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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato,) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-

Membros no que respeita aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 

(COM(2015)0615), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.° do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C8-0387/2015), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 25 de maio de 

20161, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 

Consumidores e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 

Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão da Cultura e da Educação, da 

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e da Comissão das 

Petições (A8-0000/2017), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

                                                 
1 JO C 303 de 19.8.2016, p. 103. 
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Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) As disparidades entre as legislações 

ou as medidas administrativas adotadas 

pelos Estados-Membros em matéria de 

acessibilidade de produtos e serviços para 

pessoas com limitações funcionais, 

incluindo pessoas com deficiência, geram 

obstáculos à livre circulação dos mesmos e 

falseiam a concorrência efetiva no mercado 

interno. Os operadores económicos, em 

especial as pequenas e médias empresas 

(PME), são particularmente afetados por 

estes obstáculos. 

(3) As disparidades entre as legislações 

ou as medidas administrativas adotadas 

pelos Estados-Membros em matéria de 

acessibilidade de alguns produtos e 

serviços para pessoas com limitações 

funcionais, incluindo pessoas com 

deficiência, geram obstáculos à livre 

circulação dos mesmos e falseiam a 

concorrência efetiva no mercado interno. 

Relativamente a outros produtos, as 

disparidades poderão vir a aumentar 

devido à entrada em vigor da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência («a 

Convenção»). Os operadores económicos, 

em especial as pequenas e médias 

empresas (PME), são particularmente 

afetados por estes obstáculos. 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Uma melhor acessibilidade dos 

produtos e serviços permitirá melhorar a 

qualidade de vida das pessoas com 

deficiência, bem como de pessoas com 

outras limitações funcionais permanentes 

ou temporárias, como os idosos, as 

mulheres grávidas e as pessoas que 

viajam com bagagem. No entanto, é 

importante limitar o âmbito de aplicação 

da presente diretiva apenas a pessoas com 

deficiência, em vez de o tornar extensível 

a pessoas com limitações funcionais 
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temporárias ou permanentes, em geral, de 

modo a harmonizar a presente diretiva 

com a Convenção e assegurar a 

segurança jurídica para os operadores 

económicos. 

Or. en 

Justificação 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) Os produtos e serviços abrangidos 

pelo âmbito de aplicação da presente 

diretiva devem limitar-se àqueles que se 

destinam a ser utilizados por 

consumidores. Por exemplo, o material 

informático de uso geral deve abranger 

produtos como computadores de 

secretária, computadores de secretária 

integrados, computadores portáteis 

(incluindo tabletes, ardósias-digitais e 

terminais-clientes «magros» móveis), 

terminais-clientes «magros» de secretária, 

estações de trabalho e estações de 

trabalho móveis. Os serviços bancários 

abrangidos pela presente diretiva devem 

limitar-se igualmente àqueles que se 

destinam a ser utilizados por 

consumidores. 

Or. en 
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Justificação 

A presente diretiva não tem como objetivo abranger produtos destinados a ser utilizados por 

profissionais, nem serviços entre empresas, facto que não era claro na proposta da 

Comissão. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Para serem acessíveis aos idosos e 

às pessoas com deficiência, os produtos e 

serviços têm de cumprir os requisitos de 

acessibilidade identificados no artigo 3.º e 

enumerados no anexo I. As obrigações de 

acessibilidade no comércio eletrónico 

aplicam-se igualmente à venda de serviços 

em linha, nos termos do artigo 1.º, n.º 2, 

alínea a) a e) da presente diretiva. 

(17) Para serem acessíveis às pessoas 

com deficiência, os produtos e serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva devem cumprir os 

requisitos de acessibilidade previstos no 

artigo 3.º e enumerados no anexo I. As 

obrigações de acessibilidade nos mercados 

em linha devem aplicar-se igualmente à 

venda de serviços em linha, nos termos do 

artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a e). 

Or. en 

Justificação 

A proposta de diretiva visa apoiar os Estados-Membros a cumprir as obrigações em matéria 

de acessibilidade que lhes incumbem por força da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção refere somente «pessoas com 

deficiência». Propõe-se, por conseguinte, harmonizar a diretiva com a Convenção e limitar o 

seu âmbito de aplicação exclusivamente a pessoas com deficiência. A proposta está 

igualmente em consonância com a diretiva recentemente adotada sobre a acessibilidade dos 

sítios Web e das aplicações móveis dos organismos do sector público. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) A fim de assegurar a 

acessibilidade dos serviços abrangidos 

pelo âmbito de aplicação da presente 

diretiva, os produtos utilizados na 

prestação do serviço em causa devem, 
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também eles, cumprir os requisitos de 

acessibilidade estabelecidos pela presente 

diretiva, em conformidade com o Anexo I 

e com as medidas transitórias nela 

contidas. 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão não estabelece claramente que, por força da presente diretiva, não 

são apenas os fabricantes de ATM que estão obrigados a tornar acessíveis todas as suas 

caixas automáticas novas. Os bancos devem igualmente tornar as suas ATM acessíveis a 

partir da entrada em vigor da presente diretiva. 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A proposta da Comissão de uma 

diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho34 prevê requisitos de 

acessibilidade para um conjunto específico 

de sítios Web de organismos públicos. 

Além disso, propõe criar a base para uma 

metodologia de controlo e apresentação de 

resultados relativamente à conformidade 

desses sítios Web com os requisitos 

enumerados nessa diretiva. Tanto os 

requisitos de acessibilidade como a 

metodologia de controlo e apresentação de 

resultados previstos na referida diretiva 

devem aplicar-se aos sítios Web dos 

organismos do setor público. A fim de 

assegurar que as autoridades competentes 

aplicam os mesmos requisitos de 

acessibilidade independentemente do tipo 

de sítio Web regulamentado, os requisitos 

de acessibilidade previstos na presente 

diretiva devem ser alinhados com os da 

proposta de diretiva relativa à 

acessibilidade dos sítios Web dos 

organismos do setor público. As 

atividades de comércio eletrónico de sítios 

Web do setor público não abrangidas pela 

(21) A Diretiva (UE) 2016/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho34 prevê 

requisitos de acessibilidade para todos os 

sítios Web de organismos públicos. Além 

disso, estabelece a base para uma 

metodologia de controlo e apresentação de 

resultados relativamente à conformidade 

desses sítios Web e aplicações móveis com 

os requisitos enumerados nessa diretiva. 

Tanto os requisitos de acessibilidade como 

a metodologia de controlo e apresentação 

de resultados previstos na referida diretiva 

são aplicáveis aos sítios Web e às 

aplicações móveis dos organismos do setor 

público. A fim de assegurar que as 

autoridades competentes aplicam os 

mesmos requisitos de acessibilidade 

independentemente do tipo de sítio Web e 

de aplicações móveis regulamentados, os 

requisitos de acessibilidade previstos na 

presente diretiva devem ser alinhados com 

os da Diretiva (UE) 2016/2012. As 

atividades de comércio eletrónico de sítios 

Web e aplicações móveis do setor público 

que não sejam abrangidas pela Diretiva 

(UE) 2016/2012 inserem-se no âmbito de 
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referida diretiva enquadram-se no âmbito 

de aplicação da presente proposta, para 

garantir que a venda de produtos e serviços 

em linha seja acessível às pessoas com 

deficiência e às pessoas mais idosas, 

independentemente da sua venda pública 

ou privada. 

aplicação da presente diretiva, para 

garantir que a venda de produtos e serviços 

em linha seja acessível às pessoas com 

deficiência, independentemente da sua 

venda pública ou privada. 

__________________ __________________ 

34 Proposta de diretiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

acessibilidade dos sítios Web dos 

organismos do setor público, COM(2012) 

721. 

34 Diretiva (UE) 2016/2102 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de outubro 

de 2016, relativa à acessibilidade dos sítios 

Web e das aplicações móveis de 

organismos do setor público (JO L 327 de 

2.12.2016, p. 1). 

Or. en 

Justificação 

Trata-se de uma alteração técnica que reflete o acordo final sobre a diretiva relativa à 

acessibilidade dos sítios Web e das aplicações móveis de organismos do setor público, 

adotada pelo Parlamento e pelo Conselho. 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 22-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) Determinados elementos dos 

requisitos de acessibilidade estabelecidos 

pela presente diretiva, nomeadamente os 

requisitos previstos no Anexo I relativos à 

prestação de informações, já são 

abrangidos por atos legislativos da União 

em vigor no domínio dos transportes. 

Entre esses atos incluem-se os 

Regulamentos (CE) n.º 1371/20071-A e 

(UE) n.º 1300/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho1-B, o Regulamento 

(UE) n.º 454/20111-C da Comissão relativo 

ao transporte ferroviário, o Regulamento 

(UE) n.º 181/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho1-D relativo ao 

transporte de autocarro e o Regulamento 

(UE) n.º 1177/2010 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho1-E relativo ao 

transporte marítimo. A fim de assegurar a 

coerência regulamentar e a 

previsibilidade para os operadores 

económicos abrangidos pelos atos 

referidos, os requisitos pertinentes nos 

termos da presente diretiva deverão ser 

considerados como cumpridos sempre que 

os elementos pertinentes desses atos sejam 

cumpridos. No entanto, quando os 

requisitos de acessibilidade não forem 

abrangidos, por exemplo o requisito de 

tornar acessíveis os sítios Web das 

companhias aéreas, deverá aplicar-se a 

presente diretiva. 

 __________________ 

 1-A Regulamento (CE) n.º 1371/2007 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de outubro de 2007, relativo aos direitos e 

obrigações dos passageiros dos serviços 

ferroviários (JO L 315 de 3.12.2007, p. 

14). 

 1-B Regulamento (UE) n.º 1300/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de novembro de 2014, relativo à 

especificação técnica de 

interoperabilidade respeitante à 

acessibilidade do sistema ferroviário da 

União para as pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida (JO L 356 de 

12.12.2014, p. 110). 

 1-C Regulamento (UE) n.º 454/2011 da 

Comissão, de 5 de maio de 2011, relativo 

à especificação técnica de 

interoperabilidade para o subsistema 

«aplicações telemáticas para os serviços 

de passageiros» do sistema ferroviário 

transeuropeu (JO L 123 de 12.5.2011, p. 

11) 

 1-D Regulamento (UE) n.º 181/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, respeitante aos 

direitos dos passageiros no transporte de 

autocarro e que altera o Regulamento 

(CE) n.º 2006/2004 (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 1). 
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 1-E Regulamento (UE) n.º 1177/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, relativo aos direitos 

dos passageiros do transporte marítimo e 

por vias navegáveis interiores e que altera 

o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 (JO L 

334 de 17.12.2010, p. 1). 

Or. en 

Justificação 

Não é oportuno que a presente diretiva abranja requisitos de acessibilidade que já são 

abrangidos por outras legislações. Tal serviria apenas para criar incerteza jurídica e não 

estaria em consonância com os princípios da iniciativa Legislar Melhor. No entanto, quando 

um determinado elemento, como os sítios Web das companhias aéreas, não se encontrar 

regulamentado por outro ato da União, deverá aplicar-se a presente diretiva. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 22-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-B) A determinação do âmbito de 

aplicação da presente diretiva no que 

respeita aos serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 

de passageiros deve ter por base a 

legislação setorial em vigor relativa aos 

direitos dos passageiros. Sempre que a 

presente diretiva não se aplicar a 

determinados tipos de serviços de 

transporte, os Estados-Membros devem 

poder incentivar os prestadores de 

serviços a aplicar os requisitos de 

acessibilidade relevantes previstos na 

presente diretiva. 

Or. en 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 23 
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Texto da Comissão Alteração 

(23) Em alguns casos, a existência de 

requisitos comuns de acessibilidade das 

áreas construídas facilitaria a livre 

circulação de serviços conexos e das 

pessoas com deficiência. Por conseguinte, 

a presente diretiva permite aos Estados-

Membros incluir as áreas construídas na 

prestação dos serviços por ela abrangidos, 

assegurando a conformidade com os 

requisitos de acessibilidade enumerados 

no anexo X. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão não opta entre a inclusão, ou não, de áreas construídas, pelo que se 

propõe que esta cláusula de habilitação seja suprimida. Os Estados-Membros continuarão a 

poder aplicar a presente diretiva a áreas construídas, se assim o desejarem. Foi introduzido 

um novo número no âmbito do artigo 28.º, a fim de exigir que a Comissão apresente, no 

prazo de dois anos, um relatório sobre uma eventual inclusão dessas áreas. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) É necessário prever que, para os 

atos legislativos da União que instituam 

obrigações de acessibilidade sem 

estabelecer requisitos ou especificações, a 

acessibilidade será definida por referência 

aos requisitos de acessibilidade da presente 

diretiva. É o caso da Diretiva 2014/23/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho35, 

da Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho36 e da Diretiva 

2014/25/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho37, que exigem que as 

especificações técnicas e os requisitos 

técnicos ou funcionais das concessões, 

obras ou serviços abrangidos pelo seu 

âmbito de aplicação tenham em conta os 

(24) É necessário prever que, para os 

atos legislativos da União que instituam 

obrigações de acessibilidade sem 

estabelecer requisitos ou especificações, a 

acessibilidade será definida por referência 

aos requisitos de acessibilidade da presente 

diretiva. Entre esses atos incluem-se a 

Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho35, a Diretiva 

2014/24/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho36 e a Diretiva 2014/25/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho37, que 

exigem que as especificações técnicas e os 

requisitos técnicos ou funcionais das 

concessões, obras ou serviços abrangidos 

pelo seu âmbito de aplicação tenham em 
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critérios de acessibilidade para as pessoas 

com deficiência ou o conceito de «desenho 

universal». 

conta os critérios de acessibilidade para as 

pessoas com deficiência ou o conceito de 

«desenho universal». A presente diretiva 

não deve, contudo, alterar a natureza 

obrigatória ou voluntária das disposições 

constantes de outros atos da União. A 

presente diretiva deve, por conseguinte, 

assegurar que, sempre que sejam 

aplicados em conformidade com esses 

outros atos, os requisitos de acessibilidade 

serão idênticos em toda a União. 

__________________ __________________ 

35 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa à adjudicação de 

contratos de concessão (JO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

35 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa à adjudicação de 

contratos de concessão (JO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

36 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa aos contratos públicos e 

que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L 

94 de 28.3.2014, p. 65). 

36 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa aos contratos públicos e 

que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L 

94 de 28.3.2014, p. 65). 

37 Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa aos contratos públicos 

celebrados pelas entidades que operam nos 

setores da água, da energia, dos transportes 

e dos serviços postais e que revoga a 

Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 de 

28.3.2014, p. 243). 

37 Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa aos contratos públicos 

celebrados pelas entidades que operam nos 

setores da água, da energia, dos transportes 

e dos serviços postais e que revoga a 

Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 de 

28.3.2014, p. 243). 

Or. en 

Justificação 

É importante clarificar que a presente diretiva não irá alterar a natureza obrigatória ou 

voluntária de outros atos da União a que faça referência. Pretende apenas clarificar quais os 

requisitos de acessibilidade que se aplicam, sempre que outros atos da União estabeleçam 

que se deve ter em conta a acessibilidade. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 24-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) A obrigação de garantir a 

acessibilidade das infraestruturas de 

transporte na rede transeuropeia de 

transportes é estabelecida pelo 

Regulamento (UE) n.º 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A. Os 

requisitos de acessibilidade previstos na 

presente diretiva devem aplicar-se 

igualmente a determinados elementos das 

infraestruturas de transportes 

contempladas pelo referido regulamento, 

na medida em que se trate dos produtos e 

serviços abrangidos pela presente diretiva 

e que as infraestruturas e áreas 

construídas relacionadas com esses 

serviços se destinem a ser utilizadas por 

passageiros. 

 __________________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, relativo às 

orientações da União para o 

desenvolvimento da rede transeuropeia de 

transportes (JO L 348 de 20/12/2013, p.1). 

Or. en 

Justificação 

Sempre que se trate da RTE-T, é necessário ter em conta a sua utilização pelos passageiros e 

ser muito claro quanto aos elementos que são abrangidos e aos elementos que não o são, a 

fim de evitar uma duplicação da legislação. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) A acessibilidade deve materializar-

se na eliminação e na prevenção de 

barreiras, de preferência segundo uma 

abordagem de «desenho universal». A 

(25) A acessibilidade deve materializar-

se na eliminação e na prevenção de 

barreiras, de preferência segundo uma 

abordagem de «desenho universal». 
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acessibilidade não deverá excluir a 

realização de adaptações razoáveis quando 

assim o exige o direito nacional ou da 

União. 

Segundo a Convenção, esta abordagem 

«significa a conceção de produtos, 

ambientes, programas e serviços a serem 

usados, o mais possível, por todas as 

pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

projeto específico». Nos termos da 

Convenção, o «desenho universal» não 

[deve ]excluir os dispositivos de 

assistência a grupos específicos de 

pessoas, incluindo as pessoas com 

deficiência, sempre que seja necessário. A 

acessibilidade não deverá excluir a 

realização de adaptações razoáveis quando 

assim o exige o direito nacional ou da 

União. 

Or. en 

Justificação 

A introdução da definição de «desenho universal» é mais adequada aqui do que no artigo 2.º, 

uma vez que o termo não é utilizado em mais nenhum momento da diretiva. As definições 

devem servir apenas para definir os termos utilizados nas disposições de habilitação de um 

ato jurídico. 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 25-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) O facto de um produto ou serviço 

ser abrangido pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva não deve implicar que 

esse produto ou serviço seja abrangido 

pelo âmbito de aplicação da Diretiva 

93/42/CEE1-A do Conselho. 

 __________________ 

 1-A Diretiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 

de junho de 1993, relativa aos dispositivos 

médicos (JO L 169 de 12.7.1993, p. 1). 

Or. en 
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Justificação 

Na aceção da diretiva relativa aos dispositivos médicos, recentemente alterada, um produto 

concebido para compensar deficiências é considerado um dispositivo médico. Por 

conseguinte, torna-se necessário clarificar que a lei europeia da acessibilidade não tem 

qualquer impacto no âmbito de aplicação da diretiva relativa aos dispositivos médicos. 

Assim, o facto de um produto ou serviço ser abrangido pelo âmbito de aplicação deste ato 

não implica que tal produto ou serviço seja igualmente abrangido pelo âmbito de aplicação 

da diretiva relativa aos dispositivos médicos. 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A presente diretiva tem por base a 

Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho38 no que diz 

respeito aos produtos já abrangidos por 

outros atos da União, garantindo, assim, a 

coerência da legislação da União. 

(27) A presente diretiva tem por base a 

Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho38 no que diz 

respeito aos produtos já abrangidos por 

outros atos da União, garantindo, assim, a 

coerência da legislação da União. No 

entanto, as disposições dessa decisão em 

matéria de segurança, como as que dizem 

respeito às recolhas, não devem fazer 

parte da presente diretiva, uma vez que 

um produto não acessível não constitui 

um produto perigoso. 

__________________ __________________ 

38 Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 9 julho de 

2008, relativa a um quadro comum para a 

comercialização de produtos (JO L 218 de 

13.8.2008, p. 82). 

38 Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 9 julho de 

2008, relativa a um quadro comum para a 

comercialização de produtos (JO L 218 de 

13.8.2008, p. 82). 

Or. en 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) Todos os operadores económicos (28) Todos os operadores económicos 
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que intervenham no circuito comercial 

devem garantir que apenas disponibilizam 

no mercado produtos conformes com os 

requisitos de acessibilidade definidos na 

presente diretiva. É necessário prever uma 

repartição clara e proporcionada das 

obrigações que correspondem ao papel de 

cada operador no processo de 

abastecimento e distribuição. 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva e que intervenham no 

circuito comercial devem garantir que 

apenas disponibilizam no mercado 

produtos conformes com os requisitos de 

acessibilidade definidos na presente 

diretiva. É necessário prever uma 

repartição clara e proporcionada das 

obrigações que correspondem ao papel de 

cada operador no processo de 

abastecimento e distribuição. 

Or. en 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Os operadores económicos devem 

responder pela conformidade dos produtos 

e serviços, de acordo com o respetivo papel 

no circuito comercial, a fim de assegurar 

um elevado nível de proteção da 
acessibilidade e garantir uma concorrência 

leal no mercado da União. 

(29) Os operadores económicos devem 

responder pela conformidade dos produtos 

e serviços, de acordo com o respetivo papel 

no circuito comercial, a fim de assegurar 

uma melhor acessibilidade e garantir uma 

concorrência leal no mercado da União. 

Or. en 

Justificação 

A proposta original da Comissão não foi bem formulada. A nova formulação reflete de forma 

mais precisa o objetivo da diretiva. 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Considerando 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) A presente diretiva deve seguir o 

princípio de «pensar primeiro em pequena 

escala» e ter em conta os encargos 

(37) A presente diretiva deve seguir o 

princípio de «pensar primeiro em pequena 

escala» e ter em conta os encargos 
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administrativos que pesam sobre as PME. 

Em vez de prever exceções e derrogações 

gerais para estas empresas, a diretiva deve 

estabelecer regras flexíveis em matéria de 

avaliação da conformidade e cláusulas de 

salvaguarda para os operadores 

económicos. Por conseguinte, aquando da 

fixação das regras para a seleção e a 

aplicação dos procedimentos de avaliação 

da conformidade mais adequados, há que 

atender à situação das PME e limitar as 

obrigações de avaliação da conformidade 

dos requisitos de acessibilidade, de forma a 

não representarem um encargo 

desproporcionado para as PME. Além 

disso, as autoridades de fiscalização do 

mercado devem operar de forma 

proporcionada em relação à dimensão das 

empresas e à natureza da produção em 

causa (em pequena série ou por 

encomenda), sem instaurar obstáculos 

desnecessários para as PME e sem 

comprometer a proteção do interesse 

público. 

administrativos que pesam sobre as PME. 

A diretiva deve estabelecer regras flexíveis 

em matéria de avaliação da conformidade e 

cláusulas de salvaguarda para os 

operadores económicos. Por conseguinte, 

aquando da fixação das regras para a 

seleção e a aplicação dos procedimentos de 

avaliação da conformidade mais 

adequados, há que atender à situação das 

PME e limitar as obrigações de avaliação 

da conformidade dos requisitos de 

acessibilidade, de forma a não 

representarem um encargo 

desproporcionado para as PME. Além 

disso, as autoridades de fiscalização do 

mercado devem operar de forma 

proporcionada em relação à dimensão das 

empresas e à natureza da produção em 

causa (em pequena série ou por 

encomenda), sem instaurar obstáculos 

desnecessários para as PME e sem 

comprometer a proteção do interesse 

público. Além disso, atendendo à sua 

dimensão, aos seus recursos e à sua 

natureza, as microempresas não devem 

ser obrigadas a cumprir os requisitos de 

acessibilidade. 

Or. en 

Justificação 

A fim de minimizar a carga regulamentar para empresas de muito pequena dimensão, e em 

consonância com a decisão da Comissão de excluir as microempresas de toda a legislação 

em que a necessidade e a proporcionalidade da sua inclusão não tenha sido demonstrada, 

propõe-se a sua exclusão do âmbito de aplicação do ato. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Considerando 39-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (39-A) O Regulamento (UE) 

n.º 1025/2012 prevê um procedimento 

para a apresentação de objeções formais 

às normas harmonizadas que sejam 
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consideradas não conformes com os 

requisitos da presente diretiva. 

Or. en 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Considerando 40 

 

Texto da Comissão Alteração 

(40) Na ausência de normas 

harmonizadas e, se necessário, para efeitos 

de harmonização, a Comissão deve poder 

adotar atos de execução que estabeleçam 

especificações técnicas comuns para os 

requisitos de acessibilidade previstos na 

presente diretiva. 

(40) Na ausência de normas 

harmonizadas e, se necessário, para efeitos 

de harmonização, a Comissão deve poder 

adotar atos de execução que estabeleçam 

especificações técnicas para os requisitos 

de acessibilidade previstos na presente 

diretiva. No entanto, o poder da Comissão 

para adotar especificações técnicas que 

impliquem a presunção de conformidade 

com a presente diretiva deve ser 

estritamente limitado, uma vez que o 

exercício desse poder não segue os 

princípios fundadores da normalização. 

Or. en 

Justificação 

É importante conferir à Comissão poderes para adotar especificações técnicas, se as 

empresas não estiverem em condições de adotar uma norma após um determinado período de 

tempo. No entanto, esses poderes devem ser estritamente limitados, uma vez que a Comissão 

não é obrigada a seguir os princípios reconhecidos pela Organização Mundial do Comércio 

no domínio da normalização, nomeadamente a coerência, a transparência, a abertura, o 

consenso, a aplicação voluntária, a independência relativamente a interesses especiais e a 

eficiência («os princípios fundadores»). 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Considerando 51-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (51-A) A fim de garantir a correta 
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aplicação do princípio da 

proporcionalidade em relação às 

obrigações em matéria de identificação de 

operadores económicos, o poder de adotar 

atos em conformidade com o artigo 290.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia deve ser delegado na 

Comissão, no que diz respeito à definição 

do período durante o qual os operadores 

económicos devem poder identificar o 

operador económico que lhes forneceu 

determinado produto, ou a quem tenham 

fornecido determinado produto, e à 

adoção de orientações. Esse período deve 

ser fixado de forma proporcional ao ciclo 

de vida do produto. É particularmente 

importante que a Comissão proceda às 

consultas adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, inclusive a nível de peritos, 

e que essas consultas sejam conduzidas de 

acordo com os princípios estabelecidos no 

Acordo Interinstitucional, de 13 de abril 

de 2016, sobre Legislar Melhor1-A. Em 

particular, a fim de assegurar a igualdade 

de participação na preparação dos atos 

delegados, o Parlamento Europeu e o 

Conselho recebem todos os documentos 

ao mesmo tempo que os peritos dos 

Estados-Membros e os respetivos peritos 

têm sistematicamente acesso às reuniões 

dos grupos de peritos da Comissão que 

tratem da preparação dos atos delegados. 

 __________________ 

 1-A JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Justificação 

O Anexo I da Decisão 768/2008 refere, no seu artigo R7, que esse período deve ser fixado de 

forma proporcional ao ciclo de vida do produto. A proposta da Comissão não inclui essa 

referência e sugere um período de 10 anos para todos os produtos. Tal disposição não é 

consentânea com a decisão e, por conseguinte, o relator sugere que sejam conferidos à 

Comissão poderes para adotar atos delegados, a fim de conferir maior flexibilidade aos 

produtos com um ciclo de vida mais curto. 

 



 

PR\1113653PT.docx 21/117 PE597.391v01-00 

 PT 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Considerando 52-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (52-A) Os Estados-Membros devem 

assegurar a existência de meios de 

recurso eficazes e céleres de decisões 

tomadas pelas autoridades e entidades 

adjudicantes no que se refere à questão de 

saber se um contrato particular se 

inscreve no âmbito de aplicação pessoal e 

material das Diretivas 2014/24/UE e 

2014/25/UE. Atendendo ao atual quadro 

jurídico relativo aos recursos nos 

domínios abrangidos pelas Diretivas 

2014/24/UE e 2014/25/UE, esses domínios 

devem, contudo, ser excluídos do âmbito 

de aplicação das disposições da presente 

diretiva, no que se refere à execução e às 

sanções. Tal exclusão é aplicável sem 

prejuízo da obrigação que incumbe aos 

Estados-Membros por força dos Tratados 

de tomarem todas as medidas necessárias 

para garantir a aplicação e a eficácia do 

direito da União. 

Or. en 

Justificação 

As diretivas sobre meios de recurso coordenam os sistemas nacionais de recurso através da 

aplicação de normas comuns, de modo a assegurar a existência de meios de recurso céleres e 

eficazes em todos os países da UE, sempre que os proponentes considerem que os contratos 

não foram adjudicados de forma justa. É necessário evitar quaisquer conflitos entre essas 

diretivas e o presente ato (ver alteração ao artigo 25.º). 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Considerando 53-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (53-A) Os requisitos de acessibilidade 

previstos na presente diretiva devem ser 
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aplicáveis aos produtos colocados no 

mercado da União após a data de 

aplicação das disposições nacionais de 

transposição da presente diretiva, 

incluindo a produtos usados e em 

segunda mão importados de um país 

terceiro e colocados no mercado da União 

após a referida data. 

Or. en 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Considerando 53-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (53-B) De modo a conceder aos 

prestadores de serviços tempo suficiente 

para se adaptarem aos requisitos previstos 

na presente diretiva, é necessário 

estabelecer um período transitório, 

durante o qual os produtos utilizados para 

a prestação de um serviço não tenham de 

cumprir os requisitos de acessibilidade 

previstos na presente diretiva. Atendendo 

ao custo e ao longo ciclo de vida das 

caixas automáticas (ATM), das máquinas 

de emissão de bilhetes e das máquinas de 

registo, é conveniente prever que, sempre 

que esses terminais sejam utilizados para 

a prestação de serviços, podem continuar 

a ser utilizados até ao final da sua vida 

útil em termos económicos, ou até estarem 

totalmente amortizados. 

Or. en 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Considerando 53-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (53-C) Caso se conclua, com base na 

avaliação exigida, que seria um encargo 

desproporcionado para os operadores 

económicos exigir que todas as caixas 

automáticas (ATM), máquinas de emissão 

de bilhetes e máquinas de registo que se 

encontram disponíveis para a prestação 

de um mesmo serviço cumprissem os 

requisitos de acessibilidade previstos na 

presente diretiva, a avaliação deve indicar 

igualmente qual a quantidade de 

máquinas conformes que seria suficiente 

para assegurar a acessibilidade dos 

serviços prestados pelo prestador de 

serviços em causa. Na sua avaliação, o 

prestador de serviços deverá ter em conta, 

entre outros aspetos, os benefícios 

estimados para as pessoas com 

deficiência, incluindo a disponibilidade de 

outros meios de acesso ao serviço, e a 

facilidade de acesso das máquinas 

disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo -1 

 Objeto 

 A presente diretiva visa eliminar e 

prevenir obstáculos decorrentes de 

requisitos de acessibilidade divergentes 

que se coloquem à livre circulação dos 

produtos e serviços abrangidos pela 

presente diretiva e contribuir para o bom 

funcionamento do mercado interno, 

através da aproximação das disposições 

legislativas, regulamentares e 
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administrativas dos Estados-Membros, no 

que respeita aos requisitos de 

acessibilidade de determinados produtos e 

serviços. 

Or. en 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os capítulos I, II a V e VII aplicam-

se aos seguintes produtos: 

1. Os capítulos I, II a V e VII aplicam-

se aos seguintes produtos colocados no 

mercado da União após ... [seis anos a 

contar da data de entrada em vigor da 

presente diretiva]: 

Or. en 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Material informático e sistemas 

operativos de uso geral; 

a) Material informático e sistemas 

operativos de uso geral que se destinam a 

ser utilizados por consumidores; 

Or. en 

Justificação 

A presente diretiva visa abranger apenas produtos e serviços concebidos para ser utilizados 

por consumidores. 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

c) Equipamentos terminais com 

capacidades informáticas avançadas 

ligados a serviços de telefonia, para uso 

dos consumidores; 

c) Equipamentos terminais ligados a 

serviços de telefonia, para uso dos 

consumidores; 

Or. en 

Justificação 

Não existe qualquer definição de «capacidades informáticas avançadas» em documentos 

regulamentares ou de normalização. O termo não é utilizado e não se considera adequado, 

nem de uma perspetiva jurídica, nem de uma perspetiva informática. 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Equipamentos terminais com 

capacidades informáticas avançadas 

ligados a serviços de comunicação social 

audiovisual, para uso dos consumidores. 

d) Equipamentos terminais ligados a 

serviços de comunicação social 

audiovisual, para uso dos consumidores. 

Or. en 

Justificação 

Não existe qualquer definição de «capacidades informáticas avançadas» em documentos 

regulamentares ou de normalização. O termo não é utilizado e não se considera adequado, 

nem de uma perspetiva jurídica, nem de uma perspetiva informática. 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os capítulos I, II a V e VII aplicam-

se aos seguintes serviços: 

2. Os capítulos I, II a V e VII aplicam-

se aos seguintes serviços prestados após ... 

[seis anos a contar da data de entrada em 

vigor da presente diretiva], sem prejuízo 
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do artigo 27.º-A: 

Or. en 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Serviços de telefonia e 

equipamentos terminais com capacidades 

informáticas avançadas conexos; 

a) Serviços de telefonia e 

equipamentos terminais conexos; 

Or. en 

Justificação 

Não existe qualquer definição de «capacidades informáticas avançadas» em documentos 

regulamentares ou de normalização. O termo não é utilizado e não se considera adequado, 

nem de uma perspetiva jurídica, nem de uma perspetiva informática. 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Serviços de comunicação social 

audiovisual e equipamentos terminais com 

capacidades informáticas avançadas 

conexos; 

b) Serviços de comunicação social 

audiovisual e equipamentos terminais 

conexos; 

Or. en 

Justificação 

Não existe qualquer definição de «capacidades informáticas avançadas» em documentos 

regulamentares ou de normalização. O termo não é utilizado e não se considera adequado, 

nem de uma perspetiva jurídica, nem de uma perspetiva informática. 
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Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 

de passageiros; 

c) Serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 

de passageiros no que respeita aos 

seguintes aspetos: 

Or. en 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i) Sítios Web, serviços baseados em 

dispositivos móveis, bilhética inteligente e 

informação em tempo real; e  

Or. en 

 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 ii) Terminais self-service existentes 

no território da União, incluindo 

máquinas de emissão de bilhetes e 

máquinas de registo utilizados na 

prestação de serviços de transporte de 

passageiros; 

Or. en 
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Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Serviços bancários; d) Serviços bancários para uso dos 

consumidores; 

Or. en 

Justificação 

A presente diretiva visa abranger apenas produtos e serviços concebidos para serem 

utilizados por consumidores. 

 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) Livros eletrónicos; e) Livros eletrónicos e equipamentos 

conexos utilizados na prestação dos 

serviços disponibilizados pelo prestador de 

serviços; 

Or. en 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Comércio eletrónico. f) «Mercados em linha» que se 

destinam a ser utilizados por 

consumidores. 

Or. en 

Justificação 

O conceito de «comércio eletrónico» é demasiadamente vago. O relator sugere que se utilize 
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o conceito de «mercado em linha», definido na recém-aprovada Diretiva 2016/1148/UE 

relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e 

da informação em toda a União. 

 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) A contratos públicos e concessões 

que são abrangidos pela Diretiva 

2014/23/UE42 , a Diretiva 2014/24/UE e a 

Diretiva 2014/25/UE. 

a) A contratos públicos e concessões 

que são abrangidos pela Diretiva 

2014/23/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho42, a Diretiva 2014/24/UE e a 

Diretiva 2014/25/UE, concebidos ou 

construídos após ... [seis anos a contar da 

data de entrada em vigor da presente 

diretiva]. 

__________________ __________________ 

42 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa à adjudicação de 

contratos de concessão (JO L 94 de 

28.3.2014, p. 1).) 

42 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa à adjudicação de 

contratos de concessão (JO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 3 - alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) À elaboração e à implementação de 

programas ao abrigo do Regulamento (UE) 

n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que estabelece disposições 

comuns relativas ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, o Fundo 

Social Europeu, o Fundo de Coesão, o 

Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas43; e ao Regulamento (UE) n° 

b) À elaboração e à implementação de 

programas ao abrigo do Regulamento (UE) 

n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho43 e do Regulamento (UE) n.º 

1304/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho44, adotados ou implementados 

após ... [seis anos a contar da data de 

entrada em vigor da presente diretiva]. 
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1304/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho.44 

__________________ __________________ 

43 Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro de 2013, que estabelece 

disposições comuns relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 

Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas, que estabelece disposições gerais 

relativas ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, ao Fundo 

Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas, e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 1083/2006 do Conselho (JO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 

43 Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro de 2013, que estabelece 

disposições comuns relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 

Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas, que estabelece disposições gerais 

relativas ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, ao Fundo 

Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas, e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 1083/2006 do Conselho (JO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 

44 Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro de 2013, relativo ao Fundo 

Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.° 1081/2006 do 

Conselho.. 

44 Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro de 2013, relativo ao Fundo 

Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do 

Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 

470). 

Or. en 

 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) A infraestruturas de transportes em 

conformidade com o disposto no 

Regulamento (UE) n.º 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho.46 

d) A infraestruturas de transportes em 

conformidade com o disposto no 

Regulamento (UE) n.º 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho46, 

concebidas ou construídas após ... [seis 

anos a contar da data de entrada em vigor 

da presente diretiva]. 

__________________ __________________ 
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46 Regulamento (UE) n. ° 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, relativo às 

orientações da União para o 

desenvolvimento da rede transeuropeia de 

transportes (JO L 348 de 20/12/2013, p.1). 

46 Regulamento (UE) n. ° 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, relativo às 

orientações da União para o 

desenvolvimento da rede transeuropeia de 

transportes (JO L 348 de 20/12/2013, p.1). 

Or. en 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O n.º 3 aplica-se apenas aos 

produtos e serviços referidos nos n.ºs 1 e 2 

do presente artigo.  

 O n.º 3 aplica-se a: 

 a)  Contratos públicos, nos termos do 

n.º 3, alínea a), sempre que as 

especificações técnicas relativas a esses 

contratos sejam publicadas num concurso 

público após a data de aplicação da 

presente diretiva; 

 b) Programas, nos termos do n.º 3, 

alínea b), adotados após a data de 

aplicação da presente diretiva, ou 

documentos de programação relativos à 

execução de tais programas, desde que tal 

documentação seja publicada após essa 

data; 

 c)  Infraestruturas de transportes 

novas, requalificadas ou modernizadas, 

nos termos do n.º 3, alínea d), cuja fase de 

conceção ou construção tenha início após 

a data de aplicação da presente diretiva. 

Or. en 
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Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 Exclusão de microempresas 

 A presente diretiva não se aplica a 

microempresas que fabriquem, importem 

ou distribuam produtos e serviços 

abrangidos pelo seu âmbito de aplicação. 

Or. en 

Justificação 

A fim de minimizar a carga regulamentar para empresas de muito pequena dimensão, e em 

consonância com a decisão da Comissão de excluir as microempresas de toda a legislação 

em que a necessidade e a proporcionalidade da sua inclusão não tenha sido demonstrada, 

propõe-se a sua exclusão do âmbito de aplicação do ato. 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1) «Produtos e serviços acessíveis», os 

produtos e serviços que possam ser 

percecionados, operados e compreendidos 

por pessoas com limitações funcionais, 

incluindo as pessoas com deficiência, em 

condições de igualdade com as demais 

pessoas; 

1) «Produtos e serviços acessíveis», os 

produtos e serviços que possam ser 

resistentes, percetíveis, operados e 

compreendidos por pessoas com 

deficiência; 

Or. en 

Justificação 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 
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missing in the Commission proposal. 

 

Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2) «Desenho universal», também 

designado por «desenho para todos», o 

desenho dos produtos, ambientes, 

programas e serviços a serem utilizados 

por todas as pessoas, na sua máxima 

extensão, sem a necessidade de adaptação 

ou desenho especializado. O «desenho 

universal» não exclui os dispositivos de 

assistência a grupos específicos de 

pessoas com limitações funcionais, 

incluindo as pessoas com deficiência, 

sempre que seja necessário; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O termo «desenho universal» não é utilizado nas disposições de habilitação da diretiva e, por 

conseguinte, não tem de ser definido no presente artigo. O relator propôs uma alteração a 

um considerando, de modo a introduzir uma referência à CNUDPD. 

 

Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A) «Serviço», um serviço na aceção 

do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 

2006/123/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho1-A; 

 ____________________ 

 1-A Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de 

dezembro de 2006, relativa aos serviços no 

mercado interno (JO L 376 de 27.12.2006, 
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p. 36). 

Or. en 

Justificação 

Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 

relativa aos serviços no mercado interno (JO L 376 de 27.12.2006, p. 36). 

 

Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-B) «Prestador de serviços», qualquer 

pessoa singular ou coletiva da União que 

disponibilize ou preste um serviço 

orientado para o mercado da União; 

Or. en 

 

Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 16-A) «PME», uma pequena ou média 

empresa, na aceção da Recomendação 

2003/361/CE1-A da Comissão; 

 ____________________ 

 1-A Recomendação 2003/361/CE da 

Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 

à definição de micro, pequenas e médias 

empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36). 

Or. en 
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Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

19) «Recolha», qualquer medida 

destinada a obter o retorno de um produto 

que já tenha sido disponibilizado ao 

utilizador final; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O recurso à recolha foi suprimido da presente diretiva, pelo que não é necessário incluir a 

respetiva definição. 

 

Alteração  50 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) «Comércio eletrónico», a venda em 

linha de produtos e serviços. 
21) «Mercado em linha», um serviço 

digital que permite aos consumidores, tal 

como definidos no artigo 4.º, n.º 1, alínea 

a) da Diretiva 2013/11/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho1-A, celebrar 

contratos de venda ou de prestação de 

serviços por via eletrónica com 

comerciantes, tal como definidos no 

artigo 4.º, n.º 1, alínea b) dessa diretiva, 

quer no sítio web do mercado em linha, 

quer no sítio web de um comerciante que 

utilize os serviços de computação 

disponibilizados pelo mercado em linha; 

 ____________________ 

 1-A Diretiva 2013/11/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 

2013, sobre a resolução alternativa de 

litígios de consumo, que altera o 

Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 

Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL) (JO 

L 165 de 18.6.2013, p. 63). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC


 

PE597.391v01-00 36/117 PR\1113653PT.docx 

PT 

Or. en 

Justificação 

O conceito de «comércio eletrónico» é demasiadamente vago. O relator sugere que se utilize 

o conceito de «mercado em linha», definido na recém-aprovada Diretiva 2016/1148/UE 

relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e 

da informação em toda a União. A definição foi ligeiramente modificada a fim de ter em 

conta que a presente diretiva abrange apenas relações entre as empresas e os consumidores. 

 

Alteração  51 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 21-A) «Serviços de transporte aéreo de 

passageiros», serviços prestados por 

transportadoras aéreas, operadores 

turísticos e entidades gestoras de 

aeroportos, tal como definidos no artigo 

2.º, alíneas b) a f), do Regulamento (CE) 

n.º 1107/2006 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1-A; 

 ____________________ 

 1-A Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 

de julho de 2006, relativo aos direitos das 

pessoas com deficiência e das pessoas 

com mobilidade reduzida no transporte 

aéreo, JO L 204 de 26.7.2006, p. 1. 

Or. en 

Justificação 

Por razões de clareza, é necessário definir o que se entende por «serviços de transporte 

aéreo de passageiros». A definição não pretende reduzir o âmbito de aplicação da proposta 

inicial da Comissão. 

 

Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 21-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 21-B) «Serviços de transporte rodoviário 

de passageiros», serviços abrangidos pelo 

artigo 2.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento 

(UE) n.º 181/2011; 

Or. en 

Justificação 

Por razões de clareza, é necessário definir o que se entende por «serviços de transporte 

rodoviário de passageiros». A definição não pretende reduzir o âmbito de aplicação da 

proposta inicial da Comissão. 

 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 21-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-C) «Serviços de transporte ferroviário 

de passageiros», todos os serviços de 

transporte ferroviário de passageiros 

abrangidos pelo artigo 2.º, n.ºs 1 e 2, do 

Regulamento (CE) n.º 1371/2007; 

Or. en 

Justificação 

Por razões de clareza, é necessário definir o que se entende por «serviços de transporte 

ferroviário de passageiros». A definição não pretende reduzir o âmbito de aplicação da 

proposta inicial da Comissão. 

 

Alteração  54 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 21-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 21-D) «Serviços de transporte marítimo e 

fluvial de passageiros», serviços de 

transporte de passageiros abrangidos pelo 

artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
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1177/2010; 

Or. en 

Justificação 

Por razões de clareza, é necessário definir o que se entende por «serviços de transporte 

marítimo e fluvial de passageiros». A definição não pretende reduzir o âmbito de aplicação 

da proposta inicial da Comissão. 

 

Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. No que respeita ao transporte 

ferroviário de passageiros, os requisitos 

de acessibilidade da presente diretiva no 

que respeita à prestação de informações 

devem ser considerados como cumpridos, 

sempre que os serviços cumpram as 

disposições correspondentes do 

Regulamento (UE) n.º 1371/2007. 

Or. en 

Justificação 

Sempre que a legislação setorial específica contemplar os requisitos existentes, a presente 

diretiva não deverá criar insegurança jurídica. 
 
 

Alteração  56 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-B. No que se refere às áreas 

construídas utilizadas para o transporte 

ferroviário de passageiros, devem 

considerar-se cumpridos os requisitos de 

acessibilidade da presente diretiva, sempre 

que as especificações técnicas de 

interoperabilidade respeitem as 
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disposições correspondentes do 

Regulamento (UE) n.º 1300/2014. 

Or. en 

Justificação 

Nos casos em que a legislação setorial específica existente estabeleça requisitos, a presente 

diretiva não deve criar insegurança jurídica. 

 

Alteração  57 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 6-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-C. No que se refere ao transporte 

ferroviário de passageiros, devem 

considerar-se cumpridos os requisitos de 

acessibilidade da presente diretiva 

relativos aos sítios Internet, sempre que os 

serviços respeitem as disposições 

correspondentes do Regulamento (UE) n.º 

454/2011. 

Or. en 

Justificação 

Nos casos em que a legislação setorial específica existente estabeleça requisitos, a presente 

diretiva não deve criar insegurança jurídica. 

 

Alteração  58 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 6-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-D. No que se refere ao transporte 

rodoviário de passageiros, devem 

considerar-se cumpridos os requisitos de 

acessibilidade da presente diretiva 

relativos à prestação de informações sobre 

as instalações e as características em 

matéria de acessibilidade, sempre que os 

serviços respeitem o artigo 11.º do 
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Regulamento (UE) n.º 181/2011. 

Or. en 

Justificação 

Nos casos em que a legislação setorial específica existente estabeleça requisitos, a presente 

diretiva não deve criar insegurança jurídica. 

 

Alteração  59 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 6-E (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-E. No que se refere ao transporte 

marítimo e fluvial de passageiros, devem 

considerar-se cumpridos os requisitos da 

presente diretiva relativos à prestação de 

informações sobre as instalações e 

características em matéria de 

acessibilidade, sempre que os serviços 

respeitem o artigo 9.º do Regulamento 

(UE) n.º 1177/2010. 

Or. en 

Justificação 

Nos casos em que a legislação setorial específica existente estabeleça requisitos, a presente 

diretiva não deve criar insegurança jurídica. 

 

Alteração  60 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. O comércio eletrónico deve 

cumprir os requisitos previstos na secção 

VIII do anexo I. 

9. Os mercados em linha devem 

cumprir os requisitos previstos na secção 

VIII do anexo I. 

Or. en 
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Justificação 

O conceito de «comércio eletrónico» é demasiadamente vago. O relator sugere que se utilize 

o conceito de «mercado em linha», definido na recém-aprovada Diretiva 2016/1148/UE 

relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e 

da informação em toda a União. 

 

Alteração  61 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

10. Os Estados-Membros, tendo em 

contas as condições nacionais, podem 

decidir que as áreas construídas utilizadas 

pelos utentes de serviços de transporte de 

passageiros, incluindo as áreas geridas 

pelos prestadores de serviços e por 

operadores de infraestruturas, bem como 

as áreas utilizadas pelos clientes dos 

serviços bancários e as lojas e os centros 

de atendimento a clientes geridos por 

operadores de serviços de telefonia, devem 

cumprir os requisitos de acessibilidade 

previstos na secção X do anexo 1, a fim de 

otimizar a sua utilização por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão é omissa quanto à inclusão ou exclusão das áreas construídas. 

Propõe-se a supressão desta cláusula de habilitação. Os Estados-Membros continuarão a 

poder aplicar a presente diretiva às áreas construídas, se o desejarem. Foi aditado um novo 

parágrafo ao artigo 28.º para exigir que a Comissão se pronuncie, no prazo de dois anos, 

sobre uma possível inclusão. 

 

Alteração  62 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros não podem levantar 

obstáculos à disponibilização no mercado 

no respetivo território de produtos e 

serviços que cumpram o disposto na 

presente diretiva por motivos relacionados 

com os requisitos de acessibilidade. 

Os Estados-Membros não podem levantar 

obstáculos à disponibilização no mercado 

no respetivo território de produtos que 

cumpram o disposto na presente diretiva 

por motivos relacionados com os requisitos 

de acessibilidade. Os Estados-Membros 

não podem levantar obstáculos à 

prestação, no respetivo território, de 

serviços que cumpram o disposto na 

presente diretiva por motivos relacionados 

com os requisitos de acessibilidade. 

Or. en 

 

Alteração  63 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os fabricantes devem conservar um 

registo das reclamações, dos produtos não 

conformes e dos produtos recolhidos, e 

informar os distribuidores de qualquer 

medida de controlo deste tipo. 

4. Os fabricantes devem conservar um 

registo das reclamações e dos produtos não 

conformes. 

Or. en 

Justificação 

A recolha é utilizada pelos operadores económicos ou imposta pela autoridade de 

fiscalização do mercado, sempre que um produto constitua um risco para a segurança dos 

consumidores ou seja nocivo para o ambiente. Os produtos não acessíveis ficam excluídos 

destas categorias. No entanto, um fabricante que não respeite esta legislação deve, de 

qualquer forma, ser objeto de sanções ou ser obrigado a tomar medidas corretivas, como a 

retirada de circulação dos produtos. A obrigação de manter os distribuidores informados de 

queixas afigura-se irrelevante no que se refere à acessibilidade de produtos e só tem lógica 

em caso de risco para a segurança ou para o ambiente. 
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Alteração  64 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os fabricantes que considerem ou 

tenham motivos para crer que determinado 

produto que colocaram no mercado não 

está em conformidade com a presente 

diretiva devem tomar imediatamente as 

medidas corretivas necessárias para pôr o 

produto em conformidade ou para o retirar 

ou recolher do mercado, consoante o caso. 

Além disso, se o produto apresentar um 

risco relacionado com a acessibilidade, os 

fabricantes devem informar imediatamente 

deste facto as autoridades nacionais 

competentes dos Estados-Membros em que 

disponibilizaram o produto para este efeito, 

fornecendo-lhes as informações relevantes, 

sobretudo no que se refere à não 

conformidade e às medidas corretivas 

aplicadas. 

8. Os fabricantes que considerem ou 

tenham motivos para crer que determinado 

produto que colocaram no mercado não 

está em conformidade com a presente 

diretiva devem tomar imediatamente as 

medidas corretivas necessárias para pôr o 

produto em conformidade ou para o retirar 

do mercado, consoante o caso. Além disso, 

se o produto não for conforme com a 

presente diretiva, os fabricantes devem 

informar imediatamente deste facto as 

autoridades nacionais competentes dos 

Estados-Membros em que disponibilizaram 

o produto para este efeito, fornecendo-lhes 

as informações relevantes, sobretudo no 

que se refere à não conformidade e às 

medidas corretivas aplicadas. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  65 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Cooperar com as autoridades 

nacionais competentes, a pedido desta, no 

que se refere a qualquer ação para evitar os 

riscos decorrentes de produtos abrangidos 

pelo seu mandato. 

(b) Cooperar com as autoridades 

nacionais competentes, a pedido desta, no 

que se refere a qualquer ação para garantir 

a conformidade dos produtos abrangidos 

pelo seu mandato com os requisitos a que 

se refere o artigo 3.º. 
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Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  66 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Caso um importador considere ou 

tenha motivos para crer que um produto 

não respeita os requisitos de acessibilidade 

previstos no artigo 3.º, não deve colocar o 

produto no mercado até que este seja posto 

em conformidade. Além disso, os 

importadores devem informar o fabricante 

e as autoridades de fiscalização do 

mercado sempre que o produto apresente 

um risco. 

3. Caso um importador considere ou 

tenha motivos para crer que um produto 

não respeita os requisitos de acessibilidade 

previstos no artigo 3.º, não deve colocar o 

produto no mercado até que este seja posto 

em conformidade. Além disso, os 

importadores devem informar o fabricante 

e as autoridades de fiscalização do 

mercado sempre que o produto não seja 

conforme com a presente diretiva. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  67 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Os importadores devem conservar 

um registo das reclamações, dos produtos 

não conformes e dos produtos recolhidos, 

e informar os distribuidores de qualquer 

7. Os importadores devem conservar 

um registo das reclamações e dos produtos 

não conformes e devem informar os 

distribuidores de qualquer medida de 
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medida de controlo deste tipo. controlo deste tipo. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  68 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Os importadores que considerem ou 

tenham motivos para crer que determinado 

produto que colocaram no mercado não 

está em conformidade com a presente 

diretiva devem tomar imediatamente as 

medidas corretivas necessárias para pôr o 

produto em conformidade ou para o retirar 

ou recolher do mercado, consoante o caso. 

Além disso, se o produto apresentar um 

risco relacionado com a acessibilidade, os 

importadores devem informar 

imediatamente deste facto as autoridades 

nacionais competentes dos Estados-

Membros em que disponibilizaram o 

produto para este efeito, fornecendo-lhes as 

informações relevantes, sobretudo no que 

se refere à não conformidade e às medidas 

corretivas aplicadas. 

8. Os importadores que considerem ou 

tenham motivos para crer que determinado 

produto que colocaram no mercado não 

está em conformidade com a presente 

diretiva devem tomar imediatamente as 

medidas corretivas necessárias para pôr o 

produto em conformidade ou para o retirar 

do mercado, consoante o caso. Além disso, 

se o produto não for conforme com a 

presente diretiva, os fabricantes devem 

informar imediatamente deste facto as 

autoridades nacionais competentes dos 

Estados-Membros em que disponibilizaram 

o produto para este efeito, fornecendo-lhes 

as informações relevantes, sobretudo no 

que se refere à não conformidade e às 

medidas corretivas aplicadas. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 
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Alteração  69 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Caso um distribuidor considere ou 

tenha motivos para crer que um produto 

não cumpre os requisitos de acessibilidade 

previstos no artigo 3.º, não deve 

disponibilizar o produto no mercado até 

que este seja posto em conformidade. Além 

disso, os distribuidores devem informar o 

fabricante e as autoridades de fiscalização 

do mercado sempre que o produto 

apresente um risco. 

3. Caso um distribuidor considere ou 

tenha motivos para crer que um produto 

não cumpre os requisitos de acessibilidade 

previstos no artigo 3.º, não deve 

disponibilizar o produto no mercado até 

que este seja posto em conformidade. Além 

disso, os distribuidores devem informar o 

fabricante e as autoridades de fiscalização 

do mercado sempre que o produto não seja 

conforme com a presente diretiva. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  70 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os distribuidores que considerem 

ou tenham motivos para crer que 

determinado produto que colocaram no 

mercado não está em conformidade com a 

presente diretiva devem tomar 

imediatamente as medidas corretivas 

necessárias para pôr o produto em 

conformidade ou para o retirar ou recolher 

do mercado, consoante o caso. Além disso, 

se o produto apresentar um risco 

relacionado com a acessibilidade, os 

distribuidores devem informar 

imediatamente deste facto as autoridades 

nacionais competentes dos Estados-

5. Os distribuidores que considerem 

ou tenham motivos para crer que 

determinado produto que colocaram no 

mercado não está em conformidade com a 

presente diretiva devem tomar 

imediatamente as medidas corretivas 

necessárias para pôr o produto em 

conformidade ou para o retirar do mercado, 

consoante o caso. Além disso, se o produto 

não for conforme com a presente diretiva, 

os fabricantes devem informar 

imediatamente deste facto as autoridades 

nacionais competentes dos Estados-

Membros em que disponibilizaram o 
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Membros em que disponibilizaram o 

produto para este efeito, fornecendo-lhes as 

informações relevantes, sobretudo no que 

se refere à não conformidade e às medidas 

corretivas aplicadas. 

produto para este efeito, fornecendo-lhes as 

informações relevantes, sobretudo no que 

se refere à não conformidade e às medidas 

corretivas aplicadas. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  71 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Mediante pedido fundamentado da 

autoridade nacional competente, os 

distribuidores devem facultar toda a 

informação e a documentação necessárias 

para demonstrar a conformidade do 

produto. Devem ainda cooperar com a 

referida autoridade, a pedido desta, em 

qualquer ação de eliminação dos riscos 

decorrentes de produtos que tenham 

disponibilizado no mercado. 

6. Mediante pedido fundamentado da 

autoridade nacional competente, os 

distribuidores devem facultar toda a 

informação e a documentação necessárias 

para demonstrar a conformidade do 

produto. Devem ainda cooperar com a 

referida autoridade, a pedido desta, em 

qualquer ação para garantir que os 

produtos que tenham disponibilizado no 

mercado são conformes com os requisitos 

a que se refere o artigo 3.º. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  72 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Os operadores económicos devem 

estar em condições de apresentar as 

informações referidas no número 1 durante 

um período de 10 anos depois de lhes ter 

sido fornecido o produto e durante um 

período de 10 anos depois de terem 

fornecido o produto. 

2. Os operadores económicos devem 

estar em condições de apresentar as 

informações referidas no número 1 durante 

um determinado período depois de lhes ter 

sido fornecido o produto ou depois de 

terem fornecido o produto. 

Or. en 

 

Alteração  73 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados, nos termos do 

artigo 23.º-A, a fim de fixar o período a 

que se refere o n.º 2 do presente artigo. O 

período deve ser fixado de forma 

proporcional ao ciclo de vida do produto. 

Or. en 

Justificação 

Justification: O anexo I da Decisão n.º 768/2008 estabelece, no seu artigo R7, que esse 

período deve ser fixado de forma proporcional ao ciclo de vida do produto. A proposta da 

Comissão não segue esse princípio e sugere um período de 10 anos para todos os produtos. 

Tal não é conforme com a referida decisão e o relator sugere, portanto, que a Comissão fique 

habilitada a adotar atos delegados para permitir uma maior flexibilidade relativamente a 

produtos com um ciclo de vida mais curto. 

 

Alteração  74 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os prestadores de serviços devem 

elaborar as informações necessárias em 

2. Os prestadores de serviços devem 

elaborar as informações necessárias em 
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conformidade com o anexo III, explicando 

de que forma os serviços que prestam 

cumprem os requisitos de acessibilidade 

enunciados no artigo 3.º. As informações 

devem ser disponibilizadas ao público por 

escrito e oralmente, de maneira acessível a 

pessoas com limitações funcionai e a 

pessoas com deficiência. Os prestadores de 

serviços devem conservar as informações 

pelo tempo que o serviço está disponível. 

conformidade com o anexo III, explicando 

de que forma os serviços que prestam 

cumprem os requisitos de acessibilidade 

enunciados no artigo 3.º. As informações 

devem ser disponibilizadas ao público por 

escrito e oralmente, de maneira acessível a 

pessoas com deficiência. Os prestadores de 

serviços devem conservar as informações 

pelo tempo que o serviço está disponível. 

Or. en 

Justificação 

A proposta de diretiva visa apoiar os Estados-Membros no cumprimento das obrigações que 

lhes incumbem em matéria de acessibilidade por força da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção refere-se somente a «pessoas 

com deficiência». Propõe-se, por conseguinte, harmonizar a diretiva com a Convenção e 

limitar o seu âmbito de aplicação exclusivamente às pessoas com deficiência. A proposta está 

igualmente em consonância com a diretiva recentemente adotada sobre a acessibilidade dos 

sítios Web e das aplicações móveis dos organismos do setor público. 

 

Alteração  75 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (B-A) a duração de vida da 

infraestrutura e dos produtos utilizados 

na prestação de um serviço; 

Or. en 

 

Alteração  76 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Para efeitos de aplicação dos n.os 1 

e 2, a Comissão adota atos delegados, em 

conformidade com o artigo 23.º-A, a fim 
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de completar a presente diretiva, 

estabelecendo as orientações relativas a 

todos os produtos e serviços abrangidos 

pela presente diretiva. A Comissão 

adotará o primeiro ato delegado sobre 

esta matéria relativamente a todos os 

produtos e serviços que se insiram no 

âmbito de aplicação da presente diretiva 

até ... [um ano a contar da de data 

entrada em vigor da presente diretiva]. 

Or. en 

Justificação 

A fim de reforçar a segurança jurídica para os fabricantes que necessitem de recorrer à 

derrogação, a Comissão elaborará orientações interpretativas. 

 

Alteração  77 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que os operadores 

económicos invoquem as exceções 

previstas nos n.os 1 a 5 para um 

determinado produto ou serviço, devem 

notificar a autoridade de fiscalização do 

mercado competente do Estado-Membro 

em cujo mercado é colocado ou 

disponibilizado o produto ou o serviço. A 

notificação deve incluir a apreciação 

referida no n.º 3. As microempresas estão 

isentas desta notificação, mas devem estar 

em condições de fornecer os documentos 

relevantes, a pedido da autoridade de 

fiscalização do mercado competente. 

6. Sempre que os operadores 

económicos invoquem as exceções 

previstas nos n.os 1 a 5 para um 

determinado produto ou serviço, devem 

notificar a autoridade de fiscalização do 

mercado competente do Estado-Membro 

em cujo mercado é colocado ou 

disponibilizado o produto ou o serviço. A 

notificação deve incluir a apreciação 

referida no n.º 3. 

Or. en 

 

Alteração  78 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 6-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 6-A. As PME ficam isentas do requisito 

de notificação estabelecido no n.º 6, 

embora devam estar em condições de 

fornecer a documentação pertinente 

solicitada por uma autoridade de 

fiscalização do mercado competente. 

Or. en 

Justificação 

A fim de reduzir a carga regulamentar das PME, é necessária uma cláusula de salvaguarda 

para garantir a proporcionalidade dos requisitos para as empresas de pequena dimensão. 

 

Alteração  79 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-B. A Comissão adota atos de 

execução que estabeleçam um modelo de 

notificação para os fins do n.º 6 do 

presente artigo. Esses atos de execução 

são adotados em conformidade com o 

procedimento de consulta referido no 

artigo 24.º, n.º 1-A. A Comissão adotará o 

primeiro ato delegado sobre esta matéria 

até... [dois anos a contar da data de 

entrada em vigor da presente diretiva]. 

Or. en 

Justificação 

A fim de facilitar o procedimento de notificação, a Comissão deve elaborar um modelo único 

que os fabricantes possam utilizar em toda a União Europeia. 

 

Alteração  80 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A.  A Comissão solicitará, em 

conformidade com o artigo 10.º do 

Regulamento (UE) n.º 1025/2012, a uma 

ou mais organizações europeias de 

normalização que elaborem normas 

harmonizadas para cada um dos 

requisitos de acessibilidade referidos no 

artigo 3.º. A Comissão aprovará tais 

pedidos até... [dois anos a contar da data 

de entrada em vigor da presente diretiva]. 

Or. en 

 

Alteração  81 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Especificações técnicas comuns Especificações técnicas 

Or. en 

 

Alteração  82 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Quando não tenha sido publicada 

no Jornal Oficial da União Europeia uma 

referência às normas harmonizadas, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 1025/2012, e sejam necessárias, para a 

harmonização do mercado, informações 

complementares sobre os requisitos de 

acessibilidade de determinados produtos e 

serviços, a Comissão pode adotar atos de 

execução que estabeleçam especificações 

técnicas comuns («ETC»)  para os 

1. Quando não tenha sido publicada 

uma referência às normas harmonizadas 

depois de completados, no mínimo, dois 

anos a contar da adoção de um pedido a 

uma ou mais organizações europeias de 

normalização para elaborar tais normas 

harmonizadas, a Comissão pode adotar 

atos de execução que estabeleçam 

especificações técnicas que cumpram os 

requisitos de acessibilidade referidos no 

artigo 3.º. Os referidos atos de execução 
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requisitos de acessibilidade previstos no 

anexo I da presente diretiva.  Os referidos 

atos de execução devem ser adotados pelo 

procedimento de execução enunciado no 

artigo 24.º, n.º 2, da presente diretiva. 

devem ser adotados pelo procedimento de 

execução enunciado no artigo 24.º, n.º 2, da 

presente diretiva. 

Or. en 

Justificação 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Alteração  83 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Se não tiver sido publicada 

qualquer referência às normas 

harmonizadas, considera-se que os 

produtos e serviços que cumpram as 

especificações técnicas referidas no n.º 1 

ou partes dessas especificações estão em 

conformidade com os requisitos de 

acessibilidade referidos no artigo 3.º e 

abrangidos por essas especificações 

técnicas ou por partes dessas 

especificações. 

Or. en 

 

Alteração  84 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2  
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Texto da Comissão Alteração 

2. Os produtos e serviços que 

respeitem as ETC referidas no n.º 1, ou 

partes dessas especificações, devem ser 

considerados conformes com os requisitos 

de acessibilidade enunciados no artigo 3.º 

que são previstos nessas ETC ou partes 

destas. 

2. Os produtos e serviços que 

respeitem as especificações técnicas 

referidas no n.º 1, ou partes dessas 

especificações, devem ser considerados 

conformes com os requisitos de 

acessibilidade enunciados no artigo 3.º que 

são previstos nessas especificações 

técnicas ou partes destas. 

Or. en 

 

Alteração  85 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Caso um produto esteja abrangido 

por mais do que um ato da União que exija 

uma declaração UE de conformidade, deve 

ser elaborada uma declaração UE de 

conformidade única referente a todos esses 

atos da União. Essa declaração deve conter 

a identificação dos diplomas em causa, 

incluindo as respetivas referências de 

publicação. 

3. Caso um produto esteja abrangido 

por mais do que um ato da União que exija 

uma declaração UE de conformidade, deve 

ser elaborada a declaração UE de 

conformidade referente a todos esses atos 

da União. Essa declaração deve conter a 

identificação dos diplomas em causa, 

incluindo as respetivas referências de 

publicação. 

Or. en 

Justificação 

Como acontece com outros requisitos, o fabricante deve poder apresentar uma só declaração 

de conformidade relativa a vários atos legislativos. 

 

Alteração  86 

Proposta de diretiva 

Artigo 17-A – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A.  A não conformidade de um 

produto com os requisitos de 
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acessibilidade estabelecidos na presente 

diretiva não constitui um risco grave, na 

aceção do artigo 20.º do Regulamento 

(CE) n.º 765/2008. 

Or. en 

 

Alteração  87 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Procedimento aplicável aos produtos que 

apresentam um risco em matéria de 

acessibilidade a nível nacional 

Procedimento aplicável aos produtos não 

conformes com a presente diretiva a nível 

nacional 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  88 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que as autoridades de fiscalização 

do mercado de um Estado-Membro 

tenham agido em conformidade com o 

artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 

765/2008, ou existam motivos suficientes 

para crer que um produto abrangido pela 

presente diretiva apresenta um risco para 

os aspetos relacionados com aa 

acessibilidade abrangidos pela presente 

diretiva, devem proceder a uma avaliação 

do produto em causa abrangendo todos os 

requisitos previstos na presente diretiva. Os 

Sempre que as autoridades de fiscalização 

do mercado de um Estado-Membro 

considerem que existem motivos 

suficientes para crer que um produto 

abrangido pela presente diretiva não está 

em conformidade com a presente diretiva, 

devem proceder a uma avaliação do 

produto em causa abrangendo todos os 

requisitos previstos na presente diretiva. Os 

operadores económicos interessados devem 

cooperar plenamente com as autoridades de 

fiscalização do mercado. 
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operadores económicos interessados devem 

cooperar plenamente com as autoridades de 

fiscalização do mercado. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  89 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 

autoridades de fiscalização do mercado 

verifiquem que o produto não cumpre os 

requisitos da presente diretiva, devem 

exigir imediatamente ao operador 

económico em causa que tome todas as 

medidas corretivas adequadas para 

assegurar a conformidade do produto com 

os requisitos mencionados ou para o retirar 

do mercado ou recolher num prazo 

razoável que fixem e seja proporcional à 

natureza do risco. 

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 

autoridades de fiscalização do mercado 

verifiquem que o produto não cumpre os 

requisitos da presente diretiva, devem 

exigir imediatamente ao operador 

económico em causa que tome todas as 

medidas corretivas adequadas para 

assegurar a conformidade do produto com 

os requisitos mencionados ou para o retirar 

do mercado, de forma proporcional à 

natureza da não conformidade. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  90 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que o operador económico 

em causa não tomar as medidas corretivas 

adequadas no prazo referido no segundo 

parágrafo do n.º 1, as autoridades de 

fiscalização do mercado devem tomar 

todas as medidas provisórias adequadas 

para proibir ou restringir a disponibilização 

do produto no respetivo mercado ou para o 

retirar ou recolher do mercado. As 

autoridades de fiscalização do mercado 

devem informar imediatamente a Comissão 

e os demais Estados-Membros das medidas 

tomadas. 

4. Sempre que o operador económico 

em causa não tomar as medidas corretivas 

adequadas no prazo referido no segundo 

parágrafo do n.º 1, as autoridades de 

fiscalização do mercado devem tomar 

todas as medidas provisórias adequadas 

para proibir ou restringir a disponibilização 

do produto no respetivo mercado ou para o 

retirar do mercado. As autoridades de 

fiscalização do mercado devem informar 

imediatamente a Comissão e os demais 

Estados-Membros das medidas tomadas. 

Or. en 

Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  91 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – n.º 5 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A informação referida no n.º 4 deve 

conter todos os elementos disponíveis, em 

especial os dados necessários à 

identificação do produto não conforme, da 

origem deste, da natureza da alegada não 

conformidade e do risco conexo, da 

natureza e da duração das medidas 

nacionais tomadas e das observações do 

operador económico em causa. As 

autoridades de fiscalização do mercado 

devem indicar se a não conformidade se 

deve a alguma das seguintes razões: 

5. A informação referida no n.º 4 deve 

conter todos os elementos disponíveis, em 

especial os dados necessários à 

identificação do produto não conforme, da 

origem deste, da natureza da alegada não 

conformidade, da natureza e da duração 

das medidas nacionais tomadas e das 

observações do operador económico em 

causa. As autoridades de fiscalização do 

mercado devem indicar se a não 

conformidade se deve a alguma das 

seguintes razões: 

Or. en 
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Justificação 

Esta formulação está relacionada com a formulação utilizada no novo quadro legislativo. As 

disposições em matéria de segurança do novo quadro legislativo necessitam de ser adaptadas 

para se alinharem com a finalidade da presente diretiva. Um produto não acessível por 

pessoas com deficiência não constitui um risco, mas não respeita a presente diretiva. 

 

Alteração  92 

Proposta de diretiva 

Artigo 21 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Aquando da definição dos 

requisitos de acessibilidade relacionados 

com os critérios sociais e de qualidade 

estabelecidos pelas autoridades 

competentes em concursos para serviços 

públicos de transporte ferroviário e 

rodoviário de passageiros ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.º 1370/2007; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

O regulamento relativo à obrigação de serviço público (referência jurídica) menciona 

critérios sociais. No âmbito desse regulamento, estes critérios não estão relacionados com a 

acessibilidade. Por conseguinte, a presente diretiva não deve intervir no domínio dos 

regulamentos relativos à obrigação de serviço público, visto que tal não criará maior clareza 

para o utilizador final. 

 

Alteração  93 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Para efeitos de aplicação do n.º 1, 

a Comissão adota orientações relativas a 

todos os produtos e serviços abrangidos 

pela presente diretiva até... [1 ano após a 

entrada em vigor da presente diretiva]. 

Or. en 
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Justificação 

A fim de reforçar a segurança jurídica para os fabricantes que necessitem de recorrer à 

derrogação, a Comissão elaborará orientações interpretativas. 

 

Alteração  94 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que uma autoridade 

competente tiver invocado a exceção 

prevista nos n.os 1, 2 e 3 relativamente a 

um produto ou serviço específico, deverá 

notificar a Comissão desse facto. A 

notificação deve incluir a avaliação 

referida no n.º 2. 

4. Sempre que uma autoridade 

competente tiver invocado a exceção 

prevista nos n.os 1, 2 e 3 relativamente a 

um produto ou serviço específico, deverá, 

na sequência de um pedido da Comissão, 

fornecer a avaliação referida no n.º 3. 

Or. en 

Justificação 

A diretiva não deve criar encargos para as autoridades competentes, se o respetivo valor 

acrescentado não ficar provado. 

 

Alteração  95 

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A Comissão adota atos de 

execução que estabeleçam um modelo de 

notificação para os fins do n.º 4 do 

presente artigo. Esses atos de execução 

são adotados em conformidade com o 

procedimento de consulta referido no 

artigo 24.º, n.º 1-A. A Comissão adotará o 

primeiro ato delegado sobre esta matéria 

até... [dois anos após a entrada em vigor 

da presente diretiva]. 

Or. en 
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Alteração  96 

Proposta de diretiva 

Capítulo VII – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

COMPETÊNCIAS DE EXECUÇÃO E 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ATOS DELEGADOS, COMPETÊNCIAS 

DE EXECUÇÃO E DISPOSIÇÕES 

FINAIS 

Or. en 

 

Alteração  97 

Proposta de diretiva 

Artigo 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-A 

 Exercício da delegação 

 1.  A competência para adotar atos 

delegados é conferida à Comissão nas 

condições estabelecidas no presente 

artigo. 

 2.  A competência para adotar os atos 

delegados referidos no artigo 10.º, n.º 2-A, 

e no artigo 12.º, n.º 5-A, é conferida à 

Comissão por prazo indeterminado, a 

partir de …* [data da entrada em vigor da 

presente diretiva]. 

 3.  A delegação de competências 

referida no artigo 10.º, n.º 2-A, e no artigo 

12.º, n.º 5-A, pode ser revogada em 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. A decisão de 

revogação produz efeitos a partir do dia 

seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia ou de uma 

data posterior nela especificada. A 

decisão de revogação não afeta os atos 

delegados já em vigor. 
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 4.  Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão consulta os peritos designados 

por cada Estado-Membro, em 

conformidade com os princípios 

estabelecidos no Acordo Interinstitucional 

sobre Legislar Melhor, de 13 de abril de 

2016. 

 5.  Assim que adotar um ato delegado, 

a Comissão notifica-o simultaneamente 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 6.  Um ato delegado adotado nos 

termos dos artigo 10.º, n.º 2-A, e do artigo 

12.º, n.º 5-A, só entra em vigor se não 

tiverem sido formuladas objeções pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 

prazo de dois meses a contar da 

notificação desse ato ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 

formular. O referido prazo pode ser 

prorrogado por dois meses, por iniciativa 

do Parlamento Europeu ou do Conselho. 

Or. en 

Justificação 

O anexo I da Decisão n.º 768/2008 estabelece, no seu artigo R7, que esse período deve ser 

fixado de forma proporcional ao ciclo de vida do produto. A proposta da Comissão não segue 

esse princípio e sugere um período de 10 anos para todos os produtos. Tal não é conforme 

com a referida decisão e o relator sugere, portanto, que a Comissão fique habilitada a adotar 

atos delegados para permitir uma maior flexibilidade relativamente a produtos com um ciclo 

de vida mais curto. 

 

Alteração  98 

Proposta de diretiva 

Artigo 24 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Sempre que se faça referência ao 

presente número, aplica-se o artigo 4.º do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 
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Or. en 

 

Alteração  99 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir meios adequados e eficazes para 

garantir o cumprimento do disposto na 

presente diretiva. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir meios adequados e eficazes para 

garantir que os operadores económicos 

cumpram o disposto na presente diretiva. 

Or. en 

Justificação 

Clarificação do texto. 

 

Alteração  100 

Proposta de diretiva 

Artigo 25 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O presente artigo não se aplica a 

contratos abrangidos pelas Diretivas 

2014/24/UE e 2014/25/UE. 

Or. en 

Justificação 

Incluir as Diretivas 2014/24/UE e 2014/25/UE (contratos públicos) seria excessivo e criaria 

insegurança jurídica. 

 

Alteração  101 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Devem ter em conta a extensão do 4. Devem ter em conta a extensão do 
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caso de não conformidade, incluindo o 

número de unidades de produtos ou 

serviços não conformes em causa, bem 

como o número de pessoas afetadas. 

caso de não conformidade, incluindo a sua 

gravidade e o número de unidades de 

produtos ou serviços não conformes em 

causa, bem como o número de pessoas 

afetadas. 

Or. en 

Justificação 

É importante ter em conta a gravidade e o impacto da não conformidade na aplicação de 

medidas. 

 

Alteração  102 

Proposta de diretiva 

Artigo 27 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros que façam 

uso da possibilidade prevista no artigo 3.º, 

n.º 10, devem comunicar à Comissão o 

texto das principais disposições de direito 

nacional que adotarem para esse efeito, e 

apresentar um relatório à Comissão sobre 

os progressos realizados na sua execução. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  103 

Proposta de diretiva 

Artigo 27-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 27.º-A 

 Medidas transitórias 

 1.  Sem prejuízo do disposto no n.º 2 

do presente artigo, os Estados-Membros 

estabelecem um período de transição de 

cinco anos a partir de... [seis anos a 

contar da data de entrada em vigor da 

presente diretiva], durante o qual os 

fornecedores de serviços podem continuar 
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a prestar serviços recorrendo a produtos 

que eram legalmente utilizados para 

prestar serviços semelhantes antes dessa 

data. 

 2.  Os Estados-Membros podem 

decidir que os terminais self-service 

legalmente utilizados por fornecedores de 

serviços na prestação de serviços 

anteriormente a... [seis anos a contar da 

data de entrada em vigor da presente 

diretiva] podem continuar a ser utilizados 

na prestação de serviços similares até ao 

fim da respetiva duração de vida 

económica ou até estarem completamente 

amortizados. 

Or. en 

Justificação 

Em conformidade com o princípio de que a presente diretiva só se aplica a produtos e 

serviços novos, propõe-se que os fornecedores de serviços não sejam obrigados a tornar 

todos os produtos acessíveis a partir do primeiro dia da entrada em vigor da presente 

diretiva, concedendo-lhes um prazo de cinco anos para o fazerem. Os terminais self-service 

podem ser dispendiosos. Por conseguinte, propõe-se permitir aos fornecedores de serviços 

que os utilizem até ao final do respetivo ciclo de vida. 

 

Alteração  104 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

No prazo de [... inserir data - cinco anos 

após a aplicação da presente diretiva] e, 

posteriormente, de cinco em cinco anos, a 

Comissão deve apresentar um relatório 

sobre a aplicação da presente diretiva ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões. 

Até [... dois anos após a data de entrada 

em vigor da presente diretiva], a Comissão 

apresenta ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões um 

relatório sobre a pertinência de um 

alargamento do âmbito de aplicação da 

presente diretiva às áreas construídas. No 

prazo de  [... inserir data - cinco anos após 

a aplicação da presente diretiva] e, 

posteriormente, de cinco em cinco anos, a 

Comissão deve apresentar um relatório 

sobre a aplicação da presente diretiva ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
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Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões. 

Or. en 

Justificação 

A cláusula de habilitação relativa às áreas construídas deve ser substituída por esta 

obrigação de apresentação de relatórios. 

 

Alteração  105 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção I – ponto A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A.  Sistemas operativos 

 1.  A fim de maximizar uma utilização 

razoavelmente previsível por pessoas com 

deficiência, a prestação de serviços deve 

ser consentânea com os requisitos de 

desempenho funcional estabelecidos no 

ponto C e deve incluir: 

 (a)  Informações sobre o 

funcionamento do serviço em causa e 

sobre as suas características e 

funcionalidades em matéria de 

acessibilidade; 

 (b)  Informações eletrónicas, incluindo 

os sítios Web necessários à prestação do 

serviço; 

Or. en 

Justificação 

Cada vez mais, os sistemas operativos modernos são fornecidos sob a forma de serviços. O 

que antes era material informático presente nas instalações de uma empresa está a 

converter-se num serviço transfronteiras, o que ilustra a possibilidade de os serviços 

substituírem as mercadorias em determinados casos.  Atualmente, são várias as diferenças 

em relação às mercadorias. Por exemplo, são atualizados com regularidade e facilidade, não 

sendo estáticos. Por conseguinte, não seria coerente tratar os sistemas operativos como 

produtos na presente diretiva. 
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Alteração  106 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção I – ponto B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 B.  Material informático de uso geral  

Or. en 

Justificação 

Reorganização necessária devido à classificação dos sistemas operativos como serviços. 

 

Alteração  107 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção I – ponto 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam 

acessíveis os seguintes elementos:  

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados em conformidade com os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos no ponto C. A conceção e o 

fabrico dos produtos inclui os seguintes 

elementos: 

Or. en 

Justificação 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.  

Alteração  108 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção I – ponto 1 – alíneas a) a f) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a)  As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem: 

(a)  As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências); 

(i)  estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  ser facilmente compreensíveis  

(iii)  ser percetíveis   

(iv)  figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis  

 

(b)  A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação); 

(b)  A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação); 

(c)  As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto, que devem 

respeitar os seguintes elementos:  

(c)  As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto;  

(i)  o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais 

 

(ii)  fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual  

 

(d)  A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída) em conformidade com o 

ponto 2; 

(d)  A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída);  

(e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2;  

(e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com deficiência; 

(f)  A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

(f)  A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

Or. en 
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Alteração  109 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

[.....] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  110 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção I – ponto C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 C.  Requisitos de desempenho 

funcional 

 (a) Utilização sem visão 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 

 (b) Utilização com visão limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 
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 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

prever, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem uma 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 

 (g) Utilização com força ou 

manipulação limitada 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 

 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, as suas 

características operacionais devem estar 

ao alcance de todos os utilizadores; 

 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j) Utilização com capacidades 

cognitivas limitadas 

 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 
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utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  111 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção II – ponto 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam acessíveis 

os seguintes elementos:  

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam 

conformes com os requisitos de 

desempenho funcional previstos no n.º 1-

A e devem incluir os seguintes elementos: 

Or. en 

Justificação 

As alterações em apreço protegem a inovação na União. A presente diretiva supostamente só 

deveria identificar o que deve ser tornado acessível, e não a forma de o fazer. Assim, os 

requisitos de acessibilidade só deveriam ser definidos a nível funcional. Contudo, a proposta 

inicial da Comissão contém alguns requisitos técnicos que tiveram de ser suprimidos. A nova 

lista de requisitos funcionais é resistente ao tempo e corresponde à lista da nova norma (EN 

301 549), que é a primeira norma europeia em matéria de acessibilidade das TIC. A cada 

requisito funcional deve corresponder uma norma harmonizada. Esta justificação aplica-se a 

todo o anexo. 

Alteração  112 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção II – ponto 1 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

(a)  As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem: 

(a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências); 

(i)  estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  ser facilmente compreensíveis  

(iii)  ser percetíveis   

(iv)  figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis  

 

(b)  A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída) em conformidade com o 

ponto 2; 

(b)  A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída);  

(c)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2;  

(c)  A funcionalidade do produto; 

(d)  A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

(d)  A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

Or. en 

 

Alteração  113 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção II – ponto 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A.  Requisitos de desempenho 

funcional 

 (a) Utilização sem visão 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 
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 (b) Utilização com visão limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 

 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem a 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 

 (g) Utilização com força ou 

manipulação limitadas 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 

 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, os seus 

elementos operacionais devem estar ao 

alcance de todos os utilizadores; 
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 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j) Utilização com capacidades 

cognitivas limitadas 

 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 

utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  114 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção II – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

[....] Suprimido 

Or. en 
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Alteração  115 

Proposta de diretiva 

Anexo I – secção III – ponto A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência, os serviços 

devem respeitar os seguintes requisitos:  

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem respeitar os requisitos de 

desempenho funcional estabelecidos no 

ponto B-A e devem incluir: 

(a)  Os produtos utilizados na prestação 

do serviço devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do ponto 

B «Equipamentos terminais com 

capacidades informáticas avançadas 

conexos, para uso dos consumidores»; 

(a)  Os produtos utilizados pelos 

fornecedores de serviços na prestação do 

serviço em causa, em conformidade com 

as exigências do ponto B «Equipamentos 

terminais com capacidades informáticas 

avançadas conexos, para uso dos 

consumidores»; 

(b)  As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem respeitar 

os seguintes elementos: 

(b)  As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade; 

(i)  o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  fornecer alternativas ao conteúdo 

não textual;  

 

(iii)  as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea c);  

(c)  Informações eletrónicas, incluindo 

as aplicações em linha e os sítios Web que 

lhes estão associados e são necessários 

para a prestação do serviço; 

(c)  Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, 

permitindo adaptar a apresentação do 

conteúdo, incluindo as funções 

interativas, e prevendo, se necessário, 

uma alternativa eletrónica acessível; e de 
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um modo que facilite a interoperabilidade 

com vários agentes utilizadores e 

tecnologias assistenciais disponíveis na 

União e a nível internacional; 

(d)  São fornecidas informações 

acessíveis com vista à complementaridade 

entre serviços de assistência; 

(d)  Informações acessíveis com vista à 

complementaridade entre serviços de 

assistência; 

(e)  São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais.  

(e)  Funções, práticas, estratégias, 

procedimentos e alterações ao 

funcionamento do serviço, que visem dar 

resposta às necessidades das pessoas com 

deficiência. 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  116 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção III – ponto B – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam acessíveis 

os seguintes elementos:  

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados em conformidade com os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos no ponto B-A e devem 

incluir os seguintes elementos: 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 
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requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  117 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção III – ponto B – n.º 1 – alíneas a) a f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a)  As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem: 

(a)  As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências); 

(i)  estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  ser facilmente compreensíveis;  

(iii)  ser percetíveis;   

(iv)  figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis  

 

(b)  A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação) 

(b)  A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação) 

(c)  As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto, que devem 

respeitar os seguintes elementos:  

(c)  As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto; 

(i)  o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual;  

 

(d)  A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída) em conformidade com o 

ponto 2; 

(d)  A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída);  

(e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

(e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 
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necessidades das pessoas com limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2;  

necessidades das pessoas com deficiência; 

(f)  A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

(f)  A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

Or. en 

 

 

Alteração  118 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção III – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

[....] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  119 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção III – ponto B-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 B-A. Requisitos de desempenho 

funcional 

 (a) Utilização sem visão 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 

 (b) Utilização com visão limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 
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 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 

 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem a 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 

 (g) Utilização com força ou 

manipulação limitada 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 

 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, os seus 

elementos operacionais devem estar ao 

alcance de todos os utilizadores; 

 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j) Utilização com capacidades 

cognitivas limitadas 
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 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 

utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  120 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção III – ponto A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem respeitar os seguintes requisitos:  

1. A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem cumprir os requisitos de 

desempenho funcional estabelecidos no 

ponto B-A, e devem incluir: 

(a)  Os produtos utilizados na prestação 

do serviço, em conformidade com as 

exigências do ponto B «Equipamentos 

terminais com capacidades informáticas 

avançadas conexos, para uso dos 

consumidores»; 

(a)  Os produtos que os prestadores de 

serviços utilizam na prestação do serviço 

em questão, em conformidade com as 

exigências do ponto B «Equipamentos 

terminais com capacidades informáticas 

avançadas conexos, para uso dos 

consumidores»; 

(b)  As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 

(b)  Informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 



 

PE597.391v01-00 80/117 PR\1113653PT.docx 

PT 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem respeitar 

os seguintes elementos: 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade; 

(i)  o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  fornecer alternativas ao conteúdo 

não textual;  

 

(iii)  as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea c);  

(c)  Informações eletrónicas, incluindo 

os sítios Web e os pedidos em linha que 

lhes estão associados necessários à 

prestação do serviço; 

(c)  Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, 

permitindo adaptar a apresentação do 

conteúdo, incluindo as funções 

interativas, e prevendo, se necessário, 

uma alternativa eletrónica acessível; e de 

um modo que facilite a interoperabilidade 

com vários agentes utilizadores e 

tecnologias assistenciais disponíveis na 

União e a nível internacional; 

 

(d)  São fornecidas informações 

acessíveis com vista à complementaridade 

entre serviços de assistência; 

(d)  Informações destinadas a facilitar 

a complementaridade entre serviços de 

assistência; 

(e)  São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais.  

(e)  Funções, práticas, estratégias e 

procedimentos, bem como alterações ao 

funcionamento do serviço, que visem dar 

resposta às necessidades das pessoas com 

deficiência. 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 
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301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  121 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IV – ponto B – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam 

acessíveis os seguintes elementos:  

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados em conformidade com os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos no ponto B-A e devem 

incluir os seguintes elementos: 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  122 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IV – ponto B – n.º 1 – alíneas a) a f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a)  As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem: 

(a)  As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências); 

(i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  ser facilmente compreensíveis;  

(iii)  ser percetíveis;   

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

previsíveis;  

(b)  A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação); 

(b)  A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação); 

(c)  As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto, que devem 

respeitar os seguintes elementos:  

(c)  As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto; 

(i) o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual;  

 

(d)  A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída) em conformidade com o 

ponto 2; 

(d)  A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída);  

(e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2;  

(e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com deficiência; 

(f)  A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

(f)  A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

Or. en 

 

Alteração  123 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IV – ponto B – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

[....] Suprimido 

Or. en 
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Alteração  124 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IV – ponto B-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 B-A.  Requisitos de desempenho 

funcional 

 (a) Utilização sem visão 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 

 (b) Utilização com visão limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 

 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem a 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 
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 (g) Utilização com força ou 

manipulação limitada 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 

 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, os seus 

elementos operacionais devem estar ao 

alcance de todos os utilizadores; 

 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j)  Utilização com capacidades 

cognitivas limitadas 

 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 

utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 
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be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  125 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem respeitar os seguintes requisitos:  

1. A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem cumprir os requisitos de 

desempenho funcional estabelecidos no 

ponto D-A, e devem incluir: 

(a)  As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem respeitar 

os seguintes elementos: 

(a)  Informações sobre o 

funcionamento dos serviços em questão e 

sobre as suas características e 

funcionalidades em matéria de 

acessibilidade; 

(i)  o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  fornecer alternativas ao conteúdo 

não textual;  
 

(iii)  as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea c);  

(b)  Informações eletrónicas, incluindo 

os sítios Web e os pedidos em linha que 

lhes estão associados necessários à 

prestação do serviço; 

(b)  Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, 

permitindo adaptar a apresentação do 

conteúdo, incluindo as funções 

interativas, e prevendo, se necessário, 

uma alternativa eletrónica acessível; e de 

um modo que facilite a interoperabilidade 

com vários agentes utilizadores e 

tecnologias assistenciais disponíveis na 

União e a nível internacional; 

 

(c)  São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

(c)  Funções, práticas, estratégias e 

procedimentos, bem como alterações ao 
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alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais. 

funcionamento do serviço, que visem dar 

resposta às necessidades das pessoas com 

deficiência; 

 (c-A)  Serviços baseados em dispositivos 

móveis, serviços de bilhética inteligente e 

informação em tempo real. 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  126 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto B 

 

Texto da Comissão Alteração 

B.  Sítios Web utilizados na prestação 

de serviços de transporte de passageiros 

Suprimido 

(a)  Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, 

permitindo adaptar a apresentação do 

conteúdo, incluindo as funções 

interativas, e prevendo, se necessário, 

uma alternativa eletrónica acessível; e de 

um modo que facilite a interoperabilidade 

com vários agentes utilizadores e 

tecnologias assistenciais disponíveis na 

União e a nível internacional.   

 

Or. en 
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Alteração  127 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto C – Título 

 

Texto da Comissão Alteração 

C.  Serviços baseados em dispositivos 

móveis, serviços de bilhética inteligente e 

informação em tempo real 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  128 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto C – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem respeitar os seguintes requisitos:  

Suprimido 

(a)  As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as 

suas características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem respeitar 

os seguintes elementos: 

 

(i)  o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais;  

 

(ii)  fornecer alternativas ao conteúdo 

não textual;  

 

(iii)  as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação 

do serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea b).  

 

(b)  Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 
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facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, 

permitindo adaptar a apresentação do 

conteúdo, incluindo as funções 

interativas, e prevendo, se necessário, 

uma alternativa eletrónica acessível; e de 

um modo que facilite a interoperabilidade 

com vários agentes utilizadores e 

tecnologias assistenciais disponíveis na 

União e a nível internacional; 

Or. en 

 

Alteração  129 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto D – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam 

acessíveis os seguintes elementos:  

1.  A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados em conformidade com os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos no ponto D-A e devem 

incluir os seguintes elementos: 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  130 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto D – alíneas a) a d) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a) As informações sobre a utilização do 

produto, que figuram no próprio produto 

(rotulagem, instruções, advertências) e que 

devem: 

(a) As informações sobre a utilização do 

produto, que figuram no próprio produto 

(rotulagem, instruções, advertências); 

(i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii) ser facilmente compreensíveis;  

(iii) ser percetíveis;   

(iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis;  

 

(b) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída) em conformidade com o 

ponto 2; 

(b) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída);  

(c) A funcionalidade do produto, prevendo 

funções adaptadas às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais, em 

conformidade com o ponto 2;  

(c) A funcionalidade do produto, prevendo 

funções adaptadas às necessidades das 

pessoas com deficiência; 

(d) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

(d) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

Or. en 

 

Alteração  131 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto D – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

[....] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  132 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto D-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 D-A. Requisitos de desempenho funcional 

 (a) Utilização sem visão 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 

 (b) Utilização com visão limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 

 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem a 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 

 (g) Utilização com força ou 

manipulação limitada 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 
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permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 

 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, os seus 

elementos operacionais devem estar ao 

alcance de todos os utilizadores; 

 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j) Utilização com capacidades 

cognitivas limitadas 

 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 

utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

Justificação 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Alteração  133 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VI – ponto A – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas 

com deficiência, os serviços devem 

respeitar os seguintes requisitos:  

1. A fim de maximizar a sua utilização 

razoavelmente previsível por pessoas com 

deficiência, os serviços devem cumprir os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos no ponto D-A, e devem 

incluir: 

a) Os produtos utilizados na prestação do 

serviço devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do ponto 

D; 

a) Os produtos que os prestadores de 

serviços utilizam na prestação do serviço 

em questão devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do ponto 

D; 

b) As informações sobre o funcionamento 

dos serviços e sobre as suas características 

e funcionalidades em matéria de 

acessibilidade devem respeitar os 

seguintes elementos: 

b) Informações sobre o funcionamento dos 

serviços e sobre as suas características e 

funcionalidades em matéria de 

acessibilidade; 

(i) o seu conteúdo deve estar disponível 

em formatos de texto que permitam gerar 

outros formatos auxiliares que possam ser 

apresentados de diferentes formas e 

através de vários canais sensoriais; 

 

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual;  

 

(iii) as informações eletrónicas, incluindo 

os pedidos em linha que lhes estão 

associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea c);  

c) Informações eletrónicas, incluindo os 

sítios Web e os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação do 

serviço; 

c) Os sítios Web devem ser acessíveis de 

um modo coerente e adequado que facilite 

a perceção, a utilização e a compreensão 

pelos utilizadores, permitindo adaptar a 

apresentação do conteúdo, incluindo as 

funções interativas, e prevendo, se 

necessário, uma alternativa eletrónica 

acessível; e de um modo que facilite a 

interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias assistenciais 

disponíveis na União e a nível 

internacional; 

 

(d) São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

(d) Funções, práticas, estratégias e 

procedimentos, bem como alterações ao 

funcionamento do serviço, que visem dar 
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que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais.  

resposta às necessidades das pessoas com 

deficiência. 

 (d-A) Serviços bancários baseados em 

dispositivos móveis. 

Or. en 

 

Alteração  134 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VI – ponto B 

 

Texto da Comissão Alteração 

B. Sítios Web utilizados na prestação de 

serviços bancários 

Suprimido 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas 

com deficiência, os serviços devem 

respeitar os seguintes requisitos: 

 

a) Os sítios Web devem ser acessíveis de 

um modo coerente e adequado que facilite 

a perceção, a utilização e a compreensão 

pelos utilizadores, permitindo adaptar a 

apresentação do conteúdo, incluindo as 

funções interativas, e prevendo, se 

necessário, uma alternativa eletrónica 

acessível; e de um modo que facilite a 

interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias assistenciais 

disponíveis na União e a nível 

internacional;  

 

Or. en 

 

Alteração  135 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VI – ponto C 

 

Texto da Comissão Alteração 

C. Serviços bancários baseados em Suprimido 
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dispositivos móveis 

1. A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem respeitar os seguintes requisitos:  

 

a) As informações sobre o funcionamento 

dos serviços e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem respeitar 

os seguintes elementos: 

 

(i) o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais;  

 

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual; 

 

(iii) as informações eletrónicas, incluindo 

os pedidos em linha que lhes estão 

associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea b).  

 

b) Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, 

permitindo adaptar a apresentação do 

conteúdo, incluindo as funções 

interativas, e prevendo, se necessário, 

uma alternativa eletrónica acessível; e de 

um modo que facilite a interoperabilidade 

com vários agentes utilizadores e 

tecnologias assistenciais disponíveis na 

União e a nível internacional;  

 

Or. en 

 

Alteração  136 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VI – ponto D – n.º 1 – alíneas a) a d) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a) As informações sobre a utilização do 

produto, que figuram no próprio produto 

(rotulagem, instruções, advertências) e que 

devem: 

(a) As informações sobre a utilização do 

produto, que figuram no próprio produto 

(rotulagem, instruções, advertências); 

(i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii) ser facilmente compreensíveis;  

(iii) ser percetíveis;  

(iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis;  

 

(b) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída) em conformidade com o 

ponto 2; 

(b) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída);  

(c) A funcionalidade do produto, prevendo 

funções adaptadas às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais, em 

conformidade com o ponto 2;  

(c) A funcionalidade do produto, prevendo 

funções adaptadas às necessidades das 

pessoas com deficiência; 

(d) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

(d) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

Or. en 

 

Alteração  137 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto D – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

[....] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  138 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção V – ponto D-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 D-A. Requisitos de desempenho funcional 

 (a) Utilização sem visão 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 

 (b) Utilização com visão limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 

 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem a 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 

 (g) Utilização com força ou 

manipulação limitada 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 
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permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 

 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, os seus 

elementos operacionais devem estar ao 

alcance de todos os utilizadores; 

 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j) Utilização com capacidades 

cognitivas limitadas 

 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 

utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

 

Alteração  139 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VII – ponto A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas 

com deficiência, os serviços devem 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

razoavelmente previsível por pessoas com 

deficiência, os serviços devem cumprir os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos no ponto B-A, e devem 
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respeitar os seguintes requisitos:  incluir: 

a) Os produtos utilizados na prestação do 

serviço devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do ponto 

B «Produtos»; 

a) Os produtos que os prestadores de 

serviços utilizam na prestação do serviço 

em questão devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do ponto 

B «Produtos»; 

b) As informações sobre o funcionamento 

dos serviços e sobre as suas características 

e funcionalidades em matéria de 

acessibilidade devem respeitar os 

seguintes elementos: 

b) Informações sobre o funcionamento dos 

serviços e sobre as suas características e 

funcionalidades em matéria de 

acessibilidade; 

(i) o seu conteúdo deve estar disponível 

em formatos de texto que permitam gerar 

outros formatos auxiliares que possam ser 

apresentados de diferentes formas e 

através de vários canais sensoriais; 

 

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual;  

 

(iii) as informações eletrónicas, incluindo 

os pedidos em linha que lhes estão 

associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea c);  

c) Informações eletrónicas, incluindo os 

sítios Web e os pedidos em linha, bem 

como os dispositivos de leitura de livros 

eletrónicos, que lhes estão associados 

necessários à prestação do serviço; 

c) Os sítios Web devem ser acessíveis de 

um modo coerente e adequado que facilite 

a perceção, a utilização e a compreensão 

pelos utilizadores, permitindo adaptar a 

apresentação do conteúdo, incluindo as 

funções interativas, e prevendo, se 

necessário, uma alternativa eletrónica 

acessível; e de um modo que facilite a 

interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias assistenciais 

disponíveis na União e a nível 

internacional; 

 

d) São fornecidas informações acessíveis 

com vista à complementaridade entre 

serviços de assistência; 

d) São fornecidas informações acessíveis 

com vista à complementaridade entre 

serviços de assistência; 

e) São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais.  

e) Funções, práticas, estratégias e 

procedimentos, bem como alterações ao 

funcionamento do serviço, que visem dar 

resposta às necessidades das pessoas com 

deficiência. 

Or. en 
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Alteração  140 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VII – ponto B – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas 

com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam 

acessíveis os seguintes elementos:  

1. A fim de maximizar a sua utilização 

razoavelmente previsível por pessoas com 

deficiência e as pessoas com dificuldades 

relacionadas com a idade, os produtos 

devem ser concebidos e fabricados em 

conformidade com os requisitos de 

desempenho funcional estabelecidos no 

ponto B-A e devem incluir os seguintes 

elementos: 

Or. en 

 

Alteração  141 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VII – ponto B – n.º 1 – alíneas a) a f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As informações sobre a utilização do 

produto, que figuram no próprio produto 

(rotulagem, instruções, advertências) e que 

devem: 

(a) As informações sobre a utilização do 

produto, que figuram no próprio produto 

(rotulagem, instruções, advertências); 

(i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais;  

 

(ii) ser facilmente compreensíveis;  

(iii) ser percetíveis;  

(iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis; 

 

(b) A embalagem do produto, incluindo as 

informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação); 

(b) A embalagem do produto, incluindo as 

informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação); 

(c) As instruções de utilização, instalação, 

manutenção, armazenamento e eliminação 

do produto, que devem respeitar os 

(c) As instruções de utilização, instalação, 

manutenção, armazenamento e eliminação 



 

PE597.391v01-00 100/117 PR\1113653PT.docx 

PT 

seguintes elementos:  do produto;  

(i) o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii) fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual;  

 

(d) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída) em conformidade com o 

ponto 2; 

(d) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída);  

(e) A funcionalidade do produto, prevendo 

funções adaptadas às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais, em 

conformidade com o ponto 2;  

(e) A funcionalidade do produto, 

(f) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

(f) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

Or. en 

 

Alteração  142 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VII – ponto B – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  143 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VII – ponto B-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 B-A. Requisitos de desempenho funcional 

 (a) Utilização sem visão 
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 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 

 (b) Utilização com visão limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 

 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem a 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 

 (g) Utilização com força ou 

manipulação limitada 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 
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 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, os seus 

elementos operacionais devem estar ao 

alcance de todos os utilizadores; 

 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j) Utilização com capacidades cognitivas 

limitadas 

 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 

utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

 

Alteração  144 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VIII – ponto A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas 

com deficiência, os serviços devem 

respeitar os seguintes requisitos:  

1. A fim de maximizar a sua utilização 

razoavelmente previsível por pessoas com 

deficiência, os serviços devem cumprir os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos no ponto A-A, e devem 

incluir: 

(a) As informações sobre o funcionamento 

dos serviços e sobre as suas características 

e funcionalidades em matéria de 

(a) Informações sobre o funcionamento dos 

serviços e sobre as suas características e 

funcionalidades em matéria de 
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acessibilidade devem respeitar os 

seguintes elementos: 

acessibilidade; 

(i) o seu conteúdo deve estar disponível 

em formatos de texto que permitam gerar 

outros formatos auxiliares que possam ser 

apresentados de diferentes formas e 

através de vários canais sensoriais; 

 

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual;  

 

(iii) as informações eletrónicas, incluindo 

os pedidos em linha que lhes estão 

associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea b).  

(b) Informações eletrónicas, incluindo os 

sítios Web e os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação do 

serviço; 

(b) Os sítios Web devem ser acessíveis de 

um modo coerente e adequado que facilite 

a perceção, a utilização e a compreensão 

pelos utilizadores, permitindo adaptar a 

apresentação do conteúdo, incluindo as 

funções interativas, e prevendo, se 

necessário, uma alternativa eletrónica 

acessível; e de um modo que facilite a 

interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias assistenciais 

disponíveis na União e a nível 

internacional; 

 

Or. en 

 

Alteração  145 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VIII – ponto A-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A-A. Requisitos de desempenho funcional 

 (a) Utilização sem visão 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 

 (b) Utilização com visão limitada 
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 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 

 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem a 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 

 (g) Utilização com força ou 

manipulação limitada 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 

 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, os seus 

elementos operacionais devem estar ao 

alcance de todos os utilizadores; 

 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 
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 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j) Utilização com capacidades cognitivas 

limitadas 

 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 

utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

 

Alteração  146 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte A – ponto 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas 

com deficiência e as pessoas com 

dificuldades relacionadas com a idade, os 

produtos devem ser concebidos e 

fabricados de forma a que sejam 

acessíveis os seguintes elementos: 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com deficiência e as 

pessoas com dificuldades relacionadas com 

a idade, os produtos devem ser concebidos 

e fabricados em conformidade com os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos na parte A-A e devem 

incluir os seguintes elementos: 

Or. en 
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Alteração  147 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte A – ponto 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem: 

(a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências); 

i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

 

ii) ser facilmente compreensíveis;  

iii) ser percetíveis;  

iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada, em condições de utilização 

previsíveis; 

 

Or. en 

 

Alteração  148 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte A – ponto 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto, que devem 

respeitar os seguintes elementos: 

(c) As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto; 

i) o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

ii) fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual; 

 

Or. en 
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Alteração  149 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte A – ponto 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída) em conformidade com o 

ponto 2; 

(d) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída); 

Or. en 

 

Alteração  150 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte A – ponto 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2; 

(e) A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com deficiência; 

Or. en 

 

Alteração  151 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte A – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  152 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte A-A (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Parte A-A - Requisitos de desempenho 

funcional 

 (a) Utilização sem visão 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não requeira visão; 

 (b) Utilização com visão limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que permita às pessoas 

utilizarem melhor a sua capacidade visual 

limitada; 

 (c) Utilização sem perceção da cor 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija a perceção 

da cor; 

 (d) Utilização sem audição 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija audição; 

 (e) Utilização com audição limitada 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento auditivos, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento com características áudio 

reforçadas; 

 (f) Utilização sem capacidade vocal 

 Sempre que as TIC exigirem a 

intervenção vocal dos utilizadores, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que não exija vocalização; 

 (g) Utilização com força ou manipulação 

limitada 

 Sempre que as TIC exigirem ações 

manuais, devem proporcionar, pelo 
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menos, um modo de funcionamento que 

permita às pessoas utilizarem as TIC 

através de ações alternativas que não 

exijam manipulação ou força manual; 

 (h) Utilização com alcance limitado 

 Sempre que os produtos TIC forem 

autónomos ou instalados, os seus 

elementos operacionais devem estar ao 

alcance de todos os utilizadores; 

 (i) Limitação do risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis 

 Sempre que as TIC proporcionarem 

modos de funcionamento visuais, devem 

proporcionar, pelo menos, um modo de 

funcionamento que limite o risco de 

desencadeamento de crises fotossensíveis; 

 (j) Utilização com capacidades cognitivas 

limitadas 

 As TIC devem proporcionar, pelo menos, 

um modo de funcionamento com 

características que tornem a sua 

utilização mais simples e fácil; 

 (k) Privacidade 

 Sempre que as TIC incluam 

características que assegurem a 

acessibilidade, devem proporcionar, pelo 

menos, um modo de funcionamento que 

assegure a privacidade durante a 

utilização das características TIC 

garantes da acessibilidade. 

Or. en 

Justificação 

A alteração em apreço protege a inovação na União. A presente diretiva supostamente só 

deveria identificar o que deve ser tornado acessível, e não a forma de o fazer. Assim, os 

requisitos de acessibilidade só deveriam ser definidos a nível funcional. Contudo, a proposta 

inicial da Comissão contém alguns requisitos técnicos que tiveram de ser suprimidos. A nova 

lista de requisitos funcionais é resistente ao tempo e corresponde à lista da nova norma (EN 

301 549), que é a primeira norma europeia para a acessibilidade das TIC. Cada requisito 

funcional deve ser respaldado por uma norma harmonizada. 
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Alteração  153 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem respeitar os seguintes requisitos: 

1. A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem cumprir os requisitos de 

desempenho funcional estabelecidos na 

parte A-A, e devem incluir: 

Or. en 

 

Alteração  154 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As áreas construídas onde o serviço 

é prestado, incluindo infraestruturas de 

transporte, em conformidade com a parte 

C, devem ser tornadas acessíveis, sem 

prejuízo da legislação nacional e da União 

em matéria de proteção do património 

nacional de valor artístico, histórico ou 

arqueológico; 

(a) As áreas construídas onde o serviço 

é prestado, incluindo infraestruturas de 

transporte, em conformidade com a parte 

C, sem prejuízo da legislação nacional e da 

União em matéria de proteção do 

património nacional de valor artístico, 

histórico ou arqueológico; 

Or. en 

 

Alteração  155 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea b) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) As instalações, incluindo os 

veículos, as embarcações e os 

equipamentos necessários à prestação do 

serviço, devem ser tornadas acessíveis do 

(b) As instalações, incluindo os 

veículos, as embarcações e os 

equipamentos necessários à prestação do 

serviço que se seguem: 
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seguinte modo: 

Or. en 

 

Alteração  156 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea b) – subalínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

ii) a informação deve estar disponível 

em diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  157 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea b) – subalínea iii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(iii) fornecer alternativas ao conteúdo 

não textual; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  158 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Os produtos utilizados na prestação 

do serviço devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do parte 

A; 

(c) Os produtos utilizados na prestação 

do serviço, em conformidade com as 

exigências da parte A; 

Or. en 
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Alteração  159 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea d)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem respeitar 

os seguintes elementos: 

(d) Informações sobre o funcionamento 

dos serviços e sobre as suas características 

e funcionalidades em matéria de 

acessibilidade; 

i) o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

ii) fornecer alternativas ao conteúdo 

não textual; 

 

iii) as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação 

do serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea e); 

 

Or. en 

 

Alteração  160 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, 

permitindo adaptar a apresentação do 

conteúdo, incluindo as funções 

interativas, e prevendo, se necessário, 

uma alternativa eletrónica acessível; e de 

um modo que facilite a interoperabilidade 

Suprimido 
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com vários agentes utilizadores e 

tecnologias assistenciais disponíveis na 

União e a nível internacional; 

Or. en 

 

Alteração  161 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) São fornecidas informações 

acessíveis com vista à complementaridade 

entre serviços de assistência; 

(f) Informações destinadas a facilitar a 

complementaridade entre serviços de 

assistência; 

Or. en 

 

Alteração  162 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IX – parte B – ponto 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais. 

(g) Funções, práticas, estratégias e 

procedimentos, bem como alterações ao 

funcionamento do serviço, que visem dar 

resposta às necessidades das pessoas com 

deficiência. 

Or. en 

 

Alteração  163 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção X  

 

Texto da Comissão Alteração 

[...]  Suprimido 
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Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão é omissa quanto à inclusão ou exclusão das áreas construídas. 

Propõe-se a supressão desta cláusula de habilitação. Os Estados-Membros continuarão a 

poder aplicar a presente diretiva às áreas construídas, se o desejarem. Foi aditado um novo 

parágrafo ao artigo 28.º para exigir que a Comissão se pronuncie, no prazo de dois anos, 

sobre uma possível inclusão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Observações preliminares 

A Lei Europeia da Acessibilidade, a seguir designada «a Lei», visa melhorar o funcionamento 

do mercado interno de produtos e serviços acessíveis através da supressão dos obstáculos 

criados pela legislação divergente e evitar a criação de novos obstáculos que possam surgir 

devido às obrigações dos Estados-Membros ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência (UNCRD), a seguir designada «a Convenção». Muitas 

vezes, os atos da União são medidas a posteriori destinadas a eliminar os obstáculos criados 

pelos Estados-Membros ao longo dos anos. A presente legislação é um exemplo de uma medida 

preventiva.  

  

A proposta da Comissão constitui uma boa base de trabalho, mas precisa de vários ajustes, a 

fim de assegurar que a Lei atinja os seus objetivos: encontrar o equilíbrio certo entre as 

necessidades das pessoas com deficiência, criando possibilidades para a inovação de novos 

produtos e serviços e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos desproporcionados para as 

empresas. O relator está ciente de que a presente Lei já foi anunciada na Estratégia Europeia 

para a Deficiência de 2010 da Comissão e considera que chegou o momento de cumprir o 

prometido.  

Coerência com o contexto internacional 

O relator teve o cuidado de alinhar a Lei com o contexto internacional. Por exemplo, a proposta 

da Comissão pretendia alargar o âmbito de aplicação da diretiva às «pessoas com limitações 

funcionais». Tendo em conta o facto de a UNCRD se referir apenas à primeira categoria e de o 

objetivo da Lei ser o de limitar novos obstáculos criados pela Convenção, o relator não atendeu 

a esta proposta da Comissão. A definição de pessoas com limitações funcionais é da exclusiva 

competência da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e, por conseguinte, não foi 

abordada. No entanto, a sua utilização é limitada a um novo considerando. 

  

Este considerando esclarece que a Lei terá um efeito positivo sobre as pessoas com limitações 

funcionais, como os idosos ou as mulheres grávidas. Aliás, está provado que uma melhor 

acessibilidade aos produtos e serviços é benéfica para a vida das pessoas em geral, e não apenas 

das pessoas com deficiência.  

Uma abordagem setorial sempre que possível 

O relator compreende a necessidade de se dispor de uma abordagem horizontal para alguns 

produtos e serviços, mas considera que uma abordagem setorial é uma opção mais adequada, 

sempre que possível. Por conseguinte, o relator tomou nota da intenção dos relatores da 

proposta de Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual, ao incluírem no seu âmbito 

de aplicação alguns requisitos de acessibilidade. O relator decidiu não excluir estes serviços e 

equipamentos do âmbito de aplicação da presente diretiva no projeto de relatório. No entanto, 

irá analisar os progressos das negociações na Comissão da Cultura e retirar estes serviços e 

equipamentos, caso considere que são suficientemente cobertos pela Diretiva Serviços de 

Comunicação Social Audiovisual.  

 

Do mesmo modo, os serviços e equipamentos de telefonia também são regulamentados na 

recém proposta de diretiva sobre o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. O relator 
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decidiu não excluir estes serviços e equipamentos do âmbito de aplicação da presente diretiva 

no projeto de relatório e não alinhar as suas definições. Caso estes produtos e serviços sejam 

suficientemente cobertos pelo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, o relator 

também irá propor transferir essas disposições para a diretiva. 

Um quadro jurídico europeu coerente 

A proposta da Comissão sugere a utilização da Lei como uma rede de segurança para os 

requisitos de acessibilidade em que a Lei seria aplicável em paralelo com a legislação em vigor, 

a fim de garantir o mesmo nível de exigência em toda a Europa para um conjunto de produtos 

e serviços. O relator considera que se justifica esta abordagem quando a legislação existente 

não dá indicações sobre a forma como a acessibilidade deve ser concretizada, mas não apoia 

esta abordagem quando se trata dos setores que atualmente aplicam novos requisitos europeus 

ou que já estão regulamentados em termos de acessibilidade, como o setor dos transportes. 

Alterar as regras a meio do processo não é um exemplo de como legislar melhor e é 

potencialmente muito prejudicial. 

  

Por conseguinte, o relator decidiu garantir que, quando os operadores já estão sujeitos a 

legislação europeia em matéria de acessibilidade, esta legislação não constituirá um nível 

adicional de legislação. O relator também suprimiu as duplicações de requisitos para os 

operadores económicos e as potenciais incoerências entre requisitos. É igualmente importante 

esclarecer que a presente diretiva não altera o caráter obrigatório ou voluntário da legislação 

existente. Apenas pretende esclarecer os requisitos de acessibilidade quando a legislação 

contém esse tipo de requisitos. 

O novo quadro legislativo adaptado à acessibilidade 

O relator apoia a decisão da Comissão de utilizar o novo quadro legislativo na presente diretiva1. 

No entanto, o quadro deve ser ligeiramente adaptado para se adaptar à Lei. Por exemplo, 

normalmente só é solicitada a recolha de um produto pelas autoridades de fiscalização do 

mercado quando esse produto é considerado perigoso para os consumidores ou prejudicial para 

o ambiente. Um produto não acessível não se enquadra em nenhuma destas opções. Continuarão 

a ser aplicadas outras medidas corretivas ou sanções caso a diretiva seja infringida por um 

fabricante, incluindo, como último recurso, a retirada do produto caso um fabricante continue, 

por exemplo, a colocar no mercado um produto não acessível abrangido pelo âmbito de 

aplicação da presente diretiva, apesar dos pedidos das autoridades. Além disso, um produto não 

acessível não representa um risco por si só. A proposta da Comissão foi adaptada para refletir 

esta realidade. 

 

Pensar em pequena escala primeiro  

As microempresas não são capazes de lidar com as obrigações decorrentes da presente diretiva. 

De acordo com a proposta da Comissão, um pequeno retalhista ou livreiro independente que 

                                                 
1
 O novo quadro legislativo é composto por dois regulamentos (Regulamento (CE) n.º 764/2008 e Regulamento 

(CE) n.º 765/2008) e uma decisão (Decisão 768/2008). Trata-se de um pacote de medidas que visam 

melhorar a fiscalização do mercado e reforçar a qualidade das avaliações de conformidade. Também esclarece as 

condições de utilização da marcação CE e cria um conjunto de medidas que podem ser utilizadas na legislação 

relativa aos produtos. Um dos principais objetivos da Comissão é alinhar a legislação de harmonização dos 

produtos com as disposições de referência da Decisão 768/2008/CE. É também o que foi feito no contexto da 

presente diretiva.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
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decida criar um sítio Web para vender os seus produtos teria de tornar o sítio plenamente 

acessível a pessoas com deficiência. O relator não considera que tal seja proporcional. A 

utilização da cláusula de derrogação nos artigos 12.º e 22.º também não seria uma solução para 

este pequeno vendedor, dado que implicaria, a pedido das autoridades, a realização de uma 

análise da «estimativa dos custos e benefícios para os operadores económicos relativamente às 

vantagens estimadas para as pessoas com deficiência, tendo em conta a frequência e a duração 

da utilização do produto ou serviço em causa». 

 

Os encargos para as pequenas e médias empresas resultantes da presente diretiva devem ser 

limitados. Contudo, é importante que sejam abrangidas pelo âmbito de aplicação da diretiva. 

Por conseguinte, propõe-se a aplicação de um regime mais leve a essas empresas. Assim, o 

relator sugere que se suprima a obrigação, para as PME, de notificação das autoridades quando 

pretendam fazer uso dos artigos 12.º e 22.º 

 

Observações finais 

O relator apoia plenamente o objetivo da Comissão de aumentar a acessibilidade para as pessoas 

com deficiência. O ponto de partida da presente proposta é o mercado único. Ao suprimir-se os 

obstáculos atuais e evitando os obstáculos futuros, o mercado único será reforçado em benefício 

de todos os cidadãos e empresas europeias. Os princípios do programa Legislar Melhor devem 

ser um incentivo para se garantir um ato legislativo europeu adequado ao fim a que se destina.  

 

A inovação é absolutamente fundamental para se alcançar o objetivo da proposta, razão pela 

qual o relator propõe deixar margem de manobra suficiente para as empresas inovadoras. Por 

conseguinte, o relator propõe basear os requisitos de acessibilidade na funcionalidade, e não em 

especificações técnicas, uma vez que esta solução já deu provas de sucesso no passado.  

 

 

 


