul și timp de cinci ani 
după ce au furnizat produsul.

Or. en

Amendamentul 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prestatorii de servicii pregătesc 
informațiile necesare în conformitate cu 
anexa III, explicând modul în care 
serviciile îndeplinesc cerințele de 
accesibilitate prevăzute la articolul 3. 
Informațiile sunt puse la dispoziția 
publicului în formă scrisă și orală, 
inclusiv într-un mod accesibil pentru 
persoanele cu limitări funcționale și
persoanele cu handicap. Prestatorii de 
servicii păstrează informațiile atât timp cât 
serviciul este disponibil.

2. Prestatorii de servicii pregătesc 
informațiile necesare în conformitate cu 
anexa III, explicând modul în care 
serviciile îndeplinesc cerințele de 
accesibilitate prevăzute la articolul 3. 
Informațiile sunt puse la dispoziția 
publicului într-un mod accesibil pentru 
persoanele cu handicap. Prestatorii de 
servicii păstrează informațiile atât timp cât 
serviciul este disponibil.

Or. en

Amendamentul 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prestatorii de servicii pregătesc 
informațiile necesare în conformitate cu 
anexa III, explicând modul în care 
serviciile îndeplinesc cerințele de 
accesibilitate prevăzute la articolul 3. 
Informațiile sunt puse la dispoziția 
publicului în formă scrisă și orală, inclusiv 

2. Prestatorii de servicii pregătesc 
informațiile necesare în conformitate cu 
anexa III, explicând modul în care 
serviciile îndeplinesc cerințele de 
accesibilitate prevăzute la articolul 3. 
Informațiile sunt puse la dispoziția 
publicului în formă scrisă și orală, inclusiv 
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într-un mod accesibil pentru persoanele cu 
limitări funcționale și persoanele cu 
handicap. Prestatorii de servicii păstrează 
informațiile atât timp cât serviciul este 
disponibil.

într-un mod accesibil pentru persoanele cu 
handicap. Prestatorii de servicii păstrează 
informațiile atât timp cât serviciul este 
disponibil.

Or. en

Amendamentul 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 11 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În urma unei cereri motivate din 
partea unei autorități competente,
prestatorii de servicii îi furnizează acesteia
toate informațiile necesare pentru a 
demonstra conformitatea serviciului cu 
cerințele de accesibilitate prevăzute la 
articolul 3. Ei cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru a aduce 
serviciul în conformitate cu aceste cerințe.

4. Prestatorii de servicii furnizează 
autorităților naționale competente toate 
informațiile necesare pentru a demonstra 
conformitatea serviciului cu cerințele de 
accesibilitate prevăzute la articolul 3. Ei 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru a aduce serviciul în 
conformitate cu aceste cerințe.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 11 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În urma unei cereri motivate din 
partea unei autorități competente, 
prestatorii de servicii îi furnizează acesteia 
toate informațiile necesare pentru a 
demonstra conformitatea serviciului cu 
cerințele de accesibilitate prevăzute la 
articolul 3. Ei cooperează cu autoritatea 

4. În urma unei cereri din partea unei 
autorități competente, prestatorii de servicii 
îi furnizează acesteia toate informațiile 
necesare pentru a demonstra conformitatea 
serviciului cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute la articolul 3. Ei cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
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respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru a aduce 
serviciul în conformitate cu aceste cerințe.

cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru a aduce serviciul în conformitate cu 
aceste cerințe.

Or. en

Amendamentul 471
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Produsele și serviciile 
reglementate de Regulamentul (UE) 
nr. 1300/2014 respectă cerințele în 
materie de accesibilitate prevăzute la 
articolul 3.

Or. de

Justificare

Articolul ar trebui să asigure faptul că nu există o duplicare. Prin urmare, produsele și 
serviciile care sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 privind specificațiile 
tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii 
pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă ar trebui să fie recunoscute 
ca fiind conforme cu cerințele prezentei directive.

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Chiar dacă un serviciu, sau o parte 
a unui serviciu, este subcontractat unei 
părți terțe, accesibilitatea respectivului 
serviciu nu ar trebui să fie compromisă și 
se aplică obligațiile din prezenta directivă.
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Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Furnizorii de servicii asigură 
formarea adecvată și continuă a 
personalului pentru ca acesta să cunoască 
modul de utilizare a produselor și a 
serviciilor accesibile. Formarea include 
aspecte precum furnizarea informațiilor, 
consilierea și publicitatea.

Or. en

Justificare

Noua dispoziție este adăugată având în vedere nevoia de a asigura formarea adecvată și 
continuă a personalului pentru ca acesta să cunoască modul de utilizare a produselor și a 
serviciilor accesibile.

Amendamentul 474
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cerințele de accesibilitate prevăzute 
la articolul 3 se aplică numai în măsura în 
care ele nu introduc o modificare 
semnificativă a unui element sau a unei 
caracteristici a unui produs sau serviciu 
care duce la modificarea naturii de bază a 
produsului sau a serviciului.

1. Cerințele de accesibilitate prevăzute 
la articolul 3 se aplică numai în măsura în 
care ele nu introduc o modificare 
semnificativă a naturii de bază a produsului 
sau a serviciului.

Or. en
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Amendamentul 475
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru operatorii economici în raport cu 
beneficiul estimat pentru persoanele cu 
handicap, luând în considerare frecvența 
și durata de utilizare a unui produs sau a 
unui serviciu specific.

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru operatorii economici în raport cu 
beneficiul estimat pentru persoanele cu 
limitări funcționale și pentru persoanele
cu handicap.

Or. en

Amendamentul 476
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru operatorii economici în raport cu 
beneficiul estimat pentru persoanele cu 
handicap, luând în considerare frecvența și 
durata de utilizare a unui produs sau a unui 
serviciu specific.

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru operatorii economici în raport cu 
beneficiul estimat pentru persoanele cu 
handicap, persoanele cu limitări 
funcționale și persoanele cu incapacități 
legate de vârstă ori de altă natură, luând 
în considerare frecvența și durata de 
utilizare a unui produs sau a unui serviciu 
specific.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru operatorii economici în raport cu 
beneficiul estimat pentru persoanele cu 
handicap, luând în considerare frecvența și 
durata de utilizare a unui produs sau a unui 
serviciu specific.

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru operatorii economici în raport cu 
beneficiul estimat pentru persoanele cu 
limitări funcționale și persoanele cu
handicap, luând în considerare frecvența și 
durata de utilizare a unui produs sau a unui 
serviciu specific.

Or. en

Justificare

Referirea la „persoanele cu limitări funcționale”, în plus față de noțiunea de „persoane cu 
handicap”, ar trebui să fie introdusă pentru a ilustra faptul că o parte mult mai extinsă a 
populației va beneficia de prezenta directivă. De asemenea, este esențial ca analiza costurilor 
și beneficiilor estimate să ia în considerare întreaga populație care beneficiază de produsele 
și serviciile accesibile.

Amendamentul 478
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) riscul unui impact negativ 
important asupra consumatorilor, în 
special în ceea ce privește disponibilitatea 
unor produse și servicii similare.

Or. en

Amendamentul 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) durata de viață a automatelor care 
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sunt necesare pentru furnizarea unui 
serviciu.

Or. de

Justificare

Dacă, de exemplu, un automat pentru bilete cu o durată de viață mai mare de 10 ani este 
funcțional și reprezintă o investiție importantă, nu este rezonabil să se solicite operatorilor 
economici să îl înlocuiască imediat după data intrării în vigoare a prezentei directive. Prin 
urmare, evaluarea unei sarcini disproporționate ar trebui să țină cont de durata de viață a 
automatelor, cu atât mai mult cu cât domeniul de aplicare al 
directivei este limitat la produsele și serviciile noi.

Amendamentul 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) alternative care sunt oferite gratuit 
și puse la dispoziție de furnizorii de 
servicii de transport de călători.

Or. de

Justificare

Furnizorii de servicii, în special în sectorul transporturilor, pun adesea la dispoziția 
persoanelor cu handicap angajați care să le ofere asistență pentru operarea automatelor. 
Această asistență, care poate aborda nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități într-
un mod eficace, ar trebui să fie, de asemenea, luată în considerare la evaluarea 
proporționalității.

Amendamentul 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Această sarcină nu este considerată 
a fi disproporționată atunci când este 

4. Această sarcină nu este considerată 
a fi disproporționată atunci când este 
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compensată prin finanțare din alte surse 
decât resursele proprii ale operatorului 
economic, indiferent dacă acestea sunt 
publice sau private.

compensată prin finanțare din alte surse 
decât resursele proprii ale operatorului 
economic, puse la dispoziție în vederea 
îmbunătățirii accesibilității.

Or. en

Amendamentul 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Această sarcină nu este considerată 
a fi disproporționată atunci când este 
compensată prin finanțare din alte surse 
decât resursele proprii ale operatorului 
economic, indiferent dacă acestea sunt 
publice sau private.

4. Această sarcină nu este considerată 
a fi disproporționată atunci când este 
compensată prin finanțare din alte surse 
decât resursele proprii ale operatorului 
economic, indiferent dacă acestea sunt 
publice sau private. Caracterul 
neprioritar, lipsa timpului sau lipsa de 
cunoștințe nu sunt considerate motive 
legitime pentru a pretinde că sarcina este 
disproporționată.

Or. en

Amendamentul 483
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 12 - alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Această sarcină nu este considerată 
a fi disproporționată atunci când este 
compensată prin finanțare din alte surse 
decât resursele proprii ale operatorului 
economic, indiferent dacă acestea sunt 
publice sau private.

4. Această sarcină nu este considerată 
a fi disproporționată atunci când este 
compensată prin finanțare din alte surse 
decât resursele proprii ale operatorului 
economic, indiferent dacă acestea sunt 
publice sau private. Caracterul 
neprioritar, lipsa timpului sau lipsa de 
cunoștințe nu sunt considerate motive 
legitime pentru a pretinde că sarcina este 
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disproporționată.

Or. en

Amendamentul 484
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Evaluarea măsurii în care 
conformitatea cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile produselor sau serviciilor 
impune o modificare fundamentală sau o 
sarcină disproporționată se efectuează de 
către operatorul economic.

5. Evaluarea măsurii în care 
conformitatea cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile produselor sau serviciilor 
impune o modificare fundamentală sau o 
sarcină disproporționată se efectuează de 
către operatorul economic. Caracterul 
neprioritar, lipsa timpului sau lipsa de 
cunoștințe nu sunt considerate motive 
legitime pentru a pretinde că sarcina este 
disproporționată.

Or. en

Amendamentul 485
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Evaluarea măsurii în care 
conformitatea cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile produselor sau serviciilor 
impune o modificare fundamentală sau o 
sarcină disproporționată se efectuează de 
către operatorul economic.

5. Evaluarea măsurii în care 
conformitatea cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile produselor sau serviciilor 
impune o modificare fundamentală sau o 
sarcină excesivă se efectuează de către 
autoritatea de supraveghere a pieței, în 
cooperare cu organizațiile reprezentative 
ale persoanelor cu handicap.

Or. it
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Amendamentul 486
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Evaluarea măsurii în care 
conformitatea cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile produselor sau serviciilor 
impune o modificare fundamentală sau o 
sarcină disproporționată se efectuează de 
către operatorul economic.

5. Evaluarea măsurii în care 
conformitatea cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile produselor sau serviciilor 
impune o modificare fundamentală sau o 
sarcină disproporționată se efectuează de 
către operatorul economic, împreună cu 
utilizatorii și experții în cerințe de 
accesibilitate.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 
statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (3). 
Microîntreprinderile sunt exceptate de la 
această cerință de notificare, dar trebuie 
să fie în măsură să prezinte documentele 
relevante la cererea unei autorități
relevante de supraveghere a pieței.

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea de 
supraveghere a pieței din statul membru pe 
teritoriul căruia produsul sau serviciul este 
introdus sau pus la dispoziție pe piață. La 
cerere, evaluarea trebuie să fie transmisă 
autorității relevante de supraveghere a 
pieței, în conformitate cu alineatul (3).

Or. de
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Amendamentul 488
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 
statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (3). 
Microîntreprinderile sunt exceptate de la 
această cerință de notificare, dar trebuie 
să fie în măsură să prezinte documentele 
relevante la cererea unei autorități 
relevante de supraveghere a pieței.

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 
statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (3). 
Autoritatea de supraveghere a pieței 
verifică în mod sistematic evaluarea pe 
baza căreia a fost acordată o astfel de 
excepție, cu excepția cazului în care 
operatorul economic a oferit o evaluare 
efectuată de o  terță parte independentă.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 
statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Notificarea include
evaluarea menționată la alineatul (3). 
Microîntreprinderile sunt exceptate de la 
această cerință de notificare, dar trebuie să 
fie în măsură să prezinte documentele 
relevante la cererea unei autorități 

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei informează autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 
statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Evaluarea menționată la 
alineatul (3) este prezentată autorității de 
supraveghere a pieței în urma unei cereri 
justificate. Microîntreprinderile sunt 
exceptate de la această cerință de 
notificare, dar trebuie să fie în măsură să 
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relevante de supraveghere a pieței. prezinte documentele relevante la cererea 
unei autorități relevante de supraveghere a 
pieței.

Or. en

Amendamentul 490
Anneleen Van Bossuyt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 
statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (3). 
Microîntreprinderile sunt exceptate de la 
această cerință de notificare, dar trebuie să 
fie în măsură să prezinte documentele 
relevante la cererea unei autorități 
relevante de supraveghere a pieței.

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 
statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (3). 
IMM-urile sunt exceptate de la această 
cerință de notificare, dar trebuie să fie în 
măsură să prezinte documentele relevante 
la cererea unei autorități relevante de 
supraveghere a pieței.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 

6. În cazul în care operatorii 
economici au aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 
serviciu specific, ei notifică autoritatea 
relevantă de supraveghere a pieței din 
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statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (3). 
Microîntreprinderile sunt exceptate de la 
această cerință de notificare, dar trebuie să 
fie în măsură să prezinte documentele 
relevante la cererea unei autorități 
relevante de supraveghere a pieței.

statul membru pe teritoriul căruia produsul 
sau serviciul este introdus sau pus la 
dispoziție pe piață. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (3). 
Microîntreprinderile sunt exceptate de la 
această cerință de notificare, dar trebuie să 
fie în măsură să prezinte documentele 
relevante la cererea unei autorități 
relevante de supraveghere a pieței. 
Autoritatea de supraveghere a pieței 
verifică în mod sistematic evaluarea pe 
baza căreia a fost acordată o astfel de 
excepție.

Or. en

Amendamentul 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Se instituie un dialog structurat 
între actorii implicați, inclusiv persoanele 
cu handicap, organizațiile lor 
reprezentative și autoritățile de 
supraveghere a pieței, în vederea stabilirii 
unor principii adecvate coerente pentru 
evaluarea excepțiilor.

Or. en

Amendamentul 493
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Se instituie un dialog structurat 
între actorii implicați, inclusiv persoanele 
cu handicap, organizațiile lor 
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reprezentative și autoritățile de 
supraveghere a pieței, în vederea stabilirii 
unor principii adecvate coerente pentru 
evaluarea excepțiilor.

Or. en

Amendamentul 494
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Se instituie un dialog structurat 
între actorii implicați, inclusiv persoanele 
cu handicap, organizațiile lor 
reprezentative și autoritățile de 
supraveghere a pieței, în vederea stabilirii 
unor principii adecvate coerente pentru 
evaluarea excepțiilor.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Se instituie un dialog structurat 
între actorii implicați, inclusiv 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu handicap și autoritățile de 
supraveghere a pieței, în vederea stabilirii 
unor principii adecvate coerente pentru 
evaluarea excepțiilor.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să fie promovată participarea persoanelor cu handicap și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora în condiiții egale cu alte părți interesate.

Amendamentul 496
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre se asigură, în 
special prin consolidarea rețelelor și 
structurilor de sprijin, că încurajează 
IMM-urile și întreprinderile foarte mici să 
adopte o abordare corectă privind 
accesibilitatea încă din faza de proiectare 
a produselor și a furnizării serviciilor.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Statele membre sunt încurajate să 
ofere stimulente și orientări 
microîntreprinderilor și IMM-urilor 
pentru a facilita aplicarea prezentei 
directive. Procedurile și orientările se 
elaborează în consultare cu actorii 
implicați, inclusiv organizațiile care 
reprezintă persoanele cu handicap.

Or. en
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Amendamentul 498
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Actorii implicați, inclusiv 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu handicap, sunt consultați în mod 
sistematic în cadrul procedurii de 
adoptare a actelor de punere în aplicare și 
de elaborare a standardelor europene.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Actorii implicați, inclusiv 
organizațiile care reprezintă persoanele 
cu handicap, sunt consultați în mod 
sistematic în cadrul procedurii de 
adoptare a actelor de punere în aplicare.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie promovată participarea persoanelor cu handicap și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora în condiții egale cu alte părți interesate.

Amendamentul 500
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Actorii implicați, inclusiv 
persoanele cu handicap și organizațiile 
reprezentative ale acestora, sunt 
consultați în mod sistematic în cadrul 
procedurii de adoptare a actelor de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Declarația de conformitate UE este 
stabilită conform modelului prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE. Ea 
conține elementele stipulate în anexa II la 
prezenta directivă și este actualizată 
constant. Cerințele privind documentația 
tehnică evită impunerea unei sarcini 
disproporționate asupra 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. Declarația se traduce în 
limba sau limbile cerute de statul membru 
pe a cărui piață este introdus sau pus la 
dispoziție produsul.

2. Declarația de conformitate UE este 
stabilită conform modelului prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE. 
Cerințele privind documentația tehnică 
evită impunerea unei sarcini 
disproporționate asupra 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. Declarația se traduce în 
limba sau limbile cerute de statul membru 
pe a cărui piață este introdus sau pus la 
dispoziție produsul.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pe lângă declarația de 
conformitate a UE, pe ambalaj figurează 
o notă prin care se informează 
consumatorii, într-un mod simplu și 
precis, că produsul prezintă caracteristici 
de accesibilitate.

Or. en

Justificare

Referirea clară la accesibilitate va permite consumatorilor să ia o decizie în cunoștință de 
cauză.

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

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat

Principii generale ale marcajului CE 
pentru produse

Marcajul CE este supus principiilor 
generale prevăzute la articolul 30 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Or. de

Amendamentul 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
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Principii generale ale marcajului CE 
pentru produse

Marcajul CE face obiectul principiilor 
generale prevăzute la articolul 30 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Or. en

Amendamentul 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat

Principii generale ale marcajului CE 
pentru produse

Marcajul CE face obiectul principiilor 
generale prevăzute la articolul 30 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Or. en

Amendamentul 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că 
informațiile deținute de autoritățile de 
supraveghere a pieței în ceea ce privește 
conformitatea operatorilor economici cu 
cerințele de accesibilitate aplicabile 
prevăzute la articolul 3 și evaluarea 
excepțiilor prevăzute la articolul 12 sunt 
puse la dispoziția consumatorilor, la 
cererea acestora și într-un format 
accesibil, cu excepția situației în care 
aceste informații nu pot fi furnizate din 

3. Statele membre se asigură că 
informațiile deținute de autoritățile de 
supraveghere a pieței în ceea ce privește 
conformitatea operatorilor economici cu 
cerințele de accesibilitate aplicabile 
prevăzute la articolul 3 și evaluarea 
excepțiilor prevăzute la articolul 12 sunt 
puse la dispoziția consumatorilor într-un 
format accesibil, cu excepția situației în 
care aceste informații nu pot fi furnizate 
din motive de confidențialitate, astfel cum 
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motive de confidențialitate, astfel cum se 
prevede la articolul 19 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

se prevede la articolul 19 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Or. en

Amendamentul 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fiecare stat membru realizează un 
registru public de baze de date cu 
produsele inaccesibile. Consumatorii au 
posibilitatea de a consulta și de a 
introduce informații cu privire la 
produsele inaccesibile. Statele membre 
iau măsurile necesare pentru a informa 
consumatorii și alte părți interesate cu 
privire la posibilitatea de a depune 
plângeri. Se are în vedere un sistem 
interactiv între bazele de date naționale, 
eventual sub responsabilitatea Comisiei 
sau a organizațiilor reprezentative 
relevante, astfel încât informațiile privind 
produsele inaccesibile să poată fi difuzate 
în întreaga Europă.

Or. en

Amendamentul 508
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fiecare stat membru realizează un 
registru public de baze de date cu 
produsele și serviciile inaccesibile. De 
asemenea, statele membre iau măsurile 
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necesare pentru a informa consumatorii 
sau alte părți interesate cu privire la 
posibilitatea, menționată la literele  a) și 
b), de a adresa plângeri autorității 
competente desemnate.

Or. en

Justificare

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Amendamentul 509
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

Baza de date naționale

Statele membre realizează un registru 
public de baze de date cu produsele 
inaccesibile. Consumatorii au 
posibilitatea de a consulta și de a 
introduce informații cu privire la 
produsele inaccesibile. Statele membre 
iau măsurile necesare pentru a informa 
consumatorii și alte părți interesate cu 
privire la posibilitatea de a depune 
plângeri. Se are în vedere un sistem 
interactiv între bazele de date naționale, 
eventual sub responsabilitatea Comisiei 
sau a organizațiilor reprezentative 
relevante, astfel încât informațiile privind 
produsele inaccesibile să poată fi difuzate 
în întreaga Europă.

Or. en



PE599.726v03-00 34/164 AM\1121397RO.docx

RO

Amendamentul 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Bazele de date naționale

Fiecare stat membru creează și 
actualizează periodic o bază de date 
națională, care este accesibilă tuturor 
cetățenilor și părților interesate și care 
conține toate informațiile relevante cu 
privire la gradul de accesibilitate a 
produselor și serviciilor enumerate la 
articolul 1 alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura aplicabilă produselor care
prezintă un risc în materie de 
accesibilitate la nivel național

Procedura aplicabilă produselor care nu 
respectă cerințele de conformitate la nivel 
național

Or. en

Amendamentul 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura aplicabilă produselor care 
prezintă un risc în materie de accesibilitate
la nivel național

Procedura aplicabilă produselor care 
prezintă un risc în materie de securitate 
sau de sănătate la nivel național

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura aplicabilă produselor care 
prezintă un risc în materie de accesibilitate 
la nivel național

Procedura aplicabilă produselor care 
prezintă un risc pentru siguranță sau 
sănătate în materie de accesibilitate la 
nivel național

Or. de

Amendamentul 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au luat măsuri în conformitate cu 
articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 sau în cazul în care au motive 
suficiente să considere că un produs care 
face obiectul prezentei directive prezintă 
un risc legat de aspectele de accesibilitate 
reglementate de prezenta directivă, acestea 
realizează o evaluare cu privire la produsul 
în cauză, acoperind toate cerințele 
prevăzute în prezenta directivă. Operatorii 
economici relevanți cooperează pe deplin 

În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au motive suficiente să considere că un 
produs care face obiectul prezentei 
directive nu respectă cerințele de 
conformitate, acestea realizează o evaluare 
cu privire la produsul în cauză, acoperind 
toate cerințele prevăzute în prezenta 
directivă. Operatorii economici relevanți 
cooperează pe deplin cu autoritățile de 
supraveghere a pieței.
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cu autoritățile de supraveghere a pieței.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au luat măsuri în conformitate cu articolul 
20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 
sau în cazul în care au motive suficiente să 
considere că un produs care face obiectul 
prezentei directive prezintă un risc legat de 
aspectele de accesibilitate reglementate de 
prezenta directivă, acestea realizează o 
evaluare cu privire la produsul în cauză, 
acoperind toate cerințele prevăzute în 
prezenta directivă. Operatorii economici 
relevanți cooperează pe deplin cu 
autoritățile de supraveghere a pieței.

În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au luat măsuri în conformitate cu articolul
20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 
sau în cazul în care au motive suficiente să 
considere că un produs care face obiectul 
prezentei directive prezintă un risc pentru 
siguranță sau sănătate legat de aspectele 
de accesibilitate reglementate de prezenta 
directivă, acestea realizează o evaluare cu 
privire la produsul în cauză, acoperind 
toate cerințele prevăzute în prezenta 
directivă. Operatorii economici relevanți 
cooperează pe deplin cu autoritățile de 
supraveghere a pieței.

Or. de

Amendamentul 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au luat măsuri în conformitate cu articolul 
20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 
sau în cazul în care au motive suficiente să 
considere că un produs care face obiectul 
prezentei directive prezintă un risc legat de 

În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au luat măsuri în conformitate cu articolul 
20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 
sau în cazul în care au motive suficiente să 
considere că un produs care face obiectul 
prezentei directive prezintă un risc de 
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aspectele de accesibilitate reglementate de 
prezenta directivă, acestea realizează o 
evaluare cu privire la produsul în cauză, 
acoperind toate cerințele prevăzute în 
prezenta directivă. Operatorii economici 
relevanți cooperează pe deplin cu 
autoritățile de supraveghere a pieței.

securitate sau de sănătate, legat de 
aspectele de accesibilitate reglementate de 
prezenta directivă, acestea realizează o 
evaluare cu privire la produsul în cauză, 
acoperind toate cerințele prevăzute în 
prezenta directivă. Operatorii economici 
relevanți cooperează pe deplin cu 
autoritățile de supraveghere a pieței.

Or. en

Amendamentul 517
Anneleen Van Bossuyt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe parcursul evaluării 
respective, autoritățile de supraveghere a 
pieței constată că produsul nu este conform 
cerințelor stabilite în prezenta directivă, 
acestea solicită de îndată operatorului 
economic relevant să întreprindă toate 
acțiunile corective adecvate pentru a aduce 
produsul în conformitate cu acele cerințe
sau pentru a retrage produsul de pe piață 
ori pentru a-l rechema în decursul unei 
perioade rezonabile, proporțională cu 
natura riscului și stabilită de autoritățile 
respective.

În cazul în care, pe parcursul evaluării 
respective, autoritățile de supraveghere a 
pieței constată că produsul nu este conform 
cerințelor stabilite în prezenta directivă, 
acestea solicită de îndată operatorului 
economic relevant să întreprindă toate 
acțiunile corective adecvate pentru a aduce 
produsul în conformitate cu acele cerințe.

Or. en

Amendamentul 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe parcursul evaluării 
respective, autoritățile de supraveghere a 

În cazul în care, pe parcursul evaluării 
respective, autoritățile de supraveghere a 
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pieței constată că produsul nu este conform 
cerințelor stabilite în prezenta directivă, 
acestea solicită de îndată operatorului 
economic relevant să întreprindă toate 
acțiunile corective adecvate pentru a aduce 
produsul în conformitate cu acele cerințe 
sau pentru a retrage produsul de pe piață 
ori pentru a-l rechema în decursul unei 
perioade rezonabile, proporțională cu 
natura riscului și stabilită de autoritățile 
respective.

pieței constată că produsul nu este conform 
cerințelor stabilite în prezenta directivă, 
acestea solicită de îndată operatorului 
economic relevant să întreprindă toate 
acțiunile corective adecvate pentru a aduce 
produsul în conformitate cu acele cerințe 
sau pentru a retrage produsul de pe piață 
într-un termen suplimentar rezonabil, 
dacă operatorul economic relevant nu a 
întreprins nicio măsură corectivă.

Or. en

Amendamentul 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 se aplică măsurilor menționate 
în paragraful al doilea.

eliminat

Or. en

Amendamentul 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care operatorul 
economic relevant nu întreprinde măsurile 
corective adecvate în termenul menționat 
la alineatul (1) al doilea paragraf, 
autoritățile de supraveghere a pieței iau 
toate măsurile provizorii corespunzătoare 
pentru a interzice sau a restrânge punerea 
la dispoziție a produsului pe piețele lor 
naționale, pentru a retrage produsul de pe 

4. În cazul în care operatorul 
economic relevant nu întreprinde măsurile 
corective adecvate, autoritățile de 
supraveghere a pieței iau toate măsurile 
provizorii corespunzătoare pentru a
garanta că produsul este adus în 
conformitate cu cerințele de accesibilitate 
prevăzute în prezenta directivă. 
Autoritățile de supraveghere a pieței 



AM\1121397RO.docx 39/164 PE599.726v03-00

RO

piață sau pentru a-l rechema. Autoritățile 
de supraveghere a pieței informează de 
îndată Comisia și celelalte state membre cu 
privire la măsurile respective.

informează de îndată Comisia și celelalte 
state membre cu privire la măsurile 
respective.

Or. en

Amendamentul 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care operatorul 
economic relevant nu întreprinde măsurile 
corective adecvate în termenul menționat la 
alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile 
de supraveghere a pieței iau toate măsurile 
provizorii corespunzătoare pentru a 
interzice sau a restrânge punerea la 
dispoziție a produsului pe piețele lor 
naționale, pentru a retrage produsul de pe 
piață sau pentru a-l rechema. Autoritățile 
de supraveghere a pieței informează de 
îndată Comisia și celelalte state membre cu 
privire la măsurile respective.

4. În cazul în care operatorul 
economic relevant nu întreprinde măsurile 
corective adecvate în termenul menționat la 
alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile 
de supraveghere a pieței iau toate măsurile 
provizorii corespunzătoare pentru a 
interzice sau a restrânge punerea la 
dispoziție a produsului pe piețele lor 
naționale sau pentru a retrage produsul de 
pe piață. Autoritățile de supraveghere a 
pieței informează de îndată Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
măsurile respective.

Or. en

Amendamentul 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Informațiile menționate la alineatul 
(4) includ toate detaliile disponibile, în 
special datele necesare pentru identificarea 
produsului neconform, originea produsului, 
natura neconformității invocate și riscul pe 
care aceasta îl implică, natura și durata 

5. Informațiile menționate la alineatul 
(4) includ toate detaliile disponibile, în 
special datele necesare pentru identificarea 
produsului neconform, originea produsului, 
natura neconformității invocate, natura și 
durata măsurilor naționale adoptate, 
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măsurilor naționale adoptate, precum și 
argumentele prezentate de operatorul 
economic relevant. Autoritățile de 
supraveghere a pieței indică, în special, 
dacă neconformitatea se datorează uneia 
dintre următoarele situații:

precum și argumentele prezentate de 
operatorul economic relevant. Autoritățile 
de supraveghere a pieței indică, în special, 
dacă neconformitatea se datorează uneia 
dintre următoarele situații:

Or. en

Amendamentul 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Informațiile menționate la alineatul 
(4) includ toate detaliile disponibile, în 
special datele necesare pentru identificarea 
produsului neconform, originea produsului, 
natura neconformității invocate și riscul pe 
care aceasta îl implică, natura și durata 
măsurilor naționale adoptate, precum și 
argumentele prezentate de operatorul 
economic relevant. Autoritățile de 
supraveghere a pieței indică, în special, 
dacă neconformitatea se datorează uneia 
dintre următoarele situații:

5. Informațiile menționate la alineatul 
(4) includ toate detaliile disponibile, în 
special datele necesare pentru identificarea 
produsului neconform, originea produsului, 
natura neconformității invocate și riscul de 
securitate sau de sănătate, natura și durata 
măsurilor naționale adoptate, precum și 
argumentele prezentate de operatorul 
economic relevant. Autoritățile de 
supraveghere a pieței indică, în special, 
dacă neconformitatea se datorează uneia 
dintre următoarele situații:

Or. en

Amendamentul 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Informațiile menționate la alineatul 
(4) includ toate detaliile disponibile, în 
special datele necesare pentru identificarea 
produsului neconform, originea produsului, 
natura neconformității invocate și riscul pe 

5. Informațiile menționate la alineatul 
(4) includ toate detaliile disponibile, în 
special datele necesare pentru identificarea 
produsului neconform, originea produsului, 
natura neconformității invocate și riscul 
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care aceasta îl implică, natura și durata 
măsurilor naționale adoptate, precum și 
argumentele prezentate de operatorul 
economic relevant. Autoritățile de 
supraveghere a pieței indică, în special, 
dacă neconformitatea se datorează uneia 
dintre următoarele situații:

pentru sănătate sau siguranță pe care 
aceasta îl implică, natura și durata 
măsurilor naționale adoptate, precum și 
argumentele prezentate de operatorul 
economic relevant. Autoritățile de 
supraveghere a pieței indică, în special, 
dacă neconformitatea se datorează uneia 
dintre următoarele situații:

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) neconformității produsului cu 
cerințe legate de cele stabilite la articolul 3 
din prezenta directivă sau

(a) neconformității produsului cu 
cerințe legate de cele stabilite la articolul 3 
din prezenta directivă, care poate conduce 
la un risc pentru siguranță sau sănătate
sau

Or. de

Amendamentul 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) deficiențelor existente în ceea ce 
privește standardele armonizate menționate 
la articolul 13, care conferă o prezumție de 
conformitate.

(b) deficiențelor existente în ceea ce 
privește standardele armonizate menționate 
la articolul 13, care conferă o prezumție de 
conformitate, care poate conduce la un 
risc pentru siguranță sau sănătate.

Or. de
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Amendamentul 527
Anneleen Van Bossuyt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Statele membre se asigură că se iau 
măsurile restrictive corespunzătoare în 
legătură cu produsul în cauză, cum ar fi 
retragerea fără întârziere a produsului de 
pe piețele lor.

8. Statele membre se asigură că se iau 
măsurile corespunzătoare în legătură cu 
produsul în cauză, fără întârziere.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Statele membre se asigură că se iau 
măsurile restrictive corespunzătoare în 
legătură cu produsul în cauză, cum ar fi 
retragerea fără întârziere a produsului de pe 
piețele lor.

8. Statele membre se asigură că se iau 
măsurile restrictive proporționale și
corespunzătoare în legătură cu produsul în 
cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a 
produsului de pe piețele lor.

Or. de

Amendamentul 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Pentru a facilita schimbul de 
informații și de bune practici între 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
pentru a asigura coerența aplicării 
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cerințelor de accesibilitate prevăzute în 
prezenta directivă sau în cazurile 
considerate necesare în urma unei 
solicitări din partea Comisiei de a 
exprima un aviz privind excepțiile de la 
cerințele respective, Comisia înființează 
un grup de lucru compus din 
reprezentanți ai autorităților naționale de 
supraveghere a pieței și ai organizațiilor 
reprezentative ale părților interesate 
relevante, inclusiv ale persoanelor cu 
handicap.

Or. en

Amendamentul 530
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a

Schimbul de informații

Pentru a facilita schimbul de informații și 
de bune practici între autoritățile de 
supraveghere a pieței și pentru a asigura 
coerența aplicării cerințelor prevăzute în 
prezenta directivă sau în cazurile 
considerate necesare în urma unei 
solicitări din partea Comisiei de a 
exprima un aviz privind excepțiile de la 
cerințele respective, Comisia înființează 
un grup de lucru compus din 
reprezentanți ai autorităților naționale de 
supraveghere a pieței și ai organizațiilor 
reprezentative ale părților interesate 
relevante, inclusiv ale persoanelor cu 
handicap.

Or. en
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Amendamentul 531
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la finalizarea procedurii 
prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și 
(4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri 
luate de un stat membru sau în cazul în 
care Comisia consideră că o măsură 
națională contravine legislației Uniunii, 
Comisia inițiază de îndată consultări cu 
statele membre și cu operatorul (operatorii) 
economic(i) în cauză și evaluează măsura 
națională. Pe baza rezultatelor evaluării 
respective, Comisia decide dacă măsura 
națională este justificată sau nu.

În cazul în care, la finalizarea procedurii 
prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și 
(4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri 
luate de un stat membru sau în cazul în 
care Comisia are dovezi rezonabile că o 
măsură națională contravine legislației 
Uniunii, Comisia inițiază de îndată 
consultări cu statele membre și cu 
operatorul (operatorii) economic(i) în 
cauză și evaluează măsura națională. Pe 
baza rezultatelor evaluării respective, 
Comisia decide dacă măsura națională este 
justificată sau nu.

Or. ro

Amendamentul 532
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la finalizarea procedurii 
prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și 
(4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri 
luate de un stat membru sau în cazul în 
care Comisia consideră că o măsură 
națională contravine legislației Uniunii, 
Comisia inițiază de îndată consultări cu 
statele membre și cu operatorul (operatorii) 
economic(i) în cauză și evaluează măsura 
națională. Pe baza rezultatelor evaluării 
respective, Comisia decide dacă măsura 
națională este justificată sau nu.

În cazul în care, la finalizarea procedurii 
prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și 
(4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri 
luate de un stat membru sau în cazul în 
care Comisia consideră că o măsură 
națională contravine legislației Uniunii, 
Comisia inițiază de îndată consultări cu 
statele membre, cu organizațiile 
reprezentative ale persoanelor cu 
handicap și cu operatorul (operatorii) 
economic(i) în cauză și evaluează măsura 
națională. Pe baza rezultatelor evaluării 
respective, Comisia decide dacă măsura 
națională este justificată sau nu.
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Or. it

Amendamentul 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care măsura națională 
este considerată justificată, toate statele 
membre iau măsurile necesare pentru a 
garanta că produsul neconform este retras 
de pe piețele lor și informează Comisia în 
consecință. În cazul în care măsura 
națională este considerată nejustificată, 
statul membru în cauză retrage măsura.

2. În cazul în care măsura națională 
este considerată justificată, toate statele 
membre iau măsurile necesare pentru a 
garanta că produsul neconform este adus 
în conformitate și informează Comisia în 
consecință. În cazul în care măsura 
națională este considerată nejustificată, 
statul membru în cauză retrage măsura.

Or. en

Amendamentul 534
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cerințele de accesibilitate stabilite 
în secțiunea IX a anexei I se aplică:

1. Cerințele de accesibilitate stabilite 
în secțiunile I-V ale anexei I se aplică 
produselor și serviciilor menționate la 
articolul 1 alineatele (1) și (2) după cum 
urmează:

Or. en

Amendamentul 535
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la stabilirea specificațiilor tehnice și 
a criteriilor de atribuire referitoare la toate 
contractele de achiziții publice și de 
concesiune al căror obiect este destinat 
utilizării de către persoane, indiferent 
dacă este vorba de publicul larg sau de 
personalul autorității contractante sau al 
entității contractante, și care fac obiectul 
Directivei 2014/23/UE49, al Directivei 
2014/24/UE50 și al Directivei 
2014/25/UE51.

(a) la stabilirea specificațiilor tehnice 
referitoare la toate contractele de achiziții 
publice, inclusiv la contractele mixte,
astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (3) din prezenta directivă, și care 
fac obiectul Directivei 2014/24/UE50 sau al 
Directivei 2014/25/UE51.

__________________ __________________

49 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind atribuirea 
contractelor de concesiune.
50 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice.

50 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice.

51 Directiva 2014/25/CΕ a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale.

51 Directiva 2014/25/CΕ a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale.

Or. en

Amendamentul 536
Edward Czesak

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la stabilirea cerințelor de 
accesibilitate la care se face referire în 
procesul de pregătire și de punere în 
aplicare a programelor în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1303/2013 
privind Fondul european de dezvoltare 

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

Or. en

Amendamentul 537
Edward Czesak

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la stabilirea cerințelor de 
accesibilitate legate de criteriile sociale și 
de calitate, stabilite de autoritățile 
competente în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
călători, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1370/2007;

eliminat

Or. en

Amendamentul 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la stabilirea cerințelor de 
accesibilitate legate de criteriile sociale și 
de calitate, stabilite de autoritățile 
competente în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
călători, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1370/2007;

(c) la stabilirea cerințelor de 
accesibilitate legate de criteriile sociale și 
de calitate, stabilite de autoritățile 
competente în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
călători, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1370/2007, în măsura în care 
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autoritățile competente stabilesc cerințe în 
materie de accesibilitate;

Or. de

Justificare

Autoritățile competente au libertatea de a alege dacă respectarea cerințelor în materie de 
accesibilitate ar trebui să fie un criteriu de atribuire sau nu. Totuși, dacă acest criteriu devine 
parte a condițiilor, criteriile trebuie să fie conforme cu cerințele în materie de accesibilitate 
stabilite în prezenta directivă.

Amendamentul 539
Edward Czesak

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) infrastructurii de transport în 
conformitate cu articolul 37 din 
Regulamentul (UE) nr. 1315/2013.

eliminat

Or. en

Amendamentul 540
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă este cazul, întregii legislații 
relevante a Uniunii sau dispozițiilor din 
legislația Uniunii referitoare la 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap.

Or. en
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Amendamentul 541
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă este cazul, întregii legislații 
relevante a Uniunii sau dispozițiilor din 
legislația Uniunii referitoare la 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru autoritățile competente în cauză în 
raport cu beneficiul estimat pentru 
persoanele cu handicap, luând în 
considerare frecvența și durata de utilizare 
a unui produs sau a unui serviciu specific.

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru autoritățile competente în cauză în 
raport cu beneficiul estimat pentru 
persoanele cu handicap, luând în 
considerare frecvența, durata de utilizare a 
unui produs sau a unui serviciu specific, 
precum și numărul estimat de utilizatori.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru autoritățile competente în cauză în 

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru autoritățile competente în cauză în 
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raport cu beneficiul estimat pentru 
persoanele cu handicap, luând în 
considerare frecvența și durata de utilizare 
a unui produs sau a unui serviciu specific.

raport cu beneficiul estimat pentru 
persoanele cu limitări funcționale și 
persoanele cu handicap, luând în 
considerare frecvența și durata de utilizare 
a unui produs sau a unui serviciu specific.

Or. en

Justificare

Referirea la „persoanele cu limitări funcționale”, în plus față de noțiunea de „persoane cu 
handicap” ar trebui să fie introdusă pentru a ilustra faptul că o parte mult mai extinsă a 
populației va beneficia de prezenta directivă. De asemenea, este esențial ca analiza costurilor 
și beneficiilor estimate să ia în considerare întreaga populație care beneficiază de produsele 
și serviciile accesibile.

Amendamentul 544
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru autoritățile competente în cauză în 
raport cu beneficiul estimat pentru 
persoanele cu handicap, luând în 
considerare frecvența și durata de utilizare 
a unui produs sau a unui serviciu specific.

(b) costurile și beneficiile estimate 
pentru autoritățile competente în cauză în 
raport cu beneficiul estimat pentru 
persoanele cu handicap și pentru 
persoanele cu limitări funcționale, luând 
în considerare frecvența și durata de 
utilizare a unui produs sau a unui serviciu 
specific;

Or. en

Amendamentul 545
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Evaluarea măsurii în care 
conformitatea cu cerințele de accesibilitate 

3. Evaluarea măsurii în care 
conformitatea cu cerințele de accesibilitate 
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prevăzute la articolul 21 impune o sarcină 
disproporționată se efectuează de către 
autoritățile competente în cauză.

prevăzute la articolul 21 impune o sarcină 
disproporționată se efectuează de către 
autoritățile competente în cauză. 
Caracterul neprioritar, lipsa timpului sau 
lipsa de cunoștințe nu ar trebui 
considerate motive legitime pentru a 
pretinde că sarcina este disproporționată.

Or. en

Amendamentul 546
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care o autoritate 
competentă a aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs 
sau un serviciu specific, ea informează 
Comisia în acest sens. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (2).

4. În cazul în care o autoritate 
competentă a aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs 
sau un serviciu specific, ea informează 
Comisia în acest sens. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (2) și este 
pusă la dispoziția publicului în formate 
accesibile.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care o autoritate 
competentă a aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs 
sau un serviciu specific, ea informează 
Comisia în acest sens. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (2).

4. În cazul în care o autoritate 
competentă a aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs 
sau un serviciu specific, ea informează 
Comisia în acest sens. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (2) și este 
pusă la dispoziția publicului în formate 
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accesibile.

Or. en

Amendamentul 548
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care o autoritate 
competentă a aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs 
sau un serviciu specific, ea informează 
Comisia în acest sens. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (2).

4. În cazul în care o autoritate 
competentă a aplicat excepția prevăzută la 
alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs 
sau un serviciu specific, ea informează 
Comisia în acest sens. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (2) și este 
pusă la dispoziția publicului în formate 
accesibile.

Or. en

Amendamentul 549
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care are motive să se 
îndoiască de decizia autorității 
competente în cauză, Comisia poate cere 
grupului de lucru menționat la articolul 
19a să verifice evaluarea menționată la 
alineatul (2) de la prezentul articol și să 
emită un aviz.

Or. en

Amendamentul 550
Othmar Karas
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Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mijloacele menționate la alineatul 
(1) cuprind:

eliminat

(a) dispoziții în baza cărora un 
consumator poate sesiza instanțele sau 
organismele administrative competente în 
temeiul dreptului intern, pentru a garanta 
respectarea dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive;

(b) dispoziții în baza cărora 
organismele publice sau asociațiile, 
organizațiile sau alte entități juridice 
private care au un interes legitim în a se 
asigura că dispozițiile prezentei directive 
sunt respectate pot sesiza instanțele sau 
organismele administrative competente în 
temeiul dreptului intern, pentru a garanta 
respectarea dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Aceste dispoziții legale ar trebui să fie eliminate, deoarece, în caz contrar, ar permite 
inițierea unei actio popularis.

Amendamentul 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispoziții în baza cărora un 
consumator poate sesiza instanțele sau 
organismele administrative competente în 
temeiul dreptului intern, pentru a garanta 
respectarea dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive;

(a) dispoziții în baza cărora un 
consumator afectat în mod direct poate 
sesiza instanțele sau organismele 
administrative competente în temeiul 
dreptului intern, pentru a garanta 
respectarea dispozițiilor naționale de 
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transpunere a prezentei directive;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispoziții în baza cărora 
organismele publice sau asociațiile, 
organizațiile sau alte entități juridice 
private care au un interes legitim în a se 
asigura că dispozițiile prezentei directive 
sunt respectate pot sesiza instanțele sau 
organismele administrative competente în 
temeiul dreptului intern, pentru a garanta 
respectarea dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive.

(b) dispoziții în baza cărora 
organismele publice sau asociațiile, 
organizațiile sau alte entități juridice care 
sunt afectate în mod direct de 
neconformitatea unui produs sau a unui 
serviciu pot sesiza instanțele sau 
organismele administrative competente în 
temeiul dreptului intern, pentru a garanta 
respectarea dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 553
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispoziții de instituire a unui 
mecanism accesibil și cuprinzător de 
soluționare a plângerilor consumatorilor, 
care dispune de resursele adecvate, pentru 
a completa sistemul de aplicare și 
monitorizare.

Or. en
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Amendamentul 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispoziții de instituire a unui 
mecanism cuprinzător de soluționare a 
plângerilor consumatorilor, care dispune 
de resursele adecvate, pentru a completa 
sistemul de aplicare și monitorizare.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispoziții de instituire a unui 
mecanism cuprinzător de soluționare a 
plângerilor consumatorilor, care dispune 
de resursele adecvate, pentru a completa 
sistemul de aplicare și monitorizare.

Or. en

Amendamentul 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispoziții de instituire a unui 
mecanism cuprinzător de soluționare a 
plângerilor consumatorilor, care dispune 
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de resursele adecvate, pentru a completa 
sistemul de aplicare și monitorizare.

Or. en

Amendamentul 557
Marco Zullo

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispoziții în baza cărora se 
instituie un mecanism de formulare a 
plângerilor pentru consumatori 

Or. it

Amendamentul 558
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că, 
înainte de sesizarea instanțelor sau a 
organismelor administrative competente, 
operatorul economic în cauză are 
posibilitatea de a rezolva orice presupusă 
neconformitate cu dispozițiile prezentei 
directive, inclusiv prin angajament, 
cooperare sau mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor cu consumatorii, 
organismele publice și/sau asociațiile, 
organizațiile sau alte entități juridice 
private care au un interes legitim. Acest 
demers este cunoscut sub numele de 
„mecanism de asumare a 
angajamentului”.

Dacă neconformitatea nu poate fi 
soluționată în mod satisfăcător pentru 
ambele părți în termen de 15 zile de la 
data la care operatorul economic este 



AM\1121397RO.docx 57/164 PE599.726v03-00

RO

notificat cu privire la problemele 
semnalate de către consumatori, 
organisme publice și/sau asociații, 
organizații sau alte entități juridice 
private care au un interes legitim, se 
consideră că mecanismul de asumare a 
angajamentului nu și-a atins scopul, cu 
excepția cazului în care părțile convin de 
comun acord extinderea perioadei.

În cazurile în care mecanismul de 
asumare a angajamentului nu și-a atins 
scopul, se solicită instanțelor naționale ca, 
atunci când evaluează aspectele unei 
cauze care implică acuzații de 
neconformitate substanțială cu prezenta 
directivă, să ia în considerare dacă părțile 
au recurs la mecanismul de asumare a 
angajamentului.

Or. en

Amendamentul 559
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezentul articol nu se aplică 
contractelor care sunt reglementate de 
Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE.

Or. en

Amendamentul 560
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Pentru a promova obiectivul 
prevăzut la alineatul (2a), statele membre 



PE599.726v03-00 58/164 AM\1121397RO.docx

RO

încurajează operatorii economici să pună 
în aplicare și să aducă la cunoștința 
publicului un mecanism de soluționare a 
plângerilor consumatorilor, în scopul 
soluționării litigiilor.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficiente, proporționale și disuasive.

2. Sancțiunile prevăzute sunt suficient 
de eficiente, proporționale și disuasive, 
încât să nu permită operatorilor 
economici să evite respectarea cerințelor 
de accesibilitate stipulate în prezenta 
directivă privind conformitatea produselor 
și a serviciilor lor.

Or. en

Amendamentul 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficiente, proporționale și disuasive.

2. Sancțiunile prevăzute sunt 
eficiente, proporționale și disuasive, dar nu 
constituie o alternativă la îndeplinirea de 
către operatorii economici a obligației de 
a-și face produsele sau serviciile 
accesibile.

Or. en
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Amendamentul 563
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre alocă resursele 
necesare pentru aplicarea și colectarea 
sancțiunilor. Fondurile obținute sunt 
reinvestite în măsuri legate de 
accesibilitate.

Or. en

Amendamentul 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Veniturile colectate din impunerea 
de sancțiuni se reinvestesc în măsuri 
legate de accesibilitate.

Or. en

Amendamentul 565
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezentul articol nu se aplică 
contractelor care sunt reglementate de 
Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE.

Or. en
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Amendamentul 566
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre aplică dispozițiile 
respective începând cu [… a se introduce 
data - șase ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive].

2. Statele membre aplică dispozițiile 
respective începând cu:

(a) ... [trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] în cazul 
produselor menționate la articolul 1 
alineatul (1) litera (a) - hardware și 
sisteme de operare cu aplicabilitate 
generală;

(b) ... [cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] în cazul 
produselor menționate la articolul 1 
alineatul (1) litera (b) - terminale pentru 
autoservire;

(c) ... [patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] în cazul 
produselor menționate la articolul 1 
alineatul (1) litera (c) - echipamente 
terminale aferente cu capacități 
informatice avansate utilizate de 
consumatori, legate de serviciile de 
telefonie;

(d) ... [patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] în cazul 
produselor menționate la articolul 1 
alineatul (1) litera (d) - echipamente 
terminale aferente cu capacități 
informatice avansate utilizate de 
consumatori, legate de serviciile mass-
media audiovizuale;

(e) ... [patru ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] în cazul 
produselor menționate la articolul 1 
alineatul (1) litera (e) - aparatură 
electrocasnică cu interfață pentru 
utilizatori;

(f) ... [patru ani de la data intrării în 
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vigoare a prezentei directive] în cazul 
serviciilor menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (a) - servicii de 
telefonie;

(g) ... [șase ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] în cazul 
serviciilor menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (b) - servicii mass-
media audiovizuale;

(h) ... [trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (c) - servicii de 
transport de călători aerian, feroviar, 
maritim și cu autobuzul (site-uri internet 
și aplicații mobile);

(i) ... [cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (c) - servicii de 
transport de călători aerian, feroviar, 
maritim și cu autobuzul (terminale de 
autoservire și mașini de bilete);

(j) ... [10 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (c) - servicii de 
transport de călători aerian, feroviar, 
maritim și cu autobuzul (vehicule și 
infrastructură);

(k) ... [cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (d) - servicii bancare și 
terminale de plăți (terminale de 
autoservire și terminale de plăți);

(l) ... [trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (d) - servicii bancare și 
terminale de plăți (servicii bancare);

(m) ... [trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] în cazul 
serviciilor menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (e) - cărți electronice;
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(n) ... [trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (f) - comerț electronic, 
site-uri web ale furnizorilor de produse și 
servicii, platforme de comunicare socială, 
noi site-uri web și platforme online;

(o) ... [trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (g) - servicii de cazare 
(site-uri web);

(p) ... [trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
serviciile menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (g) - servicii de cazare 
(mediul construit).

Or. en

Amendamentul 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre aplică dispozițiile 
respective începând cu [… a se introduce 
data - șase ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive].

2. Statele membre aplică dispozițiile 
respective începând cu [… a se introduce 
data - cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive].

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre aplică dispozițiile 
respective începând cu [… a se introduce 
data - șase ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive].

2. Statele membre aplică dispozițiile 
respective începând cu:

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ... [trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
produsele și serviciile menționate la 
articolul 1;

Or. en

Justificare

Perioada de punere în aplicare a directivei ar trebui redusă, pentru a se asigura că 
persoanele cu limitări funcționale și persoanele cu handicap vor beneficia de accesibilitate 
într-o perioadă de timp rezonabilă.

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

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ... [10 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive] pentru 
dispozițiile referitoare la mediul construit 
menționate la articolul 3 alineatul (10).
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Or. en

Justificare

O perioadă suplimentară rezonabilă pentru conformarea cu cerințele directivei privind 
mediul construit.

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

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre care utilizează 
posibilitatea prevăzută la articolul 3 
alineatul (10) comunică Comisiei textul 
principalelor dispoziții de drept intern pe 
care le adoptă în acest scop și informează 
Comisia cu privire la progresele realizate 
în punerea în aplicare a acestora.

5. Statele membre informează 
Comisia cu privire la progresele realizate 
în punerea în aplicare a acestora.

Or. en

Amendamentul 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a

Perioada tranzitorie

Fără a aduce atingere articolului 27 
alineatul (2), statele membre pot prevedea 
o perioadă tranzitorie de șase ani de la 
data aplicării prezentei directive, în care 
furnizorii de servicii pot continua să 
presteze servicii utilizând produsele care 
au fost utilizate în mod legal pentru a 
furniza servicii similare înainte de această 
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dată.

Or. en

Amendamentul 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Propunere de directivă
Articolul 28 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [… a se introduce data - cinci ani 
de la punerea în aplicare a prezentei 
directive] și ulterior la fiecare cinci ani, 
Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor un raport privind 
aplicarea prezentei directive.

Până la ... [trei ani de la punerea în aplicare 
a prezentei directive] și ulterior la fiecare
trei ani, Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor un raport privind 
aplicarea prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 574
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 28 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [… a se introduce data - cinci ani 
de la punerea în aplicare a prezentei 
directive] și ulterior la fiecare cinci ani, 
Comisia transmite Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor un raport privind 
aplicarea prezentei directive.

Până la [… a se introduce data - trei ani de 
la punerea în aplicare a prezentei directive] 
și ulterior la fiecare trei ani, Comisia 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport privind aplicarea prezentei 
directive.

Or. ro

Amendamentul 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 28 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Ținând cont de evoluțiile sociale, 
economice și tehnologice, raportul 
abordează, printre altele, evoluția 
accesibilității produselor și a serviciilor și 
impactul asupra operatorilor economici și a 
persoanelor cu handicap, identificând, 
acolo unde este posibil, oportunități de 
reducere a sarcinii administrative, în 
vederea evaluării necesității de a revizui 
prezenta directivă.

1. Pe baza notificărilor primite, 
raportul evaluează dacă prezenta directivă 
și-a atins obiectivele, în special cu privire 
la consolidarea liberei circulații a 
produselor și a serviciilor accesibile. 
Ținând cont de evoluțiile sociale, 
economice și tehnologice și de nivelul de 
conformitate cu prezenta directivă, 
raportul abordează, printre altele, evoluția 
accesibilității produselor și a serviciilor și
necesitatea de a include sau de a exclude 
noi produse și servicii în domeniul de 
aplicare al directivei. De asemenea, 
Comisia evaluează funcționalitatea 
articolelor 12 și 22 și impactul acestora
asupra operatorilor economici și a 
persoanelor cu handicap, identificând, 
acolo unde este posibil, oportunități de 
reducere a sarcinii administrative, în 
vederea evaluării necesității de a revizui 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 576
Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 28 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul Comisiei ține cont de 
punctele de vedere ale actorilor economici 
și ale organizațiilor neguvernamentale 
relevante, inclusiv ale organizațiilor care 
reprezintă persoanele cu handicap și 
persoanele în vârstă.

3. Raportul Comisiei ține cont de 
punctele de vedere ale actorilor economici 
și ale organizațiilor neguvernamentale 
relevante, inclusiv ale organizațiilor care 
reprezintă persoanele cu handicap.

Or. en
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Amendamentul 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Articolul 28 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul Comisiei ține cont de 
punctele de vedere ale actorilor economici 
și ale organizațiilor neguvernamentale 
relevante, inclusiv ale organizațiilor care 
reprezintă persoanele cu handicap și 
persoanele în vârstă.

3. Raportul Comisiei ține cont de 
punctele de vedere ale actorilor economici 
și ale organizațiilor neguvernamentale 
relevante, inclusiv ale organizațiilor care 
reprezintă persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 578
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamente informatice și sisteme de 
operare de uz general 

Echipamente informatice și sisteme de 
operare de uz general, precum și cititoare 
de conținut electronic de carte

Or. en

Amendamentul 579
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – punctul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Sisteme de operare

1. Pentru a garanta utilizarea prevăzută 
optimă a serviciilor de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele 
cu handicap, prestarea acestora respectă 
cerințele prevăzute la punctul 3 privind 
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proiectarea interfeței pentru utilizatori și 
a funcționalității. Printre aceste servicii se 
numără:
(a) informații cu privire la modul de 
funcționare a serviciului și caracteristicile 
și funcționalitățile în materie de 
accesibilitate care pot fi oferite în format 
digital;
(b) informațiile electronice, inclusiv site-
urile web necesare pentru prestarea 
serviciului.

Or. en

Amendamentul 580
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea 1 – paragraful 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectare și fabricare 1. Proiectarea și fabricarea 
echipamentelor informatice cu 
aplicabilitate generală:

Or. en

Amendamentul 581
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectare și fabricare: 1. Proiectare și fabricare:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 
fabricate în așa fel încât să fie accesibile 
următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele sunt proiectate și 
fabricate în așa fel încât să fie accesibile 
următoarele elemente:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
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(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(i) sunt ușor de înțeles;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles; (ii) sunt sesizabile;

(iii) trebuie să fie sesizabile; (iii) au o dimensiune și un tip de 
caractere adecvate, cu un contrast 
suficient între caractere și fundal pentru a 
maximiza lizibilitatea în condiții de 
utilizare previzibile;

(iv) au caractere de dimensiuni 
adecvate condițiilor de utilizare 
previzibile;

(iv) sunt publicate într-un format 
electronic accesibil și în documente non-
web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide;

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, eliminare), 
care:

(i) îndeplinește cerințele prevăzute la 
litera (a);

(ii) informează în mod simplu și precis 
utilizatorii cu privire la faptul că produsul 
încorporează funcții de accesibilitate și cu 
privire la compatibilitatea acestuia cu 
tehnologiile de asistență;

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, care trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, oferite separat sau 
integrate în produs, care respectă
următoarele cerințe:

(i) conținutul instrucțiunilor este 
disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri și prin intermediul mai multor 
canale senzoriale; și

(i) sunt publicate într-un format 
electronic accesibil și în documente non-
web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide;

(ii) instrucțiunile oferă alternative la 
conținutul netextual; 

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale produsului și 
compatibilitatea sa cu diverse tehnologii 
de asistență disponibile la nivelul Uniunii 
și la nivel internațional;

(iii) sunt publicate în formate non-
electronice alternative la cerere. 



PE599.726v03-00 70/164 AM\1121397RO.docx

RO

Formatele non-electronice alternative pot 
include caractere mărite, scrierea Braille 
sau texte ușor de citit. 

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(f) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

(f) produsul este compatibil cu diverse 
dispozitive și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional, inclusiv tehnologiile 
auditive, cum ar fi protezele auditive, 
bobinele de telefon, implanturile cohleare 
și dispozitivele de ascultare asistată.

Or. en

Amendamentul 582
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității

2. Cerințe de funcționalitate pentru 
interfața destinată utilizatorilor și 
proiectarea produsului

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie concepute astfel încât să respecte, 
după caz, următoarele cerințe:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt
concepute astfel încât să respecte, după 
caz, următoarele cerințe:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale, inclusiv:

(i) în cazul în care produsul oferă 
moduri de operare și de comunicare 
vizuale, produsul oferă cel puțin un mod 
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de operare și de informare pentru 
nevăzători, 

(ii) în cazul în care produsul oferă 
moduri de operare și de informare 
auditive, produsul oferă cel puțin un mod 
de operare și de informare pentru care nu 
este nevoie de auz;

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul;

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul;

În cazul în care produsul cere 
introducerea vocală de date din partea 
utilizatorilor, acesta oferă, de asemenea, 
cel puțin un mod de operare care nu 
presupune generarea de către utilizatori 
de impulsuri vocale precum cuvinte, 
fluierături sau clicuri;

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(c) în cazul în care produsul oferă 
moduri vizuale de comunicare și operare, 
produsul oferă caracteristici care permit 
utilizatorilor să își folosească mai bine 
capacitatea vizuală limitată, inclusiv prin
funcții flexibile de mărire a imaginii, fără 
pierderi de conținut sau de 
funcționalitate, contrast sau luminozitate 
flexibile și, dacă este posibil, ar trebui să 
includă metode flexibile pentru separarea 
și controlul elementelor vizuale din prim 
plan și a celor din fundal, precum și un 
control flexibil asupra câmpului vizual 
necesar;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(d) disponibilitatea unui mod de 
operare vizual care nu necesită din partea 
utilizatorilor percepția culorilor;

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(e) disponibilitatea controlului 
volumului de către utilizatori și a unor 
caracteristici audio amplificate pentru a 
îmbunătăți claritatea, inclusiv a unor 
metode flexibile pentru separarea și 
controlul informațiilor din prim plan și a 
celor din fundal în cazul în care vocea și 
zgomotul de fond sunt disponibile ca 
fluxuri audio separate;

(f) disponibilitatea unei funcții de 
reglare a volumului de către utilizator;

(f) disponibilitatea unei funcții 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
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motricitatea fină, inclusiv în cazul în care 
produsul necesită acțiuni manuale, 
produsul prezintă caracteristici care 
permit utilizatorilor să-l utilizeze prin 
moduri alternative care nu necesită o 
motricitate fină, cum ar fi manipularea 
sau forța mâinilor, și nici utilizarea mai 
multor comenzi în același timp;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(g) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate, inclusiv în cazul în 
care produsul este de sine stătător sau 
instalat, elementele operaționale și de 
informare se află în intervalele standard 
accesibile ale razei de acțiune sau 
utilizatorii au posibilitatea de a-l plasa în 
raza de acțiune;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(h) în cazul în care produsul oferă 
moduri de informare vizuale, produsul 
respectiv oferă cel puțin un mod de 
informare care să reducă la minimum 
posibilitatea declanșării unor crize de 
fotosensibilitate;

(i) disponibilitatea unei funcții care să 
permită evitarea declanșării unor crize 
declanșate de fotosensibilitate.

(i) disponibilitatea unor elemente care 
fac comunicarea și exploatarea de către 
utilizatori mai simple și mai ușor de 
utilizat;

(ia) în cazul în care produsul oferă 
caracteristici care asigură accesibilitatea, 
se asigură protecția vieții private a 
utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici.

Or. en

Amendamentul 583
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Servicii de asistență
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Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) oferă 
informații cu privire la accesibilitatea 
produsului și la compatibilitatea sa cu 
tehnologiile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale și 
pentru persoanele cu handicap.

Or. en

Justificare

Ar trebui garantată și accesibilitatea serviciilor de asistență, atunci când este cazul, pentru a 
furniza consumatorilor toate informațiile necesare.

Amendamentul 584
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea I – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cerințe cu privire la performanțele 
funcționale

(a) Utilizare pentru nevăzători

Ori de câte ori TIC oferă modele de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare pentru nevăzători.

(b) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de vedere

Ori de câte ori TIC oferă modele de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care permite utilizatorilor să își 
folosească mai bine capacitățile vizuale 
limitate.

(c) Utilizare fără percepția culorilor

Ori de câte ori TIC oferă modele de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune din partea 
utilizatorului percepția culorilor.
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(d) Utilizare fără sonor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare pentru care nu este nevoie de 
auz.

(e) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de auz

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare cu caracteristici audio 
amplificate.

(f) Utilizare fără funcție vocală

Ori de câte ori TIC presupune 
introducerea vocală de date din partea 
utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune intervenția 
vocală a acestora.

(g) Utilizare cu manipulare sau forță 
limitată

Ori de câte ori TIC presupune acționarea 
manuală, oferă cel puțin un mod de 
operare care le permite utilizatorilor să 
folosească TIC prin acțiuni alternative 
care nu presupun manipulare sau forță 
manuală.

(h) Utilizare pentru persoane cu rază 
de acțiune limitată

Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 
stătătoare sau instalate, elementele lor de 
comandă trebuie să fie situate în raza de 
acțiune a tuturor utilizatorilor.

(i) Reducerea la minimum a riscului 
declanșării unor reacții fotosensibile

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care să reducă la minimum 
posibilitatea de declanșare a unor reacții 
fotosensibile.

(j) Utilizare pentru persoane cu 
capacități cognitive limitate

TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 
caracteristici care fac produsul mai 
simplu și mai ușor de utilizat.
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(k) Viața privată

Ori de câte ori TIC oferă funcții care 
asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 
mod de operare care protejează viața 
privată a utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici TIC care asigură 
accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 585
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I secțiunea II - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Terminale pentru autoservire: bancomate, 
automate pentru tichete și automate de 
check-in

Terminale pentru autoservire: bancomate, 
automate pentru tichete și automate de 
check-in, precum și terminale de plată

Or. en

Amendamentul 586
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Terminale pentru autoservire: bancomate, 
automate pentru tichete și automate de 
check-in

Terminale pentru autoservire: bancomate, 
automate pentru tichete, automate pentru 
tichete de parcare, automate de check-in și 
terminale de plată, 

Or. en

Amendamentul 587
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Terminale pentru autoservire: bancomate, 
automate pentru tichete și automate de 
check-in

Terminale pentru autoservire: terminale de 
plată, bancomate, automate pentru tichete 
și automate de check-in

Or. en

Amendamentul 588
Marco Zullo

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Terminale pentru autoservire:  bancomate, 
automate pentru tichete și automate de 
check-in

Terminale pentru autoservire: bancomate, 
automate pentru tichete, automate de 
check-in și terminale de plată

Or. it

Amendamentul 589
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectare și fabricare: 1. Proiectare și fabricare:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 
fabricate în așa fel încât să fie accesibile
următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, precum și de către persoanele 
cu handicap și de cele cu deficiențe legate 
de vârstă, produsele sunt proiectate și 
fabricate în așa fel încât să se respecte
următoarele cerințe de accesibilitate:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(i) sunt disponibile prin intermediul 
mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles; (ii) sunt ușor de înțeles;
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(iii) trebuie să fie sesizabile; (iii) sunt sesizabile; condiții de utilizare 
previzibile;

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate
condițiilor de utilizare previzibile;

(iv) enumeră și explică modul de 
activare și de utilizare a caracteristicilor 
de accesibilitate ale produsului și 
compatibilitatea sa cu diverse tehnologii 
de asistență (și de maximizare a 
lizibilității);

(v) sunt disponibile în caractere de 
dimensiuni și tip adecvate, cu un contrast 
suficient între caractere și fundal (pentru 
a)

(b) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(b) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(c) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2; 

(c) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(d) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

(d) produsul este compatibil cu 
dispozitivele și tehnologiile de asistență, 
inclusiv tehnologiile auditive, cum ar fi 
protezele auditive, bobinele de telefon, 
implanturile cohleare și dispozitivele de 
ascultare asistată. Produsul permite, de 
asemenea, utilizarea căștilor personale.

Or. en

Amendamentul 590
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității

2. Cerințe de funcționalitate pentru 
interfața destinată utilizatorilor și 
proiectarea produsului

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (b) și (c) de la 

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (b) și (c) de la 



PE599.726v03-00 78/164 AM\1121397RO.docx

RO

punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie concepute astfel încât să respecte, 
după caz, următoarele cerințe:

punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt
concepute astfel încât să respecte, după 
caz, cerințele în conformitate cu secțiunea 
I punctul 2, precum și:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(a) să nu necesite ca o caracteristică 
de accesibilitate să fie pornită pentru ca 
un utilizator care are nevoie de aceasta să 
o pornească;

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul; 

(b) atunci când este nevoie de un 
răspuns temporizat, utilizatorul să fie 
avertizat vizual, precum și printr-o 
atingere sau un sunet și să i se ofere 
posibilitatea de a prelungi timpul permis;

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de 
contrast;

(c) produsul să fie utilizabil, inclusiv 
părțile operabile ale produsului, cum ar fi 
tastele și comenzile, să aibă un contrast 
adecvat între taste și comenzi și fundalul 
acestora și, de asemenea, să fie perceptibil 
tactil;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(d) în cazul în care sunt furnizate 
chei, tichete sau cartele, acestea să 
dispună de o orientare perceptibilă în mod 
tactil dacă orientarea este importantă 
pentru utilizarea în continuare a cheii, a 
tichetului sau a cartelei;

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(e) în cazul în care produsul utilizează 
caracteristicile biologice ale utilizatorului, 
să nu se bazeze doar pe utilizarea unei 
anumite caracteristici biologice ca unic 
mijloc de identificare a utilizatorului sau 
pentru 

(f) disponibilitatea unei funcții de 
reglare a volumului de către utilizator;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(i) disponibilitatea unei funcții care 
să permită evitarea declanșării unor crize 
declanșate de fotosensibilitate.

Or. en
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Amendamentul 591
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea II– punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele de performanță funcțională:

(a) utilizare pentru nevăzători: în 
cazul în care TIC oferă moduri de operare 
vizuale, oferă, de asemenea, cel puțin un 
mod de operare pentru nevăzători;
(b) utilizare pentru persoane cu 
tulburări de vedere: în cazul în care TIC 
oferă moduri de operare vizuale, oferă, de 
asemenea, cel puțin un mod de operare 
pentru persoanele cu tulburări de vedere, 
permițându-le să își folosească mai bine 
capacitățile vizuale limitate;
(c) utilizare fără percepția culorilor și 
a contrastului: în cazul în care TIC oferă 
moduri de operare vizuale, oferă, de 
asemenea, cel puțin un mod de operare 
care nu presupune percepția de către 
utilizator a culorilor și a contrastului; 
(d) utilizare fără sonor: în cazul în 
care TIC oferă moduri de operare cu 
informații auditive, oferă, de asemenea, 
cel puțin un mod de operare pentru care 
nu este nevoie de auz;
(e) utilizare pentru persoane cu 
tulburări de auz: în cazul în care TIC 
oferă moduri de operare cu informații 
auditive, oferă, de asemenea, cel puțin un
mod de operare cu caracteristici audio, 
inclusiv claritate și volum, amplificate;
(f) utilizare fără funcție vocală: în 
cazul în care TIC cere introducerea 
vocală de date de către utilizatori, oferă, 
de asemenea, cel puțin un mod de operare 
care nu presupune generarea de către 
utilizator de impulsuri vocale; 
(g) utilizare cu manipulare sau cu 
aplicare de forță limitată: în cazul în care 
TIC presupune acționarea manuală, oferă 
cel puțin un mod de operare care le 
permite utilizatorilor să folosească TIC 
prin acțiuni alternative care nu presupun 
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manipularea sau forța manuală sau mai 
mult de o comandă în același timp; 
(h) utilizare pentru persoane cu rază 
de acțiune limitată: atunci când produsele 
TIC sunt de sine stătătoare sau instalate, 
elementele lor operaționale trebuie să fie 
situate în raza de acțiune a tuturor 
utilizatorilor;  
(i) reducerea la minimum a factorilor 
declanșatori ai crizelor fotosensibile: în 
cazul în care TIC oferă moduri de operare 
vizuale, oferă, de asemenea, cel puțin un 
mod de operare care să reducă la 
minimum posibilitatea de a declanșa crize 
fotosensibile; 
(j) utilizare pentru persoane cu 
capacități cognitive limitate: TIC oferă cel 
puțin un mod de operare mai simplu și 
mai ușor de utilizat; 
(k) viața privată: atunci când TIC 
oferă funcții care asigură accesibilitatea, 
acestea oferă, de asemenea, cel puțin un 
mod de operare care garantează viața 
privată a utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici TIC care asigură 
accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 592
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea A – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate respectă
următoarele cerințe:

(a) garantarea accesibilității produselor 
utilizate pentru prestarea serviciului, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
partea B „Echipamente terminale aferente 

(a) garantarea accesibilității produselor 
utilizate pentru prestarea serviciului, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
partea B „Echipamente terminale aferente 
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cu capacități informatice avansate utilizate 
de consumatori”;

cu capacități informatice avansate utilizate 
de consumatori”;

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(i) publicarea într-un format web 
accesibil și în documente electronice non-
web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide, în 
conformitate cu litera (c);

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual;

(ii) enumerarea și explicarea modului 
de utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale serviciului cu ajutorul 
echipamentului terminal aferent și 
compatibilitatea sa cu tehnologiile de 
asistență;

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (c).

(iii) publicarea în formate non-
electronice alternative la cerere. 
Formatele non-electronice alternative pot 
include caractere mărite, scrierea Braille 
sau texte ușor de citit.

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online necesare 
pentru furnizarea serviciului într-o 
manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(d) furnizarea de informații accesibile 
pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile de asistență;

(d) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile 
necesare pentru furnizarea serviciilor, 
într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
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alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră solidă, care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 593
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 594
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea A – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile 
necesare pentru furnizarea serviciilor, 
într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
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adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 595
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) 
furnizează informații cu privire la 
accesibilitatea serviciului și la 
compatibilitatea sa cu tehnologiile și 
serviciile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale și 
pentru persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 596
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectare și fabricare: 1. Proiectare și fabricare:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
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funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 
fabricate în așa fel încât să fie accesibile
următoarele elemente:

funcționale și persoanele cu handicap și 
cele cu deficiențe legate de vârstă, 
produsele sunt proiectate și fabricate în așa 
fel încât să se respecte următoarele cerințe 
de accesibilitate:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles; (ii) sunt ușor de înțeles;

(iii) trebuie să fie sesizabile; (iii) sunt sesizabile;

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate
condițiilor de utilizare previzibile;

(iv) au o dimensiune și un tip de 
caractere adecvate, cu un contrast 
suficient între caractere și fundal pentru a 
maximiza lizibilitatea în condiții de 
utilizare previzibile;

(iva) sunt disponibile într-un format 
web accesibil și în documente electronice 
non-web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide;

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, eliminare), 
care:

(i) îndeplinește cerințele prevăzute la 
litera (a);

(ii) informează în mod simplu și precis 
utilizatorii cu privire la faptul că produsul 
încorporează funcții de accesibilitate și cu 
privire la compatibilitatea acestuia cu 
tehnologiile de asistență;

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, care trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, oferite separat sau 
integrate în produs, respectă următoarele 
cerințe:

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 
să fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri și prin intermediul mai multor 
canale senzoriale; și 

(i) sunt disponibile într-un format 
web accesibil și în documente electronice 
non-web, astfel încât să fie perceptibil, 
utilizabil, ușor de înțeles și solid;
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(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 
alternative la conținutul netextual;

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale produsului și 
compatibilitatea sa cu diverse tehnologii 
de asistență disponibile la nivelul Uniunii 
și la nivel internațional;

(iia) sunt furnizate în formate non-
electronice alternative la cerere. 
Formatele non-electronice alternative pot 
include caractere mărite, scrierea Braille 
sau texte ușor de citit;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(f) interacțiunea produsului cu
dispozitivele de asistență.

(f) produsul este compatibil cu diverse 
dispozitive și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional, inclusiv tehnologiile 
auditive, cum ar fi protezele auditive, 
bobinele de telefon, implanturile cohleare 
și dispozitivele de ascultare asistată.

Or. en

Amendamentul 597
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea B – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității:

2. Cerințe de funcționalitate pentru 
interfața destinată utilizatorilor și
proiectarea produsului:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie concepute astfel încât să respecte, 

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie concepute astfel încât să respecte, 
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după caz, următoarele cerințe: după caz, cerințele de la punctul 2 din 
secțiunea I, precum și:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(a) produsul are capacitatea de a coda 
și decoda comunicarea vocală 
bidirecțională cu mare fidelitate audio;

(b) disponibilitatea unor moduri de
comunicare și de orientare altele decât 
discursul;

(b) produsul care suportă o
comunicare vocală bidirecțională permite, 
de asemenea, utilizatorului să comunice 
cu un alt utilizator prin text în timp real 
(RTT), astfel încât RTT să poată fi utilizat 
independent sau în combinație cu vocea 
în cadrul aceluiași apel;

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de 
contrast;

(c) atunci când produsul 
interoperează pentru o comunicare vocală 
bidirecțională în cadrul unei anumite 
rețele, aceasta interoperează, de 
asemenea, în text în timp real pe același 
apel vocal, folosind textul în timp real în 
formatul specific rețelei respective;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(d) în cazul în care produsul care 
permite realizarea unei comunicații 
vocale bidirecționale include 
funcționalitatea video în timp real, 
produsul suportă o rezoluție video care să 
permită utilizatorilor să comunice prin 
limbajul semnelor și lectură labială;

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(e) în cazul în care produsul emite 
printr-un transductor audio, produsul 
oferă un mijloc eficace de cuplare fără fir 
cu tehnologiile auditive precum protezele 
auditive, bobinele de telefon, implanturile 
cohleare și dispozitivele de ascultare 
asistată, și reduc interferențele cu aceste 
tehnologii auditive la un nivel minim.

(f) disponibilitatea controlului 
volumului de către utilizatori;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(i) disponibilitatea unei funcții care 
să permită evitarea declanșării unor crize 
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declanșate de fotosensibilitate.

Or. en

Amendamentul 598
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III - partea B – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Servicii de asistență 

Dacă sunt posibile din punct de vedere 
tehnic, serviciile de asistență (centre de 
asistență, centre de apel, asistență 
tehnică, servicii de retransmisie și servicii 
de formare) oferă informații cu privire la 
accesibilitatea produsului și la 
compatibilitatea sa cu tehnologiile de 
asistență, în moduri accesibile de 
comunicare pentru utilizatorii cu limitări 
funcționale și pentru persoanele cu 
handicap.

Or. en

Amendamentul 599
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea III – partea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. Cerințe cu privire la performanțele 
funcționale

(a) Utilizare pentru nevăzători

Ori de câte ori TIC oferă modele de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare pentru nevăzători.

(b) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de vedere
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Ori de câte ori TIC oferă modele de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care permite utilizatorilor să își 
folosească mai bine capacitățile vizuale 
limitate.

(c) Utilizare fără percepția culorilor

Ori de câte ori TIC oferă modele de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune din partea 
utilizatorului percepția culorilor.

(d) Utilizare fără sonor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare pentru care nu este nevoie de 
auz.

(e) Utilizare pentru persoane cu tulburări 
de auz

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare cu caracteristici audio 
amplificate.

(f) Utilizare fără funcție vocală

Ori de câte ori TIC presupune 
introducerea vocală de date din partea 
utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune intervenția 
vocală a acestora.

(g) Utilizare cu manipulare sau forță 
limitată

Ori de câte ori TIC presupune acționarea 
manuală, oferă cel puțin un mod de 
operare care le permite utilizatorilor să 
folosească TIC prin acțiuni alternative 
care nu presupun manipulare sau forță 
manuală.

(h) Utilizare pentru persoane cu rază 
de acțiune limitată

Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 
stătătoare sau instalate, elementele lor de 
comandă trebuie să fie situate în raza de 
acțiune a tuturor utilizatorilor.

(i) Reducerea la minimum a riscului 
declanșării unor reacții fotosensibile
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Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care să reducă la minimum 
posibilitatea de declanșare a unor reacții 
fotosensibile.

(j) Utilizare pentru persoane cu 
capacități cognitive limitate

TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 
caracteristici care fac produsul mai 
simplu și mai ușor de utilizat.

(k) Viața privată

Ori de câte ori TIC oferă funcții care 
asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 
mod de operare care protejează viața 
privată a utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici TIC care asigură 
accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii mass-media audiovizuale și
echipamente aferente cu capacități 
informatice avansate utilizate de 
consumatori

Echipamente terminale aferente utilizate 
de consumatori, legate de serviciul mass-
media audiovizual și arhitectura site-
urilor și a aplicațiilor pentru dispozitivele 
mobile

Or. en

Amendamentul 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A
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Textul propus de Comisie Amendamentul

A. Servicii: eliminat

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele 
cu handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe: 

(a) garantarea accesibilității 
produselor utilizate pentru prestarea 
serviciului, în conformitate cu cerințele 
prevăzute în partea B „Echipamente 
aferente utilizate de consumatorii cu 
capacități informatice avansate”;

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual;

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (c); 

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă; precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(d) furnizarea de informații accesibile 
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pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile de asistență; 

(e) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor 
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor 
cu limitări funcționale.

Or. en

Amendamentul 602
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate respectă 
următoarele cerințe:

(a) garantarea accesibilității produselor 
utilizate pentru prestarea serviciului, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
partea B „Echipamente aferente utilizate de 
consumatorii cu capacități informatice 
avansate”;

(a) garantarea accesibilității produselor 
utilizate pentru prestarea serviciului, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
partea B „Echipamente aferente utilizate de 
consumatorii cu capacități informatice 
avansate”;

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate care:

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(i) sunt disponibile într-un format 
electronic accesibil și în cadrul grilelor 
electronice de programe, astfel încât să fie 
perceptibile, utilizabile, ușor de înțeles și 
solide, în conformitate cu litera (c);

(ii) sunt oferite alternative la 
conținutul netextual;

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale serviciului cu ajutorul 
echipamentului terminal aferent și 
compatibilitatea sa cu tehnologiile de 
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asistență;

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (c);

(iii) oferă informații accesibile pentru 
a facilita complementaritatea cu alte 
servicii de acces, oferite de o terță parte;

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă; precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online necesare 
pentru furnizarea serviciului într-o 
manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(ca) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor pentru 
dispozitivele mobile necesare pentru 
furnizarea serviciului, într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(d) furnizarea de informații accesibile 
pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile de asistență;

(d) furnizarea de informații accesibile 
pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile de asistență;

(e) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor 
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor 
cu limitări funcționale.

Or. en
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Amendamentul 603
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 604
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile 
necesare pentru furnizarea serviciilor, 
într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;
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Or. en

Amendamentul 605
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1 – litera -ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor 
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor 
cu limitări funcționale și ale persoanelor 
cu handicap. Pentru a respecta această 
cerință, furnizorul de servicii furnizează 
cel puțin următoarele servicii de acces:

(i) subtitrări pentru persoanele surde 
și cu deficiențe de auz 

(ii) descriere audio 

(iii) subtitrări audio 

(iv) interpretare în limbajul semnelor;

Or. en

Amendamentul 606
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) în cazul în care un conținut 
audiovizual include servicii de acces, 
acest lucru este indicat în mod clar în 
informațiile referitoare la conținut, 
precum și în grila electronică de 
programe;

Or. en
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Amendamentul 607
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) garantarea calității serviciilor de 
acces oferite de furnizorii de servicii 
mass-media audiovizuale, cu consultarea 
organizațiilor utilizatorilor, inclusiv a 
celor care reprezintă persoanele cu 
handicap:

(i) furnizorii de servicii se asigură că 
subtitrările pentru persoanele surde și cu 
deficiențe de auz sunt bine sincronizate cu 
imaginea, sunt lizibile, corecte și 
complete, pentru a reflecta în mod efectiv 
informația audio. Această cerință include 
stabilirea de specificații de calitate 
privind, cel puțin, tipul și dimensiunea 
caracterelor, contrastul și utilizarea 
culorilor, precum și, dacă este posibil, 
cerințele necesare pentru a se asigura 
controlul subtitrărilor pentru persoanele 
surde și cu deficiențe de auz de către 
utilizatori.

(ii) furnizorii de servicii se asigură că 
descrierea audio și subtitrările audio sunt 
bine sincronizate cu imaginea. Această 
cerință include stabilirea de specificații 
legate de plasarea audio și claritatea 
descrierii audio și a subtitrărilor audio, 
precum și cerințele necesare pentru a 
asigura controlul utilizatorilor asupra 
acestora.

(iii) furnizorii de servicii se asigură că 
interpretarea în limbajul semnelor este 
corectă și completă, pentru a reflecta în 
mod efectiv informația audio. Această 
cerință include stabilirea de cerințe 
profesionale pentru interpreți și 
specificații de calitate pentru modul în 
care se asigură exprimarea în limbajul 
semnelor. Dacă este posibil din punct de 
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vedere tehnic, se adoptă cerințe pentru a 
se asigura controlul utilizatorului asupra 
interpretării furnizate.

Or. en

Amendamentul 608
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) 
furnizează informații cu privire la 
accesibilitatea serviciului și la 
compatibilitatea sa cu tehnologiile și 
serviciile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale și 
pentru persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 609
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectare și fabricare: 1. Proiectare și fabricare:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 
fabricate în așa fel încât să fie accesibile

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale și persoanele cu handicap și 
cele cu deficiențe legate de vârstă, 
produsele sunt proiectate și fabricate în așa 
fel încât să se respecte următoarele cerințe 
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următoarele elemente: de accesibilitate:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles; (ii) sunt ușor de înțeles;

(iii) trebuie să fie sesizabile; (iii) sunt sesizabile;

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate
condițiilor de utilizare previzibile;

(iv) sunt disponibile în caractere de 
dimensiuni și tip adecvate, cu un contrast 
suficient între caractere și fundal pentru a 
maximiza lizibilitatea în condiții de 
utilizare previzibile;

(iva) sunt disponibile într-un format 
web accesibil și în documente electronice 
non-web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, eliminare), 
care:

(i) îndeplinește cerințele prevăzute la 
litera (a)

(ii) informează în mod simplu și precis 
utilizatorii cu privire la faptul că produsul 
încorporează funcții de accesibilitate și la 
compatibilitatea acestuia cu tehnologiile 
de asistență;

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, care trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, oferite separat sau 
integrate în produs, care respectă
următoarele cerințe:

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 
să fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri și prin intermediul mai multor 
canale senzoriale, și

(i) sunt disponibile într-un format 
web accesibil și în documente electronice 
non-web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide;

(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 
alternative la conținutul netextual;

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale produsului și 
compatibilitatea sa cu diverse tehnologii 
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de asistență disponibile la nivelul Uniunii 
și la nivel internațional;

(iia) sunt furnizate în formate non-
electronice alternative la cerere. 
Formatele non-electronice alternative pot 
include caractere mărite, scrierea Braille 
sau texte ușor de citit;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(f) interacțiunea produsului cu
dispozitivele de asistență.

(f) produsul este compatibil cu diverse 
dispozitive și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional, inclusiv tehnologiile 
auditive, cum ar fi protezele auditive, 
bobinele de telefon, implanturile cohleare 
și dispozitivele de ascultare asistată.

Or. en

Amendamentul 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea B 

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. Echipamente terminale aferente cu 
capacități informatice avansate utilizate de 
consumatori:

B. Echipamente terminale aferente cu 
capacități informatice avansate utilizate de 
consumatori:

1. Proiectare și fabricare: 1. Proiectare și fabricare:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 
fabricate în așa fel încât să fie accesibile
următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare rezonabil
previzibilă optimă de către persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele sunt proiectate și 
fabricate în așa fel încât să îndeplinească 
cerințele de performanță funcțională 
prevăzute în partea Ba și să includă:
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(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;

(iii) trebuie să fie sesizabile; 

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate 
condițiilor de utilizare previzibile;

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, care trebuie să 
respecte următoarele cerințe: 

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului;

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 
să fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri și prin intermediul mai multor 
canale senzoriale, și

(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 
alternative la conținutul netextual;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date);

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu handicap; 

(f) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

(f) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt 
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concepute astfel încât să respecte, după 
caz, următoarele cerințe:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul;

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de 
contrast;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(f) disponibilitatea controlului 
volumului de către utilizatori;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(i) disponibilitatea unei funcții care 
să permită evitarea declanșării unor crize 
declanșate de fotosensibilitate.

Or. en

Amendamentul 611
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea B – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității

2. Cerințe de funcționalitate pentru 
interfața destinată utilizatorilor și 
proiectarea produsului

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie concepute astfel încât să respecte, 
după caz, următoarele cerințe:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie concepute astfel încât să respecte, 
după caz, cerințele de la punctul 2 din 
secțiunea I, precum și:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(a) în cazul în care produsul afișează 
conținut audiovizual, disponibilitatea unei 
funcții pentru a afișa subtitrările pentru 
persoanele surde și cu deficiențe de auz 
disponibile pe canalul video implicit;

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul;

(b) în cazul în care produsul afișează 
conținut audiovizual, disponibilitatea 
unui mecanism pentru selectarea și 
lansarea descrierii audio disponibile pe 
canalul video implicit;

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de 
contrast;

(c) în cazul în care produsul afișează 
conținut audiovizual, disponibilitatea 
unui mecanism pentru selectarea și 
lansarea subtitrărilor audio disponibile pe 
canalul video implicit;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(d) în cazul în care produsul afișează 
conținut audiovizual, dacă este posibil din 
punct de vedere tehnic, disponibilitatea 
unui mecanism pentru selectarea și 
afișarea interpretării disponibile în 
limbajul semnelor, pe canalul video 
implicit;

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(e) produsul permite asigurarea 
serviciilor de acces disponibile în mod 
individual și în combinație unele cu 
altele;

(f) disponibilitatea controlului 
volumului de către utilizatori;

(f) produsul permite personalizarea 
serviciilor de acces de manieră cât mai 
extinsă, inclusiv prin accesarea serviciilor 
de acces prin alte mijloace, precum 
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sincronizarea cu alte dispozitive;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(g) utilizatorul dispune de control 
pentru activarea serviciilor de acces la un 
nivel similar celui pentru controlul primar 
al dispozitivelor;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(h) produsul permite conectarea 
wireless eficientă cu tehnologiile auditive, 
cum ar fi protezele auditive, bobinele de 
telefon, implanturile cohleare și 
dispozitivele de ascultare asistată.

(i) disponibilitatea unei funcții care 
să permită evitarea declanșării unor crize 
declanșate de fotosensibilitate.

Or. en

Amendamentul 612
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea B – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) oferă 
informații cu privire la accesibilitatea 
produsului și la compatibilitatea sa cu 
tehnologiile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale și 
pentru persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea Ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. Cerințe privind performanțele 
funcționale

(a) Utilizare pentru nevăzători

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare pentru nevăzători;

(b) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de vedere

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care permite utilizatorilor să își 
folosească capacitățile vizuale limitate;

(c) Utilizare fără percepția culorilor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune din partea 
utilizatorului percepția culorilor;

(d) Utilizare fără sonor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare pentru care nu este nevoie de 
auz;

(e) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de auz

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare cu caracteristici audio 
amplificate;

(f) Utilizare fără funcție vocală

Ori de câte ori TIC presupune 
introducerea vocală de date din partea 
utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune intervenția 
vocală a acestora;

(g) Utilizare cu manipulare sau forță 
limitată

Ori de câte ori TIC presupune acționarea 
manuală, oferă cel puțin un mod de 
operare care le permite utilizatorilor să 
folosească TIC prin acțiuni alternative 
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care nu presupun manipulare sau forță 
manuală;

(h) Utilizare pentru persoane cu rază 
de acțiune limitată

Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 
stătătoare sau instalate, elementele lor de 
comandă trebuie să fie situate în raza de 
acțiune a tuturor utilizatorilor;

(i) Reducerea la minimum a riscului 
declanșării unor reacții fotosensibile

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care să reducă la minimum 
posibilitatea de declanșare a unor reacții 
fotosensibile;

(j) Utilizare pentru persoane cu 
capacități cognitive limitate

TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 
caracteristici care fac produsul mai 
simplu și mai ușor de utilizat.

(k) Viața privată

Ori de câte ori TIC oferă funcții care 
asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 
mod de operare care protejează viața 
privată a utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici TIC care asigură 
accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IV – partea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca. Arhitectura site-urilor web și a 
aplicațiilor pentru dispozitivele mobile

(a) Realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor pentru dispozitivele 
mobile într-o manieră coerentă și 
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adecvată pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional.

Or. en

Amendamentul 615
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Terminale pentru autoservire, automate 
pentru tichete și automate de checkin 
utilizate pentru prestarea de servicii de 
transport de călători’

Terminale pentru autoservire, inclusiv 
terminale de plăți automate pentru tichete 
și automate de checkin utilizate pentru 
prestarea de servicii de transport de călători

Or. en

Amendamentul 616
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea A – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate respectă
următoarele cerințe:

(a) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 

(a) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
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urmează: urmează:

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale,

(i) sunt disponibile într-un format 
web accesibil și în documente electronice 
non-web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide, în 
conformitate cu litera (b),

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual,

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale serviciului, inclusiv 
accesibilitatea autovehiculelor și a 
infrastructurii înconjurătoare și a 
mediului construit, precum și informații 
privind asistența oferită în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2006, 
Regulamentul (UE) nr. 1177/2010, 
Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 și 
Regulamentul (UE) nr. 181/2011,

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (b).

(iii) sunt furnizate în formate non-
electronice alternative la cerere. 
Formatele non-electronice alternative pot 
include caractere mărite, scrierea Braille 
sau texte ușor de citit.

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă; precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web, inclusiv a aplicațiilor online 
necesare pentru furnizarea serviciului
într-o manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(ba) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor pentru 
dispozitivele mobile necesare pentru 
furnizarea serviciului, într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
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manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(c) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor 
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 
limitări funcționale.

(c) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor 
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 
limitări funcționale și ale persoanelor cu 
handicap:

(i) sisteme inteligente de emitere a 
biletelor (rezervare electronică, 
cumpărarea biletelor etc.),

(ii) informații în timp real pentru 
pasageri (orare, informații privind 
probleme de trafic, servicii de conexiune, 
continuarea călătoriei cu alte mijloace de 
transport etc.),

(iii) servicii de informare suplimentare 
(de exemplu, personalul din stații, 
ascensoare defecte sau servicii temporar 
indisponibile);

(ca) mediul construit necesar pentru 
furnizarea serviciului respectă secțiunea 
X din prezenta anexă.

Or. en

Amendamentul 617
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
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disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 618
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea A – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) mediul construit necesar pentru 
furnizarea serviciului respectă secțiunea 
X din prezenta anexă.

Or. en

Amendamentul 619
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) 
furnizează informații cu privire la 
accesibilitatea serviciului și la 
compatibilitatea sa cu tehnologiile și 
serviciile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale și 
pentru persoanele cu handicap.

Or. en
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Amendamentul 620
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. Site-uri web utilizate pentru 
prestarea de servicii de transport de 
călători:

eliminat

(a) Realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional.

Or. en

Amendamentul 621
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(a) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;
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Or. en

Amendamentul 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea B – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Conținutul site-urilor web 
referitoare la următoarele operațiuni 
trebuie să respecte cel puțin cerințele 
stabilite la litera (a):

(i) accesul la orare, oferte tarifare și 
bilete pentru întreaga rețea, precum și la 
detaliile legate de costurile de rezervare și 
de prețurile biletelor;

(ii) rezervarea sau modificarea unei 
rezervări, inclusiv a tuturor serviciilor de 
transport;

(iii) check-in;

(iv) accesul la itinerariul de călătorie 
personal;

(v) accesul la stadiul unui zbor;

(vi) accesul la contul personal de client;

(vii) accesul la informațiile de contact 
ale operatorului de transport;

(viii) accesul la informațiile privind 
asistența pentru transport disponibilă.

Or. de

Justificare

Această modificare are la bază o listă de „șapte elemente esențiale” ale site-urilor web, 
elaborată de Departamentul transporturilor din SUA („Nondiscrimination on the Basis of 
Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports) 
(Nediscriminarea pe criterii de handicap în transportul aerian: accesibilitatea site-urilor web 
și ale cabinelor automate din aeroporturile din SUA) (DOT–OST–2011–0177). 
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Amendamentul 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea B – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) conținutul terților care nu este nici 
finanțat, nici elaborat ori aflat sub 
controlul furnizorului este exceptat de la 
cerințele stabilite la litera (a).

Or. de

Justificare

În conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 privind accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, conținutul terților care nu se află sub 
controlul furnizorul site-ului web nu trebuie să respecte cerințele în materie de accesibilitate.

Amendamentul 624
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea C

Textul propus de Comisie Amendamentul

C. Servicii integrate pe dispozitivele 
mobile, sisteme inteligente de emitere a 
biletelor și transmitere în timp real a 
informațiilor:

eliminat

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele 
cu handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(a) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
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intermediul mai multor canale senzoriale,

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual;

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (b).

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 625
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea C – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

C. servicii integrate pe dispozitivele 
mobile, sisteme inteligente de emitere a 
biletelor și transmitere în timp real a 
informațiilor;

C. Servicii integrate pe dispozitivele 
mobile, sisteme inteligente de emitere a 
biletelor, sisteme inteligente de check-in și 
transmitere în timp real a informațiilor

Or. en

Amendamentul 626
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea D – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

D. Servicii de transport de călători D. Servicii de transport de călători 
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aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; 
site-uri web utilizate pentru prestarea de 
servicii de transport de călători; servicii 
integrate pe dispozitivele mobile, sisteme 
inteligente de emitere a biletelor și 
transmitere în timp real a informațiilor; 
terminale pentru autoservire, automate 
pentru tichete și automate de checkin 
utilizate pentru prestarea de servicii de 
transport de călători: 

aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; 
site-uri web utilizate pentru prestarea de 
servicii de transport de călători; servicii 
integrate pe dispozitivele mobile, sisteme 
inteligente de emitere a biletelor și 
transmitere în timp real a informațiilor; 
terminale pentru autoservire, inclusiv 
terminale de plăți automate pentru tichete 
și automate de checkin utilizate pentru 
prestarea de servicii de transport de 
călători:

Or. en

Amendamentul 627
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea V – partea D

Textul propus de Comisie Amendamentul

D. Terminale pentru autoservire, 
automate pentru tichete și automate de 
check-in utilizate pentru prestarea de 
servicii de transport de călători:

D. Terminale pentru autoservire, 
automate pentru tichete și automate de 
check-in utilizate pentru prestarea de 
servicii de transport de călători, care 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
secțiunea II.

1. Proiectare și fabricare: 

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate 
și fabricate în așa fel încât să fie 
accesibile următoarele elemente:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;

(iii) trebuie să fie sesizabile; 
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(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate 
condițiilor de utilizare previzibile;

(b) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(c) funcționalitatea produsului, 
punând la dispoziție funcții adaptate 
nevoilor persoanelor cu limitări 
funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(d) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (b) și (c) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele sunt 
concepute astfel încât să respecte, după 
caz, următoarele cerințe:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul;

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de 
contrast;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(f) disponibilitatea controlului 
volumului de către utilizatori;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
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motricitatea fină;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(i) disponibilitatea unei funcții care 
să permită evitarea declanșării unor crize 
declanșate de fotosensibilitate.

Or. en

Amendamentul 628
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii bancare; site-uri web utilizate 
pentru prestarea de servicii bancare; 
servicii bancare integrate pe dispozitivele
mobile; terminale pentru autoservire, 
inclusiv bancomate utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare

Servicii bancare; site-uri web utilizate 
pentru prestarea de servicii bancare; 
servicii bancare integrate pe dispozitivele 
mobile; terminale pentru autoservire, 
inclusiv terminale de plăți și bancomate 
utilizate pentru prestarea de servicii 
bancare

Or. en

Amendamentul 629
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii bancare; site-uri web utilizate 
pentru prestarea de servicii bancare; 
servicii bancare integrate pe dispozitivele 
mobile; terminale pentru autoservire, 
inclusiv bancomate utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare

Servicii bancare; site-uri web utilizate 
pentru prestarea de servicii bancare; 
servicii bancare integrate pe dispozitivele 
mobile; terminale pentru autoservire,
inclusiv bancomate utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare și terminale 
de plată.

Or. en
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Amendamentul 630
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate respectă
următoarele cerințe:

(a) garantarea accesibilității produselor 
utilizate pentru prestarea serviciului, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
partea D:

(a) garantarea accesibilității produselor 
utilizate pentru prestarea serviciului, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
partea D:

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale,

(i) sunt disponibile într-un format 
web accesibil și în documente electronice 
non-web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide, în 
conformitate cu litera (c),

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual,

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale serviciului cu ajutorul 
echipamentului terminal aferent,

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (c).

(iii) sunt furnizate în formate non-
electronice alternative la cerere. 
Formatele non-electronice alternative pot 
include caractere mărite, scrierea Braille 
sau texte ușor de citit.

(iiia) sunt ușor de înțeles, fără a depăși 
un nivel de complexitate superior 
nivelului B2 (utilizator independent) din 
Cadrul european comun de referință 
pentru limbi elaborat de Consiliul 
Europei.

(c) realizarea accesibilității site-urilor (c) realizarea accesibilității site-urilor 
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web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

web și a aplicațiilor online într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(ca) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor necesare 
pentru furnizarea de servicii bancare, 
într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(d) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor 
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 
limitări funcționale.

(d) includerea unor funcții, practici, politici 
și proceduri, precum și a unor modificări 
ale funcționării serviciului menite să 
răspundă nevoilor persoanelor cu limitări 
funcționale, inclusiv ale persoanelor cu 
handicap:

(da) identificarea electronică, metodele 
de securitate și de plată necesare pentru 
furnizarea serviciului sunt ușor de înțeles, 
perceptibile, utilizabile și solide, fără a 
submina securitatea și protecția vieții 
private a utilizatorului;

(db) mediul construit necesar pentru 
furnizarea serviciului respectă cerințele 
prevăzute la secțiunea X;

Or. en

Amendamentul 631
Marco Zullo
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Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea A – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) mediul construit necesar pentru 
furnizarea serviciului respectă cerințele 
prevăzute la secțiunea X;

Or. it

Amendamentul 632
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) 
furnizează informații cu privire la 
accesibilitatea serviciului și la 
compatibilitatea sa cu tehnologiile și 
serviciile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale și 
pentru persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 633
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. Site-uri web utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare:

eliminat

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
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funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(a) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 634
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(a) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 635
Olga Sehnalová
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Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea C

Textul propus de Comisie Amendamentul

C. Servicii bancare integrate pe 
dispozitivele mobile:

eliminat

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele 
cu handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(a) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale,

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual;

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (b).

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en
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Amendamentul 636
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea D

Textul propus de Comisie Amendamentul

D. Terminale pentru autoservire, 
inclusiv bancomate utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare:

D. Terminale pentru autoservire, 
inclusiv bancomate utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare și terminale 
de plăți care îndeplinesc cerințele 
prevăzute în secțiunea II.

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate 
și fabricate în așa fel încât să fie 
accesibile următoarele elemente:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;

(iii) trebuie să fie sesizabile; 

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate 
condițiilor de utilizare previzibile;

(b) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(c) funcționalitatea produsului, 
punând la dispoziție funcții adaptate 
nevoilor persoanelor cu limitări 
funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(d) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

Or. en
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Amendamentul 637
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea D – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

D. Terminale pentru autoservire, 
inclusiv bancomate utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare

D. Terminale pentru autoservire, 
inclusiv terminale de plăți, bancomate 
utilizate pentru prestarea de servicii 
bancare și terminale de plată

Or. en

Amendamentul 638
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VI – partea D – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

D. terminale pentru autoservire, 
inclusiv bancomate utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare

D. terminale pentru autoservire, 
inclusiv bancomate utilizate pentru 
prestarea de servicii bancare și terminale 
de plată:

Or. en

Amendamentul 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cărți electronice Cărți electronice și echipamente aferente

Or. en

Amendamentul 640
Olga Sehnalová
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Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cărți electronice Cărți electronice și cititoare de conținut 
electronic de carte

Or. en

Amendamentul 641
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate respectă
următoarele cerințe:

(a) garantarea accesibilității produselor 
utilizate pentru prestarea serviciului, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
partea B „Produse”;

(a) garantarea accesibilității produselor 
utilizate pentru prestarea serviciului, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
partea B „Produse”;

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(i) conținutul informațiilor trebuie să
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(i) sunt disponibile într-un format 
web accesibil și în documente electronice 
non-web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide, în 
conformitate cu litera (c);

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual;

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale serviciului cu ajutorul 
echipamentului terminal aferent și 
compatibilitatea sa cu tehnologiile de 
asistență;

(iii) informațiile electronice, inclusiv (iii) sunt furnizate în formate non-
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aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (c).

electronice alternative la cerere. 
Formatele non-electronice alternative pot 
include caractere mărite, scrierea Braille 
sau texte ușor de citit.

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online necesare 
pentru furnizarea serviciului într-o 
manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(ca) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile 
necesare pentru furnizarea serviciului, 
într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(d) furnizarea de informații accesibile 
pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile de asistență;

(d) furnizarea de informații accesibile 
pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile de asistență;

(e) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor 
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 
limitări funcționale.

(e) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor 
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 
limitări funcționale și a persoanelor cu 
handicap, asigurând navigarea în întregul 
document, formate dinamice, posibilitatea 
sincronizării conținutului scris cu cel 
audio, tehnologii de transformare a 
textului în voce, care să permită forme 
alternative de redare a conținutului și 
interoperabilitatea acestuia cu o varietate 
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de tehnologii de asistență, astfel încât să 
fie perceptibile, ușor de înțeles, utilizabile 
și să se maximizeze compatibilitatea cu 
agenții utilizatori actuali și viitori.

Or. en

Amendamentul 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele 
cu handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe: 

1. Pentru a garanta în mod rezonabil o 
utilizare previzibilă optimă de către 
persoanele cu handicap, serviciile prestate 
de toți actorii din lanțul de aprovizionare
respectă cerințele de performanță 
funcțională prevăzute în partea Ba și 
includ:

(a) garantarea accesibilității 
produselor utilizate pentru prestarea 
serviciului, în conformitate cu cerințele 
prevăzute în partea B „Produse”;

(a) produsele utilizate de prestatorii de 
servicii pentru prestarea serviciului 
respectiv, în conformitate cu cerințele 
prevăzute în partea B „Produse”;

(b) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(b) informații cu privire la modul de 
funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate;

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual;

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (c).

(c) realizarea accesibilității site-urilor (c) informațiile electronice, inclusiv 
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web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

site-urile web și aplicațiile online conexe 
și dispozitivele de citire necesare pentru 
prestarea serviciului;

(d) informațiile electronice, inclusiv 
site-urile web și aplicațiile online conexe 
și dispozitivele de citire necesare pentru 
prestarea serviciului;

(d) furnizarea de informații accesibile 
pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile de asistență;

(e) includerea unor funcții, practici, 
politici și proceduri, precum și a unor
modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 
limitări funcționale.

(e) funcții, practici, politici, proceduri 
și modificări ale funcționării serviciului 
menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 
handicap.

Or. en

Amendamentul 643
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(c) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en
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Amendamentul 644
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile 
necesare pentru furnizarea serviciilor, 
într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 645
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) 
furnizează informații cu privire la 
accesibilitatea serviciului și la 
compatibilitatea sa cu tehnologiile și 
serviciile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale și 
pentru persoanele cu handicap.
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Or. en

Amendamentul 646
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. „Produse” B. Secțiunea „Produse” respectă 
cerințele prevăzute la secțiunea I.

1. Proiectare și fabricare

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate 
și fabricate în așa fel încât să fie 
accesibile următoarele elemente:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;

(iii) trebuie să fie sesizabile;

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate 
condițiilor de utilizare previzibile;

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, care trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 
să fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
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moduri și prin intermediul mai multor 
canale senzoriale; și

(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 
alternative la conținutul netextual;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, 
punând la dispoziție funcții adaptate 
nevoilor persoanelor cu limitări 
funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie să fie concepute astfel încât să 
respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul;

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de 
contrast;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(f) disponibilitatea unei funcții de 
reglare a volumului de către utilizator;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
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secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(i) posibilitatea evitării declanșării 
unor reacții fotosensibile.

Or. en

Amendamentul 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectare și fabricare: 1. Proiectare și fabricare:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 
fabricate în așa fel încât să fie accesibile 
următoarele elemente:

Pentru a garanta în mod rezonabil o 
utilizare previzibilă optimă de către 
persoanele cu handicap și cele cu 
deficiențe legate de vârstă, produsele sunt
proiectate și fabricate în așa fel încât să
îndeplinească cerințele de performanță 
funcțională prevăzute în partea Ba și să 
includă:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare);

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;

(iii) trebuie să fie sesizabile;

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate 
condițiilor de utilizare previzibile;

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);
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(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, care trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului;

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 
să fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri și prin intermediul mai multor 
canale senzoriale; și

(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 
alternative la conținutul netextual;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, introducere și ieșire de date).

(e) funcționalitatea produsului, punând 
la dispoziție funcții adaptate nevoilor 
persoanelor cu limitări funcționale, în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului;

(f) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

(f) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității:

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie să fie concepute astfel încât să 
respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale, inclusiv:

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul.

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de 
contrast;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
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informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(f) disponibilitatea unei funcții de 
reglare a volumului de către utilizator;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(i) disponibilitatea unei funcții care 
să permită evitarea declanșării unor crize 
declanșate de fotosensibilitate.

Or. en

Amendamentul 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. Cerințe cu privire la performanțele 
funcționale

(a) Utilizare pentru nevăzători

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare pentru nevăzători;

(b) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de vedere

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care permite utilizatorilor să își 
folosească mai bine capacitățile vizuale 
limitate;

(c) Utilizare fără percepția culorilor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 



AM\1121397RO.docx 133/164 PE599.726v03-00

RO

operare care nu presupune din partea 
utilizatorului percepția culorilor;

(d) Utilizare fără sonor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare pentru care nu este nevoie de 
auz;

(e) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de auz

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare cu caracteristici audio 
amplificate;

(f) Utilizare fără funcție vocală

Ori de câte ori TIC presupune 
introducerea vocală de date din partea 
utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune intervenția 
vocală a acestora;

(g) Utilizare cu manipulare sau forță 
limitată

Ori de câte ori TIC presupune acționarea 
manuală, oferă cel puțin un mod de 
operare care le permite utilizatorilor să 
folosească TIC prin acțiuni alternative 
care nu presupun manipulare sau forță 
manuală;

(h) Utilizare pentru persoane cu rază 
de acțiune limitată

Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 
stătătoare sau instalate, elementele lor de 
comandă trebuie să fie situate în raza de 
acțiune a tuturor utilizatorilor;

(i) Reducerea la minimum a riscului 
declanșării unor reacții fotosensibile

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care să reducă la minimum 
posibilitatea de declanșare a unor reacții 
fotosensibile;

(j) Utilizare pentru persoane cu 
capacități cognitive limitate
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TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 
caracteristici care fac produsul mai 
simplu și mai ușor de utilizat;

(k) Viața privată

Ori de câte ori TIC oferă funcții care 
asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 
mod de operare care protejează viața 
privată a utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici TIC care asigură 
accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – partea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. Site-urile web și aplicațiile mobile

(a) realizarea accesibilității 
conținutului electronic de carte într-o 
manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
când este cazul colaborând cu 
organizațiile specializate (sau „entitățile 
autorizate”) pentru furnizarea unor 
alternative electronice accesibile, precum 
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(b) furnizarea de metadate accesibile 
care să fie comunicate prin intermediul 
lanțului valoric pentru a facilita 
descoperirea conținuturilor electronice de 
carte accesibile;

Or. en
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Amendamentul 650
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comerț electronic Comerț electronic, inclusiv servicii online 
și servicii integrate pe dispozitive mobile 
asigurate de furnizorii de servicii poștale, 
energetice și de asigurare.

Or. en

Amendamentul 651
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VII – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comerț electronic Comerț electronic, inclusiv servicii online 
și servicii integrate pe dispozitive mobile 
asigurate de furnizorii de servicii poștale, 
energetice și de asigurare

Or. en

Amendamentul 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele 
cu handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

1. Pentru a garanta în mod rezonabil o 
utilizare previzibilă optimă de către 
persoanele cu handicap, serviciile prestate 
respectă cerințele de performanță 
funcțională prevăzute în partea Aa și 
includ:

(a) furnizarea de informații cu privire (a) informații cu privire la modul de 
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la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate;

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual;

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (b).

(b) realizarea accesibilității site-urilor
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum
și într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(b) informațiile electronice, inclusiv 
site-urile web și aplicațiile online conexe
necesare pentru prestarea serviciului;

Or. en

Amendamentul 653
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

1. Pentru a garanta o utilizare 
previzibilă optimă de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap, serviciile prestate respectă
următoarele cerințe:

(a) furnizarea de informații cu privire (a) furnizarea de informații cu privire 
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la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

la modul de funcționare al serviciului și la 
caracteristicile și funcționalitățile sale în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:

(i) conținutul informațiilor trebuie să 
fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri de către utilizatori și prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(i) sunt disponibile într-un format 
web accesibil, astfel încât să fie 
perceptibile, utilizabile, ușor de înțeles și 
solide, în conformitate cu litera (b);

(ii) trebuie oferite alternative la 
conținutul netextual;

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale serviciului și 
complementaritatea sa cu diverse 
tehnologii de asistență;

(iii) informațiile electronice, inclusiv 
aplicațiile online conexe necesare pentru 
prestarea serviciului trebuie să fie 
furnizate în conformitate cu litera (b).

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online necesare 
pentru furnizarea serviciului într-o 
manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(ba) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile 
necesare pentru furnizarea serviciului de 
comerț electronic, într-o manieră coerentă 
și adecvată pentru perceperea, utilizarea 
și înțelegerea lor de către utilizatori, 
inclusiv adaptabilitatea prezentării și 
interacțiunii conținutului, furnizând, 
după caz, o alternativă electronică 
accesibilă, precum și într-o manieră 
solidă care să faciliteze interoperabilitatea 
cu diferiți agenți utilizatori și tehnologii 
de asistență disponibile la nivelul Uniunii 
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și la nivel internațional;

(bb) identificarea electronică, metodele 
de securitate și de plată necesare pentru 
furnizarea serviciului sunt ușor de înțeles, 
perceptibile, utilizabile și solide, fără a 
submina securitatea și protecția vieții 
private a utilizatorului.

Or. en

Amendamentul 654
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – partea A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(b) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 655
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – partea A – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să facă accesibile serviciile mobile, 
inclusiv aplicațiile mobile necesare pentru 
furnizarea serviciului, într-o manieră 
coerentă și adecvată pentru perceperea, 
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utilizarea și înțelegerea lor de către 
utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 656
Olga Sehnalová

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – partea A – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) 
furnizează informații cu privire la 
accesibilitatea serviciului și la 
compatibilitatea sa cu tehnologiile și 
serviciile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale și 
pentru persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – partea Aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aa. Cerințe cu privire la performanțele 
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funcționale

(a) Utilizare pentru nevăzători

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare pentru nevăzători;

(b) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de vedere

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care permite utilizatorilor să își 
folosească mai bine capacitățile vizuale 
limitate;

(c) Utilizare fără percepția culorilor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune din partea 
utilizatorului percepția culorilor;

(d) Utilizare fără sonor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare pentru care nu este nevoie de 
auz;

(e) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de auz

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare cu caracteristici audio 
amplificate;

(f) Utilizare fără funcție vocală

Ori de câte ori TIC presupune 
introducerea vocală de date din partea 
utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune intervenția 
vocală a acestora;

(g) Utilizare cu manipulare sau forță 
limitată

Ori de câte ori TIC presupune acționarea 
manuală, oferă cel puțin un mod de 
operare care le permite utilizatorilor să 
folosească TIC prin acțiuni alternative 
care nu presupun manipulare sau forță 
manuală;
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(h) Utilizare pentru persoane cu rază 
de acțiune limitată

Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 
stătătoare sau instalate, elementele lor de 
comandă trebuie să fie situate în raza de 
acțiune a tuturor utilizatorilor;

(i) Reducerea la minimum a riscului 
declanșării unor reacții fotosensibile

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care să reducă la minimum 
posibilitatea de declanșare a unor reacții 
fotosensibile;

(j) Utilizare pentru persoane cu 
capacități cognitive limitate

TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 
caracteristici care fac produsul mai 
simplu și mai ușor de utilizat;

(k) Viața privată

Ori de câte ori TIC oferă funcții care 
asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 
mod de operare care protejează viața 
privată a utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici TIC care asigură 
accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea VIII – partea Ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ab. Site-urile web și aplicațiile mobile

(a) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
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manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(b) se exclude următorul conținut: 

(i) fișierele cu imagini publicate cu 
șase ani înainte de data intrării în vigoare 
a prezentei directive, cu excepția cazului 
în care sunt esențiale pentru finalizarea 
serviciului;

(ii) conținutul media cu dimensiune 
temporală preînregistrat, publicat cu șase 
ani înainte de data intrării în vigoare a 
prezentei directive;

(iii) hărți și servicii de cartografiere 
online, atât timp cât informațiile esențiale 
sunt furnizate într-un format digital 
accesibil pentru hărțile destinate 
navigației;

(iv) conținutul terților care nu este nici 
finanțat, nici elaborat ori aflat sub 
controlul furnizorului de servicii.

Or. en

Amendamentul 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectare și fabricare eliminat

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate 
și fabricate în așa fel încât să fie 
accesibile următoarele elemente:
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(a) informațiile privind utilizarea 
produsului, furnizate chiar pe produs 
(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 
avertizare), care:

(i) trebuie să fie disponibile prin 
intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;

(iii) trebuie să fie sesizabile;

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate 
condițiilor de utilizare previzibile;

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, care trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 
să fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri și prin intermediul mai multor 
canale senzoriale; și

(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 
alternative la conținutul netextual;

(d) interfața pentru utilizatori a 
produsului (manipulare, controale și 
feedback, intrare și ieșire de date), în 
conformitate cu punctul 2;

(e) funcționalitatea produsului, 
punând la dispoziție funcții adaptate 
nevoilor persoanelor cu limitări 
funcționale, în conformitate cu punctul 2;

(f) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

Or. en

Amendamentul 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
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Tarabella

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – subpunctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu 
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate 
și fabricate în așa fel încât să fie 
accesibile următoarele elemente:

Respectă cerințele prevăzute la secțiunea 
I.

Or. en

Amendamentul 661
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu limitări 
funcționale, inclusiv persoanele cu
handicap și cele cu deficiențe legate de 
vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 
fabricate în așa fel încât să fie accesibile 
următoarele elemente:

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 
optimă de către persoanele cu handicap și 
cele cu deficiențe legate de vârstă, 
produsele sunt proiectate și fabricate în așa 
fel încât să îndeplinească cerințele de 
performanță funcțională prevăzute în 
partea C. Proiectarea și fabricarea 
produselor cuprind:

Or. en

Amendamentul 662
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) trebuie să fie disponibile prin (i) sunt ușor de înțeles.
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intermediul mai multor canale senzoriale;

Or. en

Amendamentul 663
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles; (ii) sunt perceptibile.

Or. en

Amendamentul 664
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) trebuie să fie sesizabile; (iii) au o dimensiune și un tip de 
caractere adecvate, cu un contrast 
suficient între caractere și fundal pentru a 
maximiza lizibilitatea în condiții de 
utilizare previzibile;

Or. en

Amendamentul 665
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera a – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) trebuie să fie disponibile în 
caractere de dimensiuni adecvate 
condițiilor de utilizare previzibile;

(iv) sunt disponibile într-un format 
electronic accesibil și în documente non-
web, astfel încât să fie perceptibile, 
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utilizabile, ușor de înțeles și solide;

Or. en

Amendamentul 666
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, 
eliminare);

(b) ambalajul produsului, inclusiv 
informațiile furnizate în cadrul acestuia 
(deschidere, închidere, utilizare, eliminare), 
care:

Or. en

Amendamentul 667
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera b – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) îndeplinește cerințele prevăzute la 
litera (a).

Or. en

Amendamentul 668
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2 – litera b – subpunctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) informează în mod simplu și precis 
utilizatorii cu privire la faptul că produsul 
încorporează funcții de accesibilitate și cu 
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privire la compatibilitatea acestuia cu 
tehnologiile de asistență;

Or. en

Amendamentul 669
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, care trebuie să 
respecte următoarele cerințe:

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 
instalarea, întreținerea, depozitarea și 
eliminarea produsului, oferite separat sau 
integrate în produs, care respectă
următoarele cerințe:

Or. en

Amendamentul 670
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie
să fie disponibil în formate de text care să 
permită generarea altor formate de 
asistență, putând fi prezentate în diferite 
moduri și prin intermediul mai multor 
canale senzoriale; și

(i) sunt disponibile într-un format 
electronic accesibil și în documente non-
web, astfel încât să fie perceptibile, 
utilizabile, ușor de înțeles și solide;

Or. en

Amendamentul 671
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera c – subpunctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 
alternative la conținutul netextual;

(ii) enumeră și explică modul de 
utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale produsului și 
compatibilitatea sa cu diverse tehnologii 
de asistență disponibile la nivelul Uniunii 
și la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 672
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera c – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) sunt disponibile în formate non-
electronice alternative la cerere. 
Formatele non-electronice alternative pot 
include caractere mărite, scrierea Braille 
sau texte ușor de citit.

Or. en

Amendamentul 673
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) interacțiunea produsului cu 
dispozitivele de asistență.

(f) produsul este compatibil cu diverse 
dispozitive și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional, inclusiv tehnologiile 
auditive, cum ar fi protezele auditive, 
bobinele de telefon, implanturile cohleare 
și dispozitivele de ascultare asistată.

Or. en
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Amendamentul 674
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) servicii de cazare (mediu 
construit).

Or. en

Amendamentul 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Proiectarea interfeței pentru 
utilizatori și a funcționalității

eliminat

Pentru ca proiectarea și interfața pentru 
utilizatori a produselor, astfel cum sunt 
menționate la literele (d) și (e) de la 
punctul 1, să fie făcute accesibile, ele 
trebuie să fie concepute astfel încât să 
respecte, după caz, următoarele cerințe:

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul;

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de 
contrast;

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;
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(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 
fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

(f) disponibilitatea unei funcții de 
reglare a volumului de către utilizator;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și 
intensitate limitate;

(i) disponibilitatea unei funcții care 
să permită evitarea declanșării unor crize
declanșate de fotosensibilitate.

Or. en

Amendamentul 676
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a 
funcționalității

Cerințe de funcționalitate pentru interfața 
destinată utilizatorilor și proiectarea 
produsului

Or. en

Amendamentul 677
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale;

(a) disponibilitatea comunicărilor și a 
orientărilor prin intermediul mai multor 
canale senzoriale, inclusiv:

(i) în cazul în care produsul oferă 
moduri de operare și de comunicare 
vizuale, produsul oferă cel puțin un mod 
de informare și de operare pentru 
nevăzători;

(ii) în cazul în care produsul oferă 
moduri de operare și de informare 
auditive, produsul oferă cel puțin un mod 
de informare și de operare pentru care nu 
este nevoie de auz;

Or. en

Amendamentul 678
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul.

(b) disponibilitatea unor moduri de 
comunicare și de orientare altele decât 
discursul. În cazul în care produsul cere 
introducerea vocală de date din partea 
utilizatorilor, acesta oferă, de asemenea, 
cel puțin un mod de operare care nu 
presupune generarea verbală de către 
utilizatori de impulsuri vocale precum 
discursuri, fluierături sau clicuri;

Or. en

Amendamentul 679
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) disponibilitatea unor funcții 
flexibile de mărire a imaginii și de contrast;

(c) în cazul în care produsul oferă 
moduri vizuale de comunicare și operare,
disponibilitatea unor caracteristici care 
permit utilizatorilor să își folosească mai 
bine capacitatea vizuală limitată, inclusiv 
prin funcții flexibile de mărire a imaginii, 
fără pierderi de conținut sau de 
funcționalitate, contrast sau luminozitate 
flexibile și, dacă este posibil, ar trebui să 
includă metode flexibile pentru separarea 
și controlul elementelor vizuale din prim 
plan și a celor din fundal, precum și un 
control flexibil asupra câmpului vizual 
necesar;

Or. en

Amendamentul 680
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) disponibilitatea unei culori 
alternative pentru transmiterea 
informațiilor;

(d) disponibilitatea unui mod de 
operare vizual care nu necesită din partea 
utilizatorilor percepția culorii;

Or. en

Amendamentul 681
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) disponibilitatea unor metode 
flexibile pentru separarea și controlul 
informațiilor din prim plan și a celor din 

(e) disponibilitatea controlului 
volumului de către utilizatori și a unor 
caracteristici audio amplificate pentru a 
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fundal, inclusiv pentru reducerea 
zgomotului de fond și îmbunătățirea 
clarității;

îmbunătăți claritatea, inclusiv a unor 
metode flexibile pentru separarea și 
controlul sunetelor din prim plan și a celor 
din fundal în cazul în care vocea și 
zgomotul de fond sunt disponibile ca 
fluxuri audio separate;

Or. en

Amendamentul 682
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină;

(g) disponibilitatea unei comenzi 
secvențiale și a unor posibilități de 
comandă altele decât cele bazate pe 
motricitatea fină, inclusiv în cazul în care 
produsul necesită acțiuni manuale, 
produsul prezintă caracteristici care 
permit utilizatorilor să-l utilizeze prin 
moduri alternative care nu necesită 
niciun control motor precis, cum ar fi 
manipularea sau forța mâinilor, nici 
utilizarea a mai mult de o comandă în 
același timp;

Or. en

Amendamentul 683
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și intensitate 
limitate;

(h) disponibilitatea unor moduri de 
funcționare cu rază de acțiune și intensitate 
limitate, inclusiv în cazul în care produsul 
este de sine stătător sau instalat, 
elementele operaționale și de informare se 
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află în intervalele standard accesibile ale 
razei de acțiune sau utilizatorii au 
posibilitatea de a-l plasa în raza de 
acțiune;

Or. en

Amendamentul 684
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) disponibilitatea unei funcții care 
să permită evitarea declanșării unor crize 
declanșate de fotosensibilitate.

(i) în cazul în care produsul oferă 
moduri de informare vizuale, produsul 
respectiv oferă cel puțin un mod de 
informare care să reducă la minimum 
posibilitatea declanșării unor crize 
declanșate de fotosensibilitate.

Or. en

Amendamentul 685
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) oferă elemente care fac 
comunicarea și exploatarea de către 
utilizatori mai simple și mai ușor de 
utilizat;

Or. en

Amendamentul 686
Jiří Maštálka
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Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea A – punctul 2 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) în cazul în care produsul oferă 
caracteristici care asigură accesibilitatea, 
se asigură protecția vieții private a 
utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici.

Or. en

Amendamentul 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea B – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) realizarea accesibilității site-urilor 
web într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și înțelegerea 
lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum și 
într-o manieră care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

(e) realizarea accesibilității site-urilor 
web și a aplicațiilor online necesare 
pentru furnizarea serviciului într-o 
manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea B – punctul 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) realizarea accesibilității serviciilor 
mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile 
necesare pentru furnizarea serviciului, 
într-o manieră coerentă și adecvată 
pentru perceperea, utilizarea și 
înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 
adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 
conținutului, furnizând, după caz, o 
alternativă electronică accesibilă, precum 
și într-o manieră solidă, care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea B – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) furnizarea de informații accesibile 
pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile de asistență;

(f) furnizarea de informații accesibile 
pentru a facilita complementaritatea cu 
serviciile și tehnologiile de asistență, 
inclusiv tehnologiile auditive, cum ar fi 
protezele auditive, bobinele de telefon, 
implanturile cohleare și dispozitivele de 
ascultare asistată;

Or. en

Amendamentul 690
Jiří Maštálka

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea Ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. Cerințe cu privire la performanțele 
funcționale

(a) Utilizare pentru nevăzători

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare pentru nevăzători.

(b) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de vedere

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care permite utilizatorilor să își 
folosească mai bine capacitățile vizuale 
limitate.

(c) Utilizare fără percepția culorilor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune din partea 
utilizatorului percepția culorilor.

(d) Utilizare fără sonor

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare pentru care nu este nevoie de 
auz.

(e) Utilizare pentru persoane cu 
tulburări de auz

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare auditive, oferă cel puțin un mod 
de operare cu caracteristici audio 
amplificate.

(f) Utilizare fără funcție vocală

Ori de câte ori TIC presupune 
introducerea vocală de date din partea 
utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 
operare care nu presupune intervenția 
vocală a acestora.

(g) Utilizare cu manipulare sau forță 
limitată

Ori de câte ori TIC presupune acționarea 
manuală, oferă cel puțin un mod de 
operare care le permite utilizatorilor să 
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folosească TIC prin acțiuni alternative 
care nu presupun manipulare sau forță 
manuală.

(h) Utilizare pentru persoane cu rază 
de acțiune limitată

Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 
stătătoare sau instalate, elementele lor de 
comandă trebuie să fie situate în raza de 
acțiune a tuturor utilizatorilor.

(i) Reducerea la minimum a riscului 
declanșării unor reacții fotosensibile

Ori de câte ori TIC oferă moduri de 
operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
operare care să reducă la minimum 
posibilitatea de declanșare a unor reacții 
fotosensibile.

(j) Utilizare pentru persoane cu 
capacități cognitive limitate

TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 
caracteristici care fac produsul mai 
simplu și mai ușor de utilizat.

(k) Viața privată

Ori de câte ori TIC oferă funcții care 
asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 
mod de operare care protejează viața 
privată a utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici TIC care asigură 
accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 691
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea IX – partea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. Cerințe cu privire la performanțele 
funcționale
(a) utilizare pentru nevăzători: în 
cazul în care TIC oferă moduri de operare 
vizuale, oferă, de asemenea, cel puțin un 
mod de operare pentru nevăzători;
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(b) utilizare pentru persoane cu 
tulburări de vedere: în cazul în care TIC 
oferă moduri de operare vizuale, oferă, de 
asemenea, cel puțin un mod de operare 
pentru persoanele cu tulburări de vedere, 
permițându-le să își folosească mai bine 
capacitățile vizuale limitate;
(c) utilizare fără percepția culorilor și 
a contrastului: în cazul în care TIC oferă 
moduri de operare vizuale, oferă, de 
asemenea, cel puțin un mod de operare 
care nu presupune percepția de către 
utilizator a culorilor și a contrastului; 
(d) utilizare fără sonor: în cazul în 
care TIC oferă moduri de operare cu 
informații auditive, oferă, de asemenea, 
cel puțin un mod de operare pentru care 
nu este nevoie de auz; 
(e) utilizare pentru persoane cu 
tulburări de auz: în cazul în care TIC 
oferă moduri de operare cu informații 
auditive, oferă, de asemenea, cel puțin un 
mod de operare cu caracteristici audio, 
inclusiv claritate și volum, amplificate;   
(f) utilizare fără funcție vocală: în 
cazul în care TIC cere introducerea 
vocală de date de către utilizatori, oferă, 
de asemenea, cel puțin un mod de operare 
care nu presupune generarea de către 
utilizator de impulsuri vocale; 
(g) utilizare cu manipulare sau cu 
aplicare de forță limitată: în cazul în care 
TIC presupune acționarea manuală, oferă 
cel puțin un mod de operare care le 
permite utilizatorilor să folosească TIC 
prin acțiuni alternative care nu presupun 
manipularea sau forța manuală sau mai 
mult de o comandă în același timp; 
(h) utilizare pentru persoane cu rază 
de acțiune limitată: atunci când produsele 
TIC sunt de sine stătătoare sau instalate, 
elementele lor operaționale trebuie să fie 
situate în raza de acțiune a tuturor 
utilizatorilor;  
(i) reducerea la minimum a factorilor 
declanșatori ai crizelor fotosensibile: în 
cazul în care TIC oferă moduri de operare 
vizuale, oferă, de asemenea, cel puțin un 
mod de operare care să reducă la 
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minimum posibilitatea de a declanșa crize 
fotosensibile; 
(j) utilizare pentru persoane cu 
capacități cognitive limitate: TIC oferă cel 
puțin un mod de operare mai simplu și 
mai ușor de utilizat; 
(k) viața privată: atunci când TIC 
oferă funcții care asigură accesibilitatea, 
ea oferă în plus cel puțin un mod de 
operare care garantează viața privată a 
utilizatorilor care folosesc acele 
caracteristici TIC care asigură 
accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea X – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE DE ACCESIBILITATE ÎN 
SENSUL ARTICOLULUI 3 ALINEATUL 
(10) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MEDIUL 
CONSTRUIT ÎN CARE SUNT 
PRESTATE SERVICIILE INCLUSE ÎN 
DOMENIUL DE APLICARE AL 
PREZENTEI DIRECTIVE

CERINȚE DE ACCESIBILITATE ÎN 
SENSUL ARTICOLULUI 3 ALINEATUL 
(10) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MEDIUL 
CONSTRUIT ÎN CARE SUNT 
FURNIZATE PRODUSELE ȘI
SERVICIILE INCLUSE ÎN DOMENIUL 
DE APLICARE AL PREZENTEI 
DIRECTIVE

Or. en

Amendamentul 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea X – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea zonelor și a instalațiilor (a) utilizarea zonelor și a instalațiilor 
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exterioare conexe aflate sub 
responsabilitatea prestatorului de servicii;

exterioare conexe;

Or. en

Amendamentul 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea X – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) împrejurimile clădirilor aflate sub 
responsabilitatea prestatorului de servicii;

(b) împrejurimile clădirilor;

Or. en

Amendamentul 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea X – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) utilizarea echipamentelor și a 
instalațiilor utilizate pentru prestarea
serviciului;

(g) utilizarea echipamentelor și a 
instalațiilor utilizate pentru furnizarea
produsului sau a serviciului;

Or. en

Amendamentul 696
Igor Šoltes

Propunere de directivă
Anexa I – secțiunea X a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii de cazare

A. Servicii
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1. Pentru a garanta utilizarea previzibilă 
optimă a serviciilor de către persoanele cu 
limitări funcționale, inclusiv persoanele 
cu handicap, prestarea acestora se face 
prin: 
(a) furnizarea de informații cu privire 
la modul de funcționare a serviciului și 
caracteristicile și funcționalitățile în 
materie de accesibilitate după cum 
urmează:
(i) informațiile sunt disponibile într-
un format web accesibil, astfel încât să fie 
perceptibile, utilizabile, ușor de înțeles și 
solide, în conformitate cu litera (b);
(ii) informațiile enumeră și explică 
modurile de utilizare a caracteristicilor de 
accesibilitate ale serviciului și 
complementaritatea sa cu diverse 
tehnologii de asistență; 
(b) asigurarea accesibilității site-
urilor web și a aplicațiilor online necesare 
pentru furnizarea serviciului într-o 
manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă, care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;
(c) asigurarea accesibilității 
serviciilor mobile, inclusiv a aplicațiilor 
mobile necesare pentru furnizarea 
serviciilor de comerț electronic, într-o 
manieră coerentă și adecvată pentru 
perceperea, utilizarea și înțelegerea lor de 
către utilizatori, inclusiv adaptabilitatea 
prezentării și interacțiunii conținutului, 
furnizând, după caz, o alternativă 
electronică accesibilă, precum și într-o 
manieră solidă care să faciliteze 
interoperabilitatea cu diferiți agenți 
utilizatori și tehnologii de asistență 
disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional;
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(d) identificarea electronică, metodele 
de securitate și de plată necesare pentru 
furnizarea serviciului sunt ușor de înțeles, 
perceptibile, utilizabile și solide, fără a 
submina securitatea și protecția vieții 
private a utilizatorului;
(e) asigurarea accesibilității mediului 
construit pentru persoanele cu handicap 
în conformitate cu cerințele din secțiunea 
XI.
(a) toate zonele comune (recepție, 
intrare, infrastructuri de agrement, săli de 
conferințe etc.); 
(ii) Camere în conformitate cu cerințele
din secțiunea XI, având în vedere că 
numărul minim de camere accesibile într-
o clădire este de:
• 1 cameră accesibilă pentru unități 
de cazare cu mai puțin de 20 de camere în 
total;
• 2 camere accesibile pentru unități 
de cazare având peste 20, dar mai puțin de 
50 de camere;
• 1 cameră accesibilă suplimentară 
pentru fiecare 50 de camere suplimentare.
2. Servicii de asistență

Dacă sunt disponibile, serviciile de 
asistență (centre de asistență, centre de 
apel, asistență tehnică, servicii de 
retransmisie și servicii de formare) 
furnizează informații cu privire la 
accesibilitatea serviciului și la 
compatibilitatea sa cu tehnologiile și 
serviciile de asistență, în moduri 
accesibile de comunicare pentru 
utilizatorii cu limitări funcționale, 
inclusiv pentru persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Propunere de directivă
Anexa II
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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