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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în 

ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0615), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0387/2015), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 20161, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru 

transport și turism, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru drepturile 

femeii și egalitatea de gen și Comisiei pentru petiții (A8-0000/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1 JO C 303, 19.8.2016, p. 103. 



 

PR\1113653RO.docx 5/115 PE597.391v01-00 

 RO 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 

de lege și măsurile administrative adoptate 

de statele membre în ceea ce privește 

accesibilitatea produselor și a serviciilor 

pentru persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv pentru persoanele cu handicap, 

creează obstacole în calea liberei circulații 

a acestor produse și servicii și denaturează 

concurența efectivă pe piața internă. 

Operatorii economici, în special 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 

sunt deosebit de afectați de aceste bariere. 

(3) Disparitățile dintre actele cu putere 

de lege și măsurile administrative adoptate 

de statele membre în ceea ce privește 

accesibilitatea anumitor produse și servicii 

pentru persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv pentru persoanele cu handicap, 

creează obstacole în calea liberei circulații 

a acestora și denaturează concurența 

efectivă pe piața internă. În cazul altor 

produse, disparitățile pot crește ca urmare 

a intrării în vigoare a Convenției 

Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap („Convenția”). 

Operatorii economici, în special 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 

sunt deosebit de afectați de aceste bariere. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Accesibilitatea mai mare a 

produselor și serviciilor va îmbunătăți nu 

doar viața persoanelor cu handicap, ci și 

a persoanelor cu limitări funcționale 

permanente sau temporare, cum ar fi 

persoanele în vârstă, femeile însărcinate 

și persoanele care călătoresc cu bagaje. 

Cu toate acestea, pentru a alinia directiva 

la Convenție și pentru a garanta 

securitatea juridică pentru operatorii 

economici, este important ca domeniul de 

aplicare al prezentei directive să fie limitat 

doar la persoanele cu handicap și să nu 

fie extins la persoanele cu limitări 
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funcționale temporare și permanente în 

general. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Printre produsele și serviciile care 

intră în domeniul de aplicare al prezentei 

directive, ar trebui să se numere doar cele 

care sunt destinate utilizării de către 

consumatori. De exemplu, printre 

echipamentele informatice, ar trebui să se 

numere produse cum ar fi computerele de 

birou, computerele integrate, laptopurile 

(inclusiv tabletele, computerele de tip slate 

și terminalele ușoare mobile), terminalele 

ușoare de birou, stațiile de lucru și stațiile 

de lucru mobile. De asemenea, serviciile 

bancare care intră în domeniul de 

aplicare al prezentei directive ar trebui să 

se limiteze la cele care sunt destinate 

utilizării de către consumatori. 

Or. en 

Justificare 

Scopul prezentei directive nu este să vizeze produsele destinate folosirii de către specialiști 

sau serviciile între întreprinderi. Acest lucru nu este clar în propunerea Comisiei. 
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Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Fiecare produs și serviciu trebuie să 

respecte cerințele de accesibilitate stabilite 

la articolul 3 și enumerate în anexa I pentru 

a fi accesibil pentru persoanele cu handicap 

și persoanele în vârstă. Obligațiile în 

materie de accesibilitate a comerțului 

electronic se aplică, de asemenea, în cazul 

vânzării online de servicii în temeiul 

articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(e) din 

prezenta directivă. 

(17) Fiecare produs și serviciu care 

intră în domeniul de aplicare al prezentei 

directive ar trebui să respecte cerințele de 

accesibilitate stabilite la articolul 3 și 

enumerate în anexa I pentru a fi accesibil 

pentru persoanele cu handicap. Obligațiile 

în materie de accesibilitate ale pieței 

online ar trebui să se aplice, de asemenea, 

în cazul vânzării online de servicii în 

temeiul articolului 1 alineatul (2) literele 

(a)-(e). 

Or. en 

Justificare 

Directiva propusă are scopul de a sprijini statele membre să își îndeplinească obligațiile în 

materie de accesibilitate în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap. Convenția se referă exclusiv la „persoanele cu handicap”. Prin 

urmare, se propune alinierea directivei la Convenție și limitarea domeniului său de aplicare 

doar la persoanele cu handicap. Astfel este, de asemenea, în conformitate cu directiva 

adoptată recent privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public și 

a aplicațiilor mobile. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) În vederea asigurării accesibilității 

serviciilor care intră sub incidența 

prezentei directive, produsele utilizate 

pentru prestarea serviciilor în cauză ar 

trebui, de asemenea, să respecte cerințele 

privind accesibilitatea prevăzute de 

prezenta directivă, în conformitate cu 

anexa I la prezenta directivă și măsurile 

tranzitorii cuprinse de aceasta. 
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Or. en 

Justificare 

Nu este clar în propunerea Comisiei că, de exemplu, în ceea ce privește accesibilitatea 

bancomatelor, obligația care decurge din prezenta directivă nu vizează doar producătorii de 

bancomate. Băncile au, de asemenea, obligația să se asigure că bancomatele lor sunt 

accesibile începând cu data intrării în vigoare a prezentei directive. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Propunerea Comisiei de directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului34 

conține cerințe de accesibilitate pentru o 

serie specifică de site-uri web aparținând 

organismelor din sectorul public. De 

asemenea, aceasta își propune să 

stabilească baza pentru o metodologie de 

monitorizare și de raportare a conformității 

site-urilor web în cauză cu cerințele 

enumerate în directiva respectivă. Atât 

cerințele de accesibilitate, cât și 

metodologia de monitorizare și de 

raportare incluse în directiva menționată 

urmează să se aplice în cazul site-urilor 

web ale organismelor din sectorul public. 

Cu scopul de a garanta, în special, că 

autoritățile competente pun în aplicare 

aceleași cerințe în materie de accesibilitate, 

indiferent de tipul de site web reglementat, 

cerințele de accesibilitate prevăzute în 

prezenta directivă ar trebui să fie aliniate 

cu cele din propunerea de directivă 

privind accesibilitatea site-urilor web ale 

organismelor din sectorul public. 

Activitățile de comerț electronic ale site-

urilor web din sectorul public care nu intră 

sub incidența directivei în cauză fac 

obiectul domeniului de aplicare al 

prezentei propuneri, în scopul de a se 

garanta că vânzarea online a produselor și a 

serviciilor este accesibilă pentru persoanele 

cu handicap și persoanele în vârstă, 

(21) Directiva (UE) 2016/2102 a 

Parlamentului European și a Consiliului34 

conține cerințe de accesibilitate pentru 

toate site-urile web aparținând 

organismelor din sectorul public. De 

asemenea, aceasta stabilește baza pentru o 

metodologie de monitorizare și de 

raportare a conformității site-urilor web și 

a aplicațiilor mobile în cauză cu cerințele 

enumerate în directiva respectivă. Atât 

cerințele de accesibilitate, cât și 

metodologia de monitorizare și de 

raportare incluse în directiva menționată se 

aplică în cazul site-urilor web și al 

aplicațiilor mobile ale organismelor din 

sectorul public. Cu scopul de a garanta, în 

special, că autoritățile competente pun în 

aplicare aceleași cerințe în materie de 

accesibilitate, indiferent de tipul de site 

web și de aplicații mobile reglementate, 

cerințele de accesibilitate prevăzute în 

prezenta directivă ar trebui să fie aliniate 

cu cele din Directiva (UE) 2016/2102. 

Activitățile de comerț electronic ale site-

urilor web și ale aplicațiilor mobile din 

sectorul public care nu intră sub incidența 

directivei (UE) 2016/2102 fac obiectul 

domeniului de aplicare al prezentei 

directive, în scopul de a se garanta că 

vânzarea online a produselor și a serviciilor 

este accesibilă pentru persoanele cu 

handicap, indiferent dacă vânzarea acestora 
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indiferent dacă vânzarea acestora este 

publică sau privată. 

este publică sau privată. 

__________________ __________________ 

34 Propunere de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului privind 

accesibilitatea site-urilor web ale 

organismelor din sectorul public, 

COM(2012) 721. 

Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 octombrie 

2016 privind accesibilitatea site-urilor web 

și a aplicațiilor mobile ale organismelor 

din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, 

p. 1). 

Or. en 

Justificare 

Acesta este un amendament tehnic, care reflectă acordul final referitor la Directiva privind 

accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, 

astfel cum a fost adoptată de Parlamentul European și Consiliu. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a) Anumite elemente ale cerințelor 

privind accesibilitatea prevăzute de 

prezenta directivă, în special cele 

prevăzute în anexa I referitoare la 

furnizarea de informații, sunt deja 

reglementate de actele legislative în 

vigoare ale Uniunii în domeniul 

transporturilor. Printre actele în cauză se 

numără Regulamentul (CE) nr. 

1371/20071a al Parlamentului European 

și al Consiliului și Regulamentul (UE) 

nr. 1300/2014 al Comisiei1b și 

Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al 

Comisiei1c privind transportul feroviar; 

Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1d privind transportul cu 

autobuzul și autocarul; și Regulamentul 

(UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului1e privind 

transportul maritim. Pentru a garanta 

coerența și caracterul previzibil în materie 
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de reglementare pentru agenții economici 

care fac obiectul acestor acte, cerințele 

relevante în temeiul prezentei directive ar 

trebui să se considere respectate atunci 

când părțile relevante din actele respective 

sunt respectate. Cu toate acestea, în cazul 

în care alte acte nu vizează cerințele 

privind accesibilitatea, de exemplu, 

obligația ca site-urile web ale companiilor 

aeriene să fie accesibile, ar trebui să se 

aplice prezenta directivă. 

 __________________ 

 1aRegulamentul (CE) nr. 1371/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 23 octombrie 2007 privind drepturile 

și obligațiile călătorilor din transportul 

feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14). 

 1bRegulamentul (UE) nr. 1300/2014 al 

Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind 

specificațiile tehnice de interoperabilitate 

referitoare la accesibilitatea sistemului 

feroviar al Uniunii pentru persoanele cu 

handicap și persoanele cu mobilitate 

redusă (JO L 356, 12.12.2014, p. 110). 

 1cRegulamentul (UE) nr. 454/2011 al 

Comisiei din 5 mai 2011 privind 

specificația tehnică de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „aplicații 

telematice pentru serviciile de călători” al 

sistemului feroviar transeuropean (JO L 

123, 12.5.2011, p. 11). 

 1dRegulamentul (UE) nr. 181/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 privind drepturile 

pasagerilor care călătoresc cu autobuzul 

și autocarul și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO 

L 55, 28.2.2011, p. 1). 

 1eRegulamentul (UE) nr. 1177/2010 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 24 noiembrie 2010 privind drepturile 

pasagerilor care călătoresc pe mare și pe 

căi navigabile interioare și de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO 

L 334, 17.12.2010, p. 1). 
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Or. en 

Justificare 

Nu este cazul ca prezenta directivă să conțină cerințe de accesibilitate care sunt deja 

reglementate de alte acte legislative. Această situație ar crea incertitudine juridică și nu 

respectă principiul unei mai bune legiferări. Cu toate acestea, atunci când un aspect, cum ar 

fi site-urile care comercializează bilete de avion online, nu este reglementat într-un alt act al 

Uniunii, se aplică prezenta directivă. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22b) Stabilirea domeniului de aplicare 

al prezentei directive în ceea ce privește 

serviciile de transport de pasageri aerian, 

cu autobuzul, feroviar și naval ar trebui 

să se bazeze pe legislația sectorială 

existentă privind drepturile pasagerilor. 

În cazul în care prezenta directivă nu se 

aplică anumitor tipuri de servicii de 

transport, statele membre ar trebui să 

poată încuraja furnizorii de servicii să 

aplice cerințele de accesibilitate relevante 

prevăzute în prezenta directivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) În anumite situații, cerințele 

comune în materie de accesibilitate a 

mediului construit ar facilita libera 

circulație a serviciilor conexe și a 

persoanelor cu handicap. Prin urmare, 

prezenta directivă permite statelor 

membre să includă mediul construit 

utilizat la prestarea de servicii în 

eliminat 
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domeniul de aplicare al prezentei 

directive, asigurând conformitatea cu 

cerințele în materie de accesibilitate 

prevăzute în anexa X. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei nu decide dacă include mediul construit sau nu. Se propune eliminarea 

acestei clauze de abilitare. Statele membre vor putea să aplice această directivă și mediului 

construit, dacă vor dori acest lucru. A fost introdus un nou alineat la articolul 28, pentru a 

solicita Comisiei să prezinte un raport în termen de doi ani cu privire la o eventuală 

includere. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Este necesar să se prevadă că, 

pentru actele legislative ale Uniunii care 

stabilesc obligații de accesibilitate fără a 

furniza cerințe sau specificații privind 

accesibilitatea, aceasta din urmă este 

definită prin trimitere la cerințele de 

accesibilitate ale prezentei directive. 

Acesta este cazul Directivei 2014/23/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului35, 

al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului36 și al Directivei 

2014/25/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului37, care prevăd că specificațiile 

tehnice și cerințele tehnice sau funcționale 

ale concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor 

care intră în domeniul lor de aplicare țin 

cont de criteriile de accesibilitate pentru 

persoanele cu handicap sau de „proiectarea 

pentru toți” utilizatorii. 

(24) Este necesar să se prevadă că, 

pentru actele legislative ale Uniunii care 

stabilesc obligații de accesibilitate fără a 

furniza cerințe sau specificații privind 

accesibilitatea, aceasta din urmă este 

definită prin trimitere la cerințele de 

accesibilitate ale prezentei directive. 

Printre actele în cauză se numără 

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului35, Directiva 

2014/24/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului36 și Directiva 2014/25/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului37, 

care prevăd că specificațiile tehnice și 

cerințele tehnice sau funcționale ale 

concesiunilor, lucrărilor sau serviciilor care 

intră în domeniul lor de aplicare țin cont de 

criteriile de accesibilitate pentru persoanele 

cu handicap sau de „proiectarea pentru 

toți” utilizatorii. Prezenta directivă nu ar 

trebui însă să modifice natura obligatorie 

sau voluntară a dispozițiilor din actele 

legislative ale Uniunii menționate mai 

sus. Prezenta directivă ar trebui să 

garanteze că, atunci când cerințele de 

accesibilitate sunt utilizate în 
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conformitate cu alte acte, cerințele în 

cauză sunt identice în întreaga Uniune. 

__________________ __________________ 

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1). 

35 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1). 

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65). 

36 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65). 

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile efectuate de 

entitățile care își desfășoară activitatea în 

sectoarele apei, energiei, transporturilor și 

serviciilor poștale și de abrogare a 

Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 

28.3.2014, p. 243). 

37 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile efectuate de 

entitățile care își desfășoară activitatea în 

sectoarele apei, energiei, transporturilor și 

serviciilor poștale și de abrogare a 

Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 

28.3.2014, p. 243). 

Or. en 

Justificare 

Este important să se clarifice faptul că prezenta directivă nu va schimba caracterul 

obligatoriu sau voluntar al celorlalte acte legislative ale UE la care face referire. Scopul său 

este doar să clarifice care sunt cerințele de accesibilitate atunci când celelalte acte legislative 

ale UE țin seama de accesibilitate. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24a) Obligația de a asigura 

accesibilitatea infrastructurii de transport 

în cadrul rețelei transeuropene de 

transport este prevăzută în Regulamentul 

(UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului1a. Cerințele de 

accesibilitate prevăzute în prezenta 

directivă ar trebui să se aplice anumitor 

elemente ale infrastructurii de transport 
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reglementate de regulamentul în cauză, în 

măsura în care este vorba de produse și 

servicii reglementate de prezenta 

directivă, iar infrastructura și mediul 

construit legate de aceste servicii urmează 

să fie utilizate de călători. 

 __________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 privind orientările 

Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 

transeuropene de transport (JO L 348, 

20.12.2013, p.1). 

Or. en 

Justificare 

În ceea ce privește TEN-T, este necesar să se aibă în vedere pasagerii și să fie foarte clar 

care părți sunt vizate și care nu, evitând, în același timp, dublarea legislației. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Accesibilitatea ar trebui să fie 

obținută prin eliminarea și prevenirea 

barierelor, de preferință printr-o abordare 

care să ia în calcul proiectarea universală 

sau „proiectarea pentru toți”. 

Accesibilitatea nu ar trebui să excludă 

punerea la dispoziție a unor amenajări 

rezonabile, atunci când acest lucru este 

impus de legislația națională sau a Uniunii. 

(25) Accesibilitatea ar trebui să fie 

obținută prin eliminarea și prevenirea 

barierelor, de preferință printr-o abordare 

care să ia în calcul proiectarea universală 

sau „proiectarea pentru toți”. Potrivit 

Convenției, această abordare „înseamnă 

proiectarea produselor, spațiilor, 

programelor și serviciilor astfel încât 

acestea să fie accesibile tuturor, în cea 

mai mare măsură posibilă, fără 

necesitatea adaptărilor sau a proiectării 

speciale”. În conformitate cu Convenția, 

„proiectarea universală” nu [ar trebui să] 

excludă dispozitivele de asistență pentru 

categorii speciale de persoane cu 

handicap, atunci când sunt necesare. 
Accesibilitatea nu ar trebui să excludă 

punerea la dispoziție a unor amenajări 

rezonabile, atunci când acest lucru este 
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impus de legislația națională sau a Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Este mai bine ca definiția „proiectării universale” să fie introdusă aici, mai degrabă decât la 

articolul 2, având în vedere că termenul nu este utilizat nicăieri în altă parte în directivă. 

Definițiile ar trebui utilizate numai pentru a defini termenii utilizați în dispozițiile de abilitare 

ale unui act juridic. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Faptul că un produs sau un 

serviciu intră în domeniul de aplicare al 

prezentei directive nu ar trebui să 

însemne că acest produs sau serviciu este 

inclus în domeniul de aplicare al 

Directivei 93/42/EEC a Consiliului1a. 

 __________________ 

 1aDirectiva 93/42/CEE a Consiliului din 

14 iunie 1993 privind dispozitivele 

medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1). 

Or. en 

Justificare 

În sensul Directivei privind dispozitivele medicale, modificată recent, un produs conceput 

pentru a compensa un handicap este un dispozitiv medical. Prin urmare, este necesar să se 

clarifice faptul că Actul european privind accesibilitatea nu are niciun impact asupra 

domeniului de aplicare al Directivei privind dispozitivele medicale. Astfel, faptul că un 

produs sau un serviciu intră în domeniul de aplicare al prezentului act nu înseamnă că 

respectivul produs sau serviciu va intra, de asemenea, în domeniul de aplicare al Directivei 

privind dispozitivele medicale. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 27 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Prezenta directivă ar trebui să aibă 

la bază Decizia nr. 768/2008/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului38, 

întrucât aceasta reglementează produse 

care fac deja obiectul altor acte legislative 

ale Uniunii, asigurând astfel coerența 

legislației Uniunii. 

(27) Prezenta directivă ar trebui să aibă 

la bază Decizia nr. 768/2008/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului38, 

întrucât aceasta reglementează produse 

care fac deja obiectul altor acte legislative 

ale Uniunii, asigurând astfel coerența 

legislației Uniunii. Cu toate acestea, 

dispozițiile în materie de siguranță din 

respectiva decizie, cum ar fi cele legate de 

rechemări, nu ar trebui să facă parte din 

prezenta directivă, întrucât un produs 

care nu este accesibil nu este un produs 

periculos. 

__________________ __________________ 

38 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 9 iulie 2008 

privind un cadru comun pentru 

comercializarea produselor (JO L 218, 

13.8.2008, p. 82). 

38 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 9 iulie 2008 

privind un cadru comun pentru 

comercializarea produselor (JO L 218, 

13.8.2008, p. 82). 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Toți operatorii economici care 

intervin în lanțul de furnizare și de 

distribuție ar trebui să se asigure că pun la 

dispoziție pe piață numai produse care sunt 

în conformitate cu cerințele de 

accesibilitate prevăzute în prezenta 

directivă. Este necesar să se prevadă o 

distribuire clară și proporțională a 

obligațiilor care corespund rolului fiecărui 

operator în procesul de aprovizionare și de 

distribuție. 

(28) Toți operatorii economici care intră 

în domeniul de aplicare al prezentei 

directive și care intervin în lanțul de 

furnizare și de distribuție ar trebui să se 

asigure că pun la dispoziție pe piață numai 

produse care sunt în conformitate cu 

cerințele de accesibilitate prevăzute în 

prezenta directivă. Este necesar să se 

prevadă o distribuire clară și proporțională 

a obligațiilor care corespund rolului 

fiecărui operator în procesul de 

aprovizionare și de distribuție. 

Or. en 
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Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Operatorii economici ar trebui să 

fie răspunzători pentru conformitatea 

produselor și a serviciilor, în funcție de 

rolul care le revine în lanțul de 

aprovizionare, astfel încât să asigure un 

nivel ridicat de protecție a accesibilității și 

să garanteze o concurență loială pe piața 

Uniunii. 

(29) Operatorii economici ar trebui să 

fie răspunzători pentru conformitatea 

produselor și a serviciilor, în funcție de 

rolul care le revine în lanțul de 

aprovizionare, astfel încât să asigure 

accesibilitatea în mai mare măsură și să 

garanteze o concurență loială pe piața 

Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea inițială a Comisiei a fost formulată neclar. Noua formulare reflectă în mod clar 

scopul directivei. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) Prezenta directivă ar trebui să 

urmeze principiul „a gândi mai întâi la 

scară mică” și ar trebui să țină seama de 

sarcinile administrative cu care se 

confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să 

stabilească norme minime în ceea ce 

privește evaluarea conformității și să 

includă clauze de salvgardare pentru 

operatorii economici, mai degrabă decât 

să prevadă excepții și derogări generale 

pentru întreprinderile respective. În 

consecință, la elaborarea normelor de 

selecție și de punere în aplicare a celor mai 

adecvate proceduri de evaluare a 

conformității ar trebui să fie luată în 

considerare situația IMM-urilor, iar 

obligațiile de evaluare a conformității cu 

(37) Prezenta directivă ar trebui să 

urmeze principiul „a gândi mai întâi la 

scară mică” și ar trebui să țină seama de 

sarcinile administrative cu care se 

confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să 

stabilească norme minime în ceea ce 

privește evaluarea conformității și să 

includă clauze de salvgardare pentru 

operatorii economici. În consecință, la 

elaborarea normelor de selecție și de 

punere în aplicare a celor mai adecvate 

proceduri de evaluare a conformității ar 

trebui să fie luată în considerare situația 

IMM-urilor, iar obligațiile de evaluare a 

conformității cu cerințele de accesibilitate 

ar trebui să fie limitate astfel încât acestea 

să nu reprezinte o sarcină disproporționată 
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cerințele de accesibilitate ar trebui să fie 

limitate astfel încât acestea să nu reprezinte 

o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. 

În plus, autoritățile de supraveghere a 

pieței ar trebui să funcționeze în mod 

proporțional, în funcție de dimensiunea 

întreprinderilor, precum și de caracterul de 

serie sau de volum redus al producției în 

cauză, fără a crea obstacole inutile pentru 

IMM-uri și fără a compromite protecția 

intereselor publice. 

pentru IMM-uri. În plus, autoritățile de 

supraveghere a pieței ar trebui să 

funcționeze în mod proporțional, în funcție 

de dimensiunea întreprinderilor, precum și 

de caracterul de serie sau de volum redus al 

producției în cauză, fără a crea obstacole 

inutile pentru IMM-uri și fără a 

compromite protecția intereselor publice. 

În plus, microîntreprinderile, date fiind 

dimensiunea, resursele și natura acestora, 

nu ar trebui să fie obligate să respecte 

cerințele de accesibilitate. 

Or. en 

Justificare 

Cu scopul de a reduce la minimum sarcina de reglementare impusă întreprinderilor foarte 

mici și în conformitate cu decizia Comisiei de a exclude microîntreprinderile din toate actele 

legislative în cazul în care nu s-a demonstrat că includerea lor este necesară și 

proporțională, se propune excluderea lor și din domeniul de aplicare al prezentului act. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 39 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (39a) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 

prevede o procedură pentru formularea de 

obiecții formale asupra standardelor 

armonizate despre care se consideră că nu 

respectă cerințele prezentei directive. 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) În absența unor standarde 

armonizate și, dacă este necesar, în scopul 

(40) În absența unor standarde 

armonizate și, dacă este necesar, în scopul 
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armonizării pieței, Comisia ar trebui să 

poată adopta acte de punere în aplicare 

pentru stabilirea specificațiilor tehnice 

comune privind cerințele de accesibilitate 

prevăzute în prezenta directivă. 

armonizării pieței, Comisia ar trebui să 

poată adopta acte de punere în aplicare 

pentru stabilirea specificațiilor tehnice 

privind cerințele de accesibilitate prevăzute 

în prezenta directivă. Cu toate acestea, 

competența Comisiei de a adopta 

specificații tehnice care implică o 

prezumție de conformitate cu prezenta 

directivă ar trebui să fie strict limitată, 

având în vedere că exercitarea 

competenței în cauză nu va respecta 

principiile fundamentale ale 

standardizării. 

Or. en 

Justificare 

Este important să se confere Comisiei competența de a adopta specificații tehnice în cazul în 

care întreprinderile nu reușesc să adopte un standard după o anumită perioadă de timp, dar 

această competență ar trebui să fie strict limitată, dat fiind că Comisia nu este obligată să 

respecte principiile recunoscute de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în domeniul 

standardizării, și anume principiile coerenței, transparenței, deschiderii, consensului, 

aplicării voluntare, independenței față de interese specifice și eficienței („principiile 

fundamentale”). 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 51 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (51a) Pentru a garanta aplicarea 

adecvată a principiului proporționalității 

în ceea ce privește obligațiile de 

identificare a operatorilor economici, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește stabilirea perioadei în care 

operatorii economici trebuie să poată să 

identifice toți operatorii economici care 

le-au furnizat un produs sau cărora le-au 

furnizat un produs și adoptarea 

orientărilor. Respectiva perioadă ar trebui 

să fie stabilită în funcție de ciclul de viață 
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al produsului. Este deosebit de important 

ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 

Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 

aceste consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare1a. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele 

membre, iar experții acestor instituții au 

acces sistematic la reuniunile grupurilor 

de experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

 __________________ 

 1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Justificare 

Anexa I articolul R7 din Decizia nr. 768/2008/CE prevede că această perioadă ar trebui să 

fie stabilită în funcție de ciclul de viață al produsului. Propunerea Comisiei nu prevede 

această dispoziție și propune o perioadă de 10 ani pentru toate produsele. Acest lucru nu este 

în concordanță cu decizia, iar raportorul sugerează, prin urmare, să i se confere Comisiei 

competența de a adopta acte delegate pentru a permite o mai mare flexibilitate pentru 

produsele cu un ciclu de viață mai scurt. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 52 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (52a) Statele membre ar trebui să se 

asigure că sunt disponibile căi de atac 

eficace și rapide împotriva deciziilor luate 

de autoritățile contractante și de entitățile 

contractante în ceea ce privește 

includerea unui anumit contract în 

domeniul de aplicare personal și material 

al Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE. 

Având în vedere cadrul juridic existent 
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privind căile de atac în domeniile 

reglementate de Directivele 2014/24/UE și 

2014/25/UE, domeniile în cauză ar trebui 

totuși să fie excluse de la aplicarea 

dispozițiilor prezentei directive referitoare 

la punerea în aplicare și sancțiuni. O 

astfel de excludere nu aduce atingere 

obligațiilor statelor membre care decurg 

din tratate de a lua toate măsurile 

necesare pentru a garanta aplicarea și 

eficacitatea dreptului Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Directivele privind căile de atac coordonează sistemele naționale de atac prin impunerea 

unor standarde comune menite să garanteze căi de atac rapide și eficace în toate țările UE în 

cazul în care ofertanții consideră că contractele au fost atribuite în mod incorect. Trebuie să 

se evite orice conflicte între directive și prezentul act (a se vedea amendamentul la 

articolul 25). 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 53 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (53a) Cerințele de accesibilitate 

prevăzute în prezenta directivă ar trebui 

să se aplice produselor introduse pe piața 

Uniunii după data aplicării măsurilor 

naționale de transpunere a prezentei 

directive, inclusiv produselor folosite și la 

mâna a doua importate dintr-o țară terță, 

introduse pe piața Uniunii după data 

respectivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Considerentul 53 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (53b) Pentru a oferi prestatorilor de 

servicii timp suficient pentru a se adapta 

la cerințele stabilite în prezenta directivă, 

este necesar să se prevadă o perioadă de 

tranziție pe parcursul căreia produsele 

utilizate pentru a furniza un serviciu nu 

trebuie să respecte cerințele de 

accesibilitate prevăzute în prezenta 

directivă. Având în vedere costurile 

aferente bancomatelor (ATM-uri), 

automatelor pentru tichete și automatelor 

de check-in și ciclul de viață lung al 

acestora, este oportun să se prevadă ca, 

atunci când astfel de aparate sunt utilizate 

pentru a furniza servicii, acestea să poată 

fi utilizate în continuare, până la sfârșitul 

duratei lor de viață utilă din punct de 

vedere economic sau până când sunt pe 

deplin amortizate. 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 53 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (53c) În cazul în care, pe baza evaluării 

solicitate, se concluzionează că cerința ca 

toate bancomatele, automatele pentru 

tichete sau automatele de check-in care 

sunt disponibile pentru prestarea 

aceluiași serviciu respectă cerințele de 

accesibilitate prevăzute de prezenta 

directivă ar constitui o sarcină 

disproporționată asupra operatorilor 

economici, atunci evaluarea ar trebui să 

sugereze și câte aparate care respectă 

cerințele ar fi suficiente pentru a garanta 

accesibilitatea serviciilor furnizate de 

prestatorul de servicii în cauză. În 

evaluarea sa, furnizorul de servicii ar 
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trebui să ia în considerare, printre altele, 

beneficiile avute în vedere pentru 

persoanele cu handicap, inclusiv 

disponibilitatea altor mijloace de a avea 

acces la servicii, precum și dacă se poate 

avea cu ușurință acces la aparatele 

accesibile. 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1 

 Obiect 

 Obiectivul prezentei directive este de a 

elimina și de a preveni obstacolele create 

de cerințele de accesibilitate 

neconcordante în ceea ce privește libera 

circulație a produselor și serviciilor care 

fac obiectul prezentei directive și pentru a 

contribui la buna funcționare a pieței 

interne, prin apropierea actelor cu putere 

de lege și a actelor administrative ale 

statelor membre privind cerințele de 

accesibilitate pentru anumite produse și 

servicii. 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Capitolele I, II-V și VII se aplică 

următoarelor produse: 

1. Capitolele I, II-V și VII se aplică 

următoarelor produse introduse pe piața 

Uniunii la [șase ani de la data intrării în 
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vigoare a prezentei directive]: 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) echipamente informatice și sisteme 

de operare de uz general; 

(a) echipamente informatice și sisteme 

de operare de uz general destinate utilizării 

de către consumatori; 

Or. en 

Justificare 

Prezenta directivă își propune să vizeze doar produsele și serviciile destinate utilizării de 

către consumatori. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) echipamente terminale aferente cu 

capacități informatice avansate utilizate 

de consumatori, legate de serviciile de 

telefonie; 

(c) echipamente terminale legate de 

serviciile de telefonie utilizate de 

consumatori; 

Or. en 

Justificare 

Nu există nicio definiție a „capacități informatice avansate” în niciun document legat de 

standardizare/reglementare. Conceptul nu este folosit și nici nu este potrivit din punct de 

vedere juridic sau informatic. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

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

(d) echipamente terminale aferente cu 

capacități informatice avansate utilizate 

de consumatori, legate de serviciile mass-

media audiovizuale. 

(d) echipamente terminale aferente 

utilizate de consumatori, legate de 

serviciile mass-media audiovizuale. 

Or. en 

Justificare 

Nu există nicio definiție a „capacități informatice avansate” în niciun document legat de 

standardizare/reglementare. Conceptul nu este folosit și nici nu este potrivit din punct de 

vedere juridic sau informatic. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Capitolele I, II-V și VII se aplică 

următoarelor servicii: 

2. Capitolele I, II-V și VII se aplică 

următoarelor servicii furnizate la [șase ani 

de la data intrării în vigoare a prezentei 

directive], fără a aduce atingere 

articolului 27a: 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) servicii de telefonie și echipamente 

terminale aferente cu capacități 

informatice avansate utilizate de 

consumatori; 

(a) servicii de telefonie și echipamente 

terminale aferente; 

Or. en 
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Justificare 

Nu există nicio definiție a „capacități informatice avansate” în niciun document legat de 

standardizare/reglementare. Conceptul nu este folosit și nici nu este potrivit din punct de 

vedere juridic sau informatic. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) servicii mass-media audiovizuale și 

echipamente aferente cu capacități 

informatice avansate utilizate de 

consumatori; 

(b) servicii mass-media audiovizuale și 

echipamente aferente utilizate de 

consumatori; 

Or. en 

Justificare 

Nu există nicio definiție a „capacități informatice avansate” în niciun document legat de 

standardizare/reglementare. Conceptul nu este folosit și nici nu este potrivit din punct de 

vedere juridic sau informatic. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) servicii de transport de călători 

aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul; 

(c) servicii de transport de călători 

aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul în 

legătură cu următoarele: 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

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

 (i) site-uri internet, servicii integrate 

pe dispozitivele mobile, sisteme inteligente 

de emitere a biletelor și de transmitere în 

timp real a informațiilor; și  

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ii) terminale pentru autoservire aflate 

pe teritoriul Uniunii, automate pentru 

tichete și automate de check-in utilizate 

pentru prestarea de servicii de transport 

de călători; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) servicii bancare; (d) servicii bancare pentru 

consumatori; 

Or. en 

Justificare 

Prezenta directivă își propune să vizeze doar produsele și serviciile destinate utilizării de 

către consumatori. 
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Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) cărți electronice (e) cărți electronice și echipamente 

aferente utilizate pentru prestarea 

serviciilor în cauză furnizate de 

prestatorul de servicii; 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) comerț electronic (f) „piețe online” destinate utilizării 

de către consumatori. 

Or. en 

Justificare 

Noțiunea de „comerț electronic” este prea vagă. Raportorul sugerează să se recurgă la 

noțiunea de „piață online” care este definită în Directiva 2016/1148/UE, recent adoptată, 

privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 

informatice în Uniune. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) contractele de achiziții publice și de 

concesiune care fac obiectul Directivei 

2014/23/UE42, al Directivei 2014/24/UE și 

al Directivei 2014/25/UE; 

(a) contractele de achiziții publice și de 

concesiune care fac obiectul Directivei 

2014/23/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului42, al Directivei 2014/24/UE 

și al Directivei 2014/25/UE concepute sau 

construite la [șase ani de la data intrării 
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în vigoare a prezentei directive]. 

__________________ __________________ 

42 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1). 

42 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) pregătirea și punerea în aplicare a 

programelor în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului de stabilire a 

unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime43; și al 

Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului44; 

(b) pregătirea și punerea în aplicare a 

programelor în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului43 și al 

Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului44, 

adoptate sau puse în aplicare la [șase ani 

de la data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

__________________ __________________ 

43 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 

347, 20.12.2013, p. 320). 

43 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 

347, 20.12.2013, p. 320). 
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44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

social european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 

Consiliului. 

44 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind Fondul 

social european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 

Consiliului (OJ L 347, 20.12.2013, p. 470). 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) infrastructura de transport, în 

temeiul Regulamentului (UE) nr. 

1315/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului46. 

(d) infrastructura de transport, în 

temeiul Regulamentului (UE) nr. 

1315/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului46 concepută sau construită la 

[șase ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive]. 

__________________ __________________ 

46 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 privind orientările 

Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 

transeuropene de transport (JO L 348, 

20.12.2013, p.1). 

46 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 privind orientările 

Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 

transeuropene de transport (JO L 348, 

20.12.2013, p.1). 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Alineatul (3) se aplică numai 

produselor și serviciilor menționate la 

alineatele (1) și (2) de la prezentul articol. 

 Alineatul (3) se aplică: 
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 (a)  contractelor de achiziții publice în 

conformitate cu alineatul (3) litera (a), în 

cazul în care specificațiile tehnice legate 

de contractele respective se publică într-o 

procedură de ofertare organizată după 

data punerii în aplicare a prezentei 

directive; 

 (b) programelor în conformitate cu 

alineatul (3) litera (b) adoptate după data 

punerii în aplicare a prezentei directive, 

sau documentelor de programare care 

pun în aplicare astfel de programe, în 

măsura în care documentele în cauză sunt 

publicate după data menționată; 

 (c)  infrastructurii de transport noi, 

reabilitate și modernizate în conformitate 

cu alineatul (3) litera (d) în cazul căreia 

proiectarea sau construcția a început 

după data punerii în aplicare a prezentei 

directive. 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Excluderea microîntreprinderilor 

 Prezenta directivă nu se aplică 

microîntreprinderilor care produc, 

importă sau distribuie produse și servicii 

care intră în domeniul de aplicare al 

directivei. 

Or. en 

Justificare 

Cu scopul de a reduce la minimum sarcina de reglementare impusă întreprinderilor foarte 

mici și în conformitate cu decizia Comisiei de a exclude microîntreprinderile din toate actele 

legislative în cazul în care nu s-a demonstrat că includerea lor este necesară și 
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proporțională, se propune excluderea lor și din domeniul de aplicare al prezentului act. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) „produse și servicii accesibile” 

înseamnă produse și servicii care sunt 

perceptibile, utilizabile și ușor de înțeles 

pentru persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv pentru persoanele cu handicap, în 

condiții de egalitate cu ceilalți; 

(1) „produse și servicii accesibile” 

înseamnă produse și servicii care sunt 

perceptibile, utilizabile, ușor de înțeles și 

rezistente pentru persoanele cu handicap, 

Or. en 

Justificare 

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 

missing in the Commission proposal. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „proiectare universală” (denumită 

și „proiectare pentru toți”) înseamnă 

proiectarea produselor, spațiilor, 

programelor și serviciilor astfel încât 

acestea să fie accesibile tuturor, în cea 

mai mare măsură posibilă, fără 

necesitatea adaptărilor sau a proiectării 

speciale. „Proiectarea universală” nu 

exclude dispozitivele de asistență pentru 

categorii speciale de persoane cu limitări 

funcționale, inclusiv de persoane cu 

handicap, acolo unde sunt necesare; 

eliminat 
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Or. en 

Justificare 

Termenul „proiectare universală” nu este utilizat în dispozițiile de abilitare din directivă și, 

prin urmare, nu este necesar să fie definit la acest articol. Raportorul a modificat un 

considerent pentru a face trimitere la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) „serviciu” înseamnă un serviciu, 

astfel cum este definit la articolul 4 

punctul 1 din Directiva 2006/123/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a; 

 ____________________ 

 1aDirectiva 2006/123/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 12 

decembrie 2006 privind serviciile în 

cadrul pieței interne (JO L 376, 

27.12.2006, p. 36). 

Or. en 

Justificare 

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 

privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, pp. 36-68). 

Amendamentul 47 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) „prestator de servicii” înseamnă 

orice persoană fizică sau juridică care 

oferă sau prestează un serviciu care este 

destinat pieței Uniunii; 

Or. en 
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Amendamentul 48 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) „IMM” înseamnă o întreprindere 

mică sau mijlocie, în conformitate cu 

definiția din Recomandarea 2003/361/CE 

a Comisiei; 

 ____________________ 

 1a Recomandarea 2003/361/EC a Comisiei 

din 6 mai 2003 privind definirea 

microîntreprinderilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 

36). 

Or. en 

 

Amendamentul 49 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) „rechemare” înseamnă orice 

măsură care are ca scop returnarea unui 

produs ce a fost pus deja la dispoziția 

utilizatorului final; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Recurgerea la rechemare a fost eliminată din directivă. Prin urmare, nu este necesară o 

definiție. 

 

Amendamentul 50 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) „comerț electronic” înseamnă 

vânzarea online de produse și servicii. 

(21) „piață online” înseamnă un 

serviciu digital care permite 

consumatorilor, astfel cum sunt definiți la 

articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 

Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului1a, să încheie 
online vânzări sau contracte de servicii cu 

comercianți, astfel cum sunt definiți la 

articolul 4 alineatul (1) litera (b) din 

directiva menționată mai sus, fie pe site-ul 

internet al pieței online, fie pe site-ul 

internet al unui comerciant care utilizează 
servicii informatice furnizate de piața 

online; 

 ____________________ 

 1a Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 

2013 privind soluționarea alternativă a 

litigiilor în materie de consum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 

(Directiva privind SAL în materie de 

consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 63). 

Or. en 

Justificare 

Noțiunea de „comerț electronic” este prea vagă. Raportorul sugerează să se recurgă la 

noțiunea „piață online” care este definită în Directiva 2016/1148/UE, recent adoptată, 

privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 

informatice în Uniune. Definiția a fost ușor modificată pentru a ține seama de faptul că 

prezenta directivă se referă numai la relațiile dintre întreprinderi și consumatori. 

 

Amendamentul 51 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) „servicii de transport aerian de 

pasageri” înseamnă servicii prestate de 

transportatorii aerieni, operatorii de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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turism și organismele de conducere a 

aeroporturilor, astfel cum sunt definite la 

articolul 2 literele (b) - (f) din 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1a; 

 ____________________ 

 1a Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 5 iulie 2006 privind drepturile 

persoanelor cu handicap și ale 

persoanelor cu mobilitate redusă pe 

durata călătoriei pe calea aerului. (JO 

L 204, 26.7.2006, p. 1). 

Or. en 

Justificare 

Din motive de claritate, este necesar să se precizeze ce se înțelege prin servicii de transport 

aerian de pasageri. Definiția nu intenționează să restrângă domeniul de aplicare propus 

inițial de către Comisie. 

 

Amendamentul 52 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21b) „servicii de transport de pasageri 

cu autobuzul” înseamnă serviciile 

reglementate la articolul 2 alineatele (1) și 

(2) din Regulamentul (UE) nr. 181/2011; 

Or. en 

Justificare 

Din motive de claritate, este necesar să se precizeze ce se înțelege prin servicii de transport 

de pasageri cu autobuzul. Definiția nu intenționează să restrângă domeniul de aplicare 

propus inițial de către Comisie. 

 

Amendamentul 53 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21 c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21c) „servicii de transport feroviar de 

călători” înseamnă serviciile reglementate 

la articolul 2 alineatele (1) și (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 1371/2007; 

Or. en 

Justificare 

Din motive de claritate, este necesar să se precizeze ce se înțelege prin servicii de transport 

feroviar de călători. Definiția nu intenționează să restrângă domeniul de aplicare propus 

inițial de către Comisie. 

 

Amendamentul 54 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21d) „servicii de transport naval de 

pasageri” înseamnă serviciile 

reglementate la articolul 2 alineatul (1) 

din Regulamentul (UE) nr. 1177/2010. 

Or. en 

Justificare 

Din motive de claritate, este necesar să se precizeze ce se înțelege prin servicii de transport 

naval de pasageri. Definiția nu intenționează să restrângă domeniul de aplicare propus 

inițial de către Comisie. 

 

Amendamentul 55 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. În ceea ce privește transportul 

feroviar de călători, se consideră a fi 

respectate cerințele de accesibilitate 

prevăzute în prezenta directivă legate de 

furnizarea de informații în cazul în care 
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serviciile sunt în conformitate cu 

dispozițiile corespunzătoare din 

Regulamentul (UE) nr. 1371/2007. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când există deja cerințe în legislația sectorială specifică, prezenta directivă nu ar 

trebui să creeze incertitudini juridice. 

 

Amendamentul 56 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6b. În ceea ce privește mediul 

construit pentru transportul feroviar de 

călători, se consideră a fi respectate 

cerințele de accesibilitate prevăzute în 

prezenta directivă în cazul în care 

specificațiile tehnice de interoperabilitate 

(STI) sunt în conformitate cu dispozițiile 

corespunzătoare din Regulamentul (UE) 

nr. 1300/2014. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când există deja cerințe în legislația sectorială specifică, prezenta directivă nu ar 

trebui să creeze incertitudini juridice. 

 

Amendamentul 57 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 6 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6c. În ceea ce privește transportul 

feroviar de călători, se consideră a fi 

respectate cerințele de accesibilitate 

prevăzute în prezenta directivă legate de 

site-urile internet în cazul în care 

serviciile sunt în conformitate cu 
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dispozițiile corespunzătoare din 

Regulamentul (UE) nr. 454/2011. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când există deja cerințe în legislația sectorială specifică, prezenta directivă nu ar 

trebui să creeze incertitudini juridice. 

 

Amendamentul 58 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 6 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6d. În ceea ce privește transportul de 

pasageri cu autobuzul, se consideră a fi 

respectate cerințele de accesibilitate 

prevăzute în prezenta directivă legate de 

furnizarea de informații despre 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate în cazul în care 

serviciile sunt în conformitate cu 

dispozițiile de la articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 181/2011. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când există deja cerințe în legislația sectorială specifică, prezenta directivă nu ar 

trebui să creeze incertitudini juridice. 

 

Amendamentul 59 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 6 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6e. În ceea ce privește transportul de 

pasageri care călătoresc pe mare și pe căi 

navigabile interioare, se consideră a fi 

respectate cerințele de accesibilitate 

prevăzute în prezenta directivă legate de 

furnizarea de informații despre 
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caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate ale serviciilor în 

cazul în care serviciile sunt în 

conformitate cu dispozițiile de la articolul 

9 din Regulamentul (UE) nr. 1177/2010. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când există deja cerințe în legislația sectorială specifică, prezenta directivă nu ar 

trebui să creeze incertitudini juridice. 

 

Amendamentul 60 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Comerțul electronic este conform 

cu cerințele stabilite în secțiunea VIII a 

anexei I. 

9. Piețele online sunt conforme cu 

cerințele stabilite în secțiunea VIII a anexei 

I. 

Or. en 

Justificare 

Noțiunea de „comerț electronic” este prea vagă. Raportorul sugerează să se recurgă la 

noțiunea „piață online” care este definită în Directiva 2016/1148/UE, recent adoptată, 

privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 

informatice în Uniune. 

 

Amendamentul 61 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. Statele membre pot decide, luând 

în considerare condițiile naționale, că 

mediul construit utilizat de clienții 

serviciilor de transport de călători, 

inclusiv mediul gestionat de prestatorii de 

servicii și de operatorii de infrastructură 

și mediul construit utilizat de clienții 

serviciilor bancare, de centrele de servicii 

eliminat 
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pentru clienți și de magazinele gestionate 

de operatori de telefonie trebuie să 

respecte cerințele de accesibilitate din 

secțiunea X a anexei I, în scopul de a 

maximiza utilizarea acestora de către 

persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv de către persoanele cu handicap. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei nu decide dacă include mediul construit sau nu. Se propune eliminarea 

acestei clauze de abilitare. Statele membre vor putea să aplice această directivă mediului 

construit, dacă vor dori acest lucru. A fost introdus un nou alineat la articolul 28, pentru a 

solicita Comisiei să prezinte un raport în termen de doi ani cu privire la o eventuală 

includere. 

 

Amendamentul 62 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre nu pot împiedica punerea 

la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a 

produselor și a serviciilor care sunt 

conforme cu prezenta directivă din motive 

legate de cerințele de accesibilitate. 

Statele membre nu împiedică punerea la 

dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a 

produselor care sunt în conformitate cu 

prezenta directivă din motive legate de 

cerințele de accesibilitate. Statele membre 

nu împiedică prestarea, pe teritoriul lor, a 

serviciilor care sunt conforme cu prezenta 

directivă din motive legate de cerințele de 

accesibilitate. 

Or. en 

 

Amendamentul 63 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Producătorii păstrează un registru 

de plângeri, de produse neconforme și de 

4. Producătorii păstrează un registru 

de plângeri și de produse neconforme. 
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rechemări de produse și informează 

distribuitorii cu privire la orice astfel de 

activități de monitorizare. 

Or. en 

Justificare 

Rechemările sunt utilizate de operatorii economici sau solicitate de către autoritatea de 

supraveghere a pieței în cazul în care un produs poate prezenta riscuri pentru siguranța 

consumatorilor sau sunt dăunătoare pentru mediu. Produsele inaccesibile nu intră în aceste 

categorii. Cu toate acestea, un producător care nu ar respecta această legislație ar trebui să 

fie sancționat sau obligat să ia măsuri corective, cum ar fi retragerea. Obligația de a informa 

distribuitorii cu privire la plângeri pare irelevantă atunci când este vorba despre 

accesibilitatea produselor. Aceasta are sens numai în cazul siguranței sau riscurilor de 

mediu. 

 

 

Amendamentul 64 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Producătorii care consideră sau au 

motive să creadă că un produs pe care l-au 

introdus pe piață nu este conform prezentei 

directive iau de îndată măsurile corective 

necesare pentru a aduce în conformitate 

respectivul produs, pentru a-l retrage sau 

pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 

cazul în care produsul prezintă un risc 

legat de accesibilitate, producătorii 

informează imediat în acest sens 

autoritățile naționale competente din statele 

membre în care au pus la dispoziție pe 

piață produsul, indicând detaliile, în special 

cu privire la neconformitate și la orice 

măsuri corective luate. 

8. Producătorii care consideră sau au 

motive să creadă că un produs pe care l-au 

introdus pe piață nu este conform prezentei 

directive iau de îndată măsurile corective 

necesare pentru a aduce în conformitate 

respectivul produs sau pentru a-l retrage, 

după caz. În plus, în cazul în care produsul 

nu este în conformitate cu prezenta 

directivă, producătorii informează imediat 

în acest sens autoritățile naționale 

competente din statele membre în care au 

pus la dispoziție pe piață produsul, 

indicând detaliile, în special cu privire la 

neconformitate și la orice măsuri corective 

luate. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 
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prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 65 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să coopereze cu autoritățile 

naționale competente, la cererea acestora, 

cu privire la orice acțiune întreprinsă 

pentru eliminarea riscurilor prezentate de 

produsele acoperite de mandatul lor. 

(b) să coopereze cu autoritățile 

naționale competente, la cererea acestora, 

cu privire la orice acțiune întreprinsă 

pentru asigurarea conformității 

produselor acoperite de mandatul lor cu 

cerințele menționate la articolul 3. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 66 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care un importator 

consideră sau are motive să creadă că un 

produs nu este în conformitate cu cerințele 

de accesibilitate menționate la articolul 3, 

el nu introduce produsul pe piață până când 

acesta nu devine conform. În plus, atunci 

când produsul prezintă un risc, 

importatorul informează producătorul și 

autoritățile de supraveghere a pieței în 

acest sens. 

3. În cazul în care un importator 

consideră sau are motive să creadă că un 

produs nu este în conformitate cu cerințele 

de accesibilitate menționate la articolul 3, 

el nu introduce produsul pe piață până când 

acesta nu devine conform. În plus, atunci 

când produsul nu este în conformitate cu 

prezenta directivă, importatorul 

informează producătorul și autoritățile de 

supraveghere a pieței în acest sens. 

Or. en 
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Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 67 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Importatorii păstrează un registru 

de plângeri, de produse neconforme și de 

rechemări de produse și informează 

distribuitorii cu privire la orice astfel de 

activități de monitorizare. 

7. Importatorii păstrează un registru 

de plângeri și de produse neconforme și 

informează distribuitorii cu privire la orice 

astfel de activități de monitorizare. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 68 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Importatorii care consideră sau au 

motive să creadă că un produs pe care l-au 

introdus pe piață nu este conform cerințelor 

menționate la articolul 3 iau de îndată 

măsurile corective necesare pentru a aduce 

respectivul produs în conformitate, pentru 

a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 

caz. În plus, în cazul în care produsul 

prezintă un risc, importatorii informează 

imediat în acest sens autoritățile naționale 

competente din statele membre în care au 

pus la dispoziție pe piață produsul, 

8. Importatorii care consideră sau au 

motive să creadă că un produs pe care l-au 

introdus pe piață nu este conform cerințelor 

menționate la articolul 3 iau de îndată 

măsurile corective necesare pentru a aduce 

respectivul produs în conformitate sau 

pentru a-l retrage, după caz. În plus, în 

cazul în care produsul nu este în 

conformitate cu prezenta directivă, 

importatorii informează imediat în acest 

sens autoritățile naționale competente din 

statele membre în care au pus la dispoziție 
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indicând detaliile, în special cu privire la 

neconformitate și la orice măsuri corective 

luate. 

pe piață produsul, indicând detaliile, în 

special cu privire la neconformitate și la 

orice măsuri corective luate. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 69 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care un distribuitor 

consideră sau are motive să creadă că un 

produs nu este în conformitate cu cerințele 

de accesibilitate menționate la articolul 3, 

el nu pune la dispoziție produsul pe piață 

până când acesta nu devine conform. În 

plus, în cazul în care produsul prezintă un 

risc, distribuitorul informează producătorul 

și autoritățile de supraveghere a pieței în 

acest sens. 

3. În cazul în care un distribuitor 

consideră sau are motive să creadă că un 

produs nu este în conformitate cu cerințele 

de accesibilitate menționate la articolul 3, 

el nu pune la dispoziție produsul pe piață 

până când acesta nu devine conform. În 

plus, atunci când produsul nu este în 

conformitate cu prezenta directivă, 

distribuitorul informează producătorul și 

autoritățile de supraveghere a pieței în 

acest sens. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 70 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Distribuitorii care consideră sau au 

motive să creadă că un produs pe care l-au 

pus la dispoziție pe piață nu este conform 

cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 

corective necesare pentru a aduce 

respectivul produs în conformitate, pentru 

a-l retrage sau pentru a-l rechema, după 

caz. În plus, în cazul în care produsul 

prezintă un risc, distribuitorii informează 

imediat în acest sens autoritățile naționale 

competente din statele membre în care au 

pus la dispoziție pe piață produsul, 

indicând detaliile, în special cu privire la 

neconformitate și la orice măsuri corective 

luate. 

5. Distribuitorii care consideră sau au 

motive să creadă că un produs pe care l-au 

pus la dispoziție pe piață nu este conform 

cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 

corective necesare pentru a aduce 

respectivul produs în conformitate sau 

pentru a-l retrage, după caz. În plus, în 

cazul în care produsul nu este în 

conformitate cu prezenta directivă, 

distribuitorii informează imediat în acest 

sens autoritățile naționale competente din 

statele membre în care au pus la dispoziție 

pe piață produsul, indicând detaliile, în 

special cu privire la neconformitate și la 

orice măsuri corective luate. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 71 

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 

motivate din partea unei autorități naționale 

competente, furnizează acesteia toate 

informațiile și documentația necesară 

pentru a demonstra conformitatea 

produsului. Aceștia cooperează cu 

autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 

cu privire la orice acțiune de eliminare a 

riscurilor prezentate de produsele puse la 

dispoziție pe piață. 

6. Distribuitorii, în urma unei cereri 

motivate din partea unei autorități naționale 

competente, furnizează acesteia toate 

informațiile și documentația necesară 

pentru a demonstra conformitatea 

produsului. Aceștia cooperează cu 

autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 

cu privire la orice acțiune întreprinsă 

pentru asigurarea conformității 

produselor pe care le-au introdus pe piață 

cu cerințele menționate la articolul 3. 

Or. en 
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Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 72 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Operatorii economici sunt în 

măsură să prezinte informațiile prevăzute 

la alineatul (1) timp de 10 ani după ce le-a 

fost furnizat produsul și timp de 10 ani 

după ce au furnizat produsul. 

2. Operatorii economici sunt în 

măsură să prezinte informațiile prevăzute 

la alineatul (1) pentru o anumită perioadă 

după ce le-a fost furnizat produsul sau 

după ce au furnizat produsul. 

Or. en 

 

Amendamentul 73 

Propunere de directivă 

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Competența de a adopta acte 

delegate este conferită Comisiei în 

conformitate cu articolul 23a pentru a 

preciza perioada menționată la alineatul 

(2) din prezentul articol. Respectiva 

perioadă este stabilită în funcție de ciclul 

de viață al produsului. 

Or. en 

Justificare 

Justificare: Anexa I articolul R7 din Decizia nr. 768/2008/CE prevede că această perioadă ar 

trebui să fie stabilită în funcție de ciclul de viață al produsului. Propunerea Comisiei nu 

prevede această dispoziție și propune o perioadă de 10 ani pentru toate produsele. Acest 

lucru nu este în concordanță cu decizia, iar raportorul sugerează, prin urmare, să i se 

confere Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru a permite o mai mare 

flexibilitate pentru produsele cu un ciclu de viață mai scurt. 



 

PE597.391v01-00 48/115 PR\1113653RO.docx 

RO 

 

Amendamentul 74 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prestatorii de servicii pregătesc 

informațiile necesare în conformitate cu 

anexa III, explicând modul în care 

serviciile îndeplinesc cerințele de 

accesibilitate prevăzute la articolul 3. 

Informațiile sunt puse la dispoziția 

publicului în formă scrisă și orală, inclusiv 

într-un mod accesibil pentru persoanele cu 

limitări funcționale și persoanele cu 

handicap. Prestatorii de servicii păstrează 

informațiile atât timp cât serviciul este 

disponibil. 

2. Prestatorii de servicii pregătesc 

informațiile necesare în conformitate cu 

anexa III, explicând modul în care 

serviciile furnizate de ei îndeplinesc 

cerințele de accesibilitate prevăzute la 

articolul 3. Informațiile sunt puse la 

dispoziția publicului în formă scrisă și 

orală, inclusiv într-un mod accesibil pentru 

persoanele cu handicap. Prestatorii de 

servicii păstrează informațiile atât timp cât 

serviciul este disponibil. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea de directivă are scopul de a sprijini statele membre pentru a-și îndeplini 

obligațiile în materie de accesibilitate în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu handicap. Convenția se referă exclusiv la „persoanele cu 

handicap”. Prin urmare, se propune alinierea directivei la convenție și limitarea domeniului 

său de aplicare numai la persoanele cu handicap. Amendamentul este, de asemenea, în 

conformitate cu recent adoptata directivă privind accesibilitatea site-urilor și aplicațiilor 

mobile ale organismelor din cadrul sectorului. 

 

Amendamentul 75 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) durata de viață a infrastructurii și 

produselor folosite pentru prestarea unui 

serviciu. 

Or. en 
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Amendamentul 76 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. În scopul punerii în aplicare a 

alineatelor (1) și (2), Comisia adoptă acte 

delegate în conformitate cu articolul 23a 

pentru a completa prezenta directivă prin 

stabilirea unor orientări pentru toate 

produsele și serviciile reglementate prin 

prezenta directivă. Comisia adoptă primul 

act delegat de acest fel care reglementează 

toate produsele și serviciile care intră sub 

incidența domeniului de aplicare al 

prezentei directive până la ... [un an de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a oferi o mai mare securitate juridică producătorilor care trebuie să folosească 

derogarea, Comisia va elabora orientări interpretative. 

 

Amendamentul 77 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care operatorii 

economici au aplicat excepția prevăzută la 

alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 

serviciu specific, ei notifică autoritatea 

relevantă de supraveghere a pieței din 

statul membru pe teritoriul căruia produsul 

sau serviciul este introdus sau pus la 

dispoziție pe piață. Notificarea include 

evaluarea menționată la alineatul (3). 

Microîntreprinderile sunt exceptate de la 

această cerință de notificare, dar trebuie 

să fie în măsură să prezinte documentele 

relevante la cererea unei autorități 

6. În cazul în care operatorii 

economici au aplicat excepția prevăzută la 

alineatele (1)-(5) pentru un produs sau un 

serviciu specific, ei notifică autoritatea 

relevantă de supraveghere a pieței din 

statul membru pe teritoriul căruia produsul 

sau serviciul este introdus sau pus la 

dispoziție pe piață. Notificarea include 

evaluarea menționată la alineatul (3). 
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relevante de supraveghere a pieței. 

Or. en 

 

Amendamentul 78 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. IMM-urile sunt exceptate de la 

cerința de notificare stabilită la alineatul 

(6), dar trebuie să fie în măsură să 

prezinte documentele relevante la cererea 

unei autorități relevante de supraveghere 

a pieței. 

Or. en 

Justificare 

În scopul de a reduce sarcina de reglementare asupra IMM-urilor, este necesară o clauză de 

salvgardare. Aceasta asigură proporționalitatea cerințelor pentru întreprinderile mici. 

 

Amendamentul 79 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6b. Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare de stabilire a unui model de 

notificare în sensul alineatului (6) de la 

prezentul articol. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de consultare 

menționată la articolul 24 alineatul (1a). 

Comisia adoptă primul act de punere în 

aplicare de acest fel până la ... [doi ani de 

la data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

Or. en 
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Justificare 

Pentru a facilita procedura de notificare, Comisia elaborează un formular unic pe care 

producătorii îl pot folosi peste tot în UE. 

 

Amendamentul 80 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a.  Comisia solicită, în conformitate 

cu articolul 10 din Regulamentul (UE) 

nr. 1025/2012, uneia sau mai multor 

organizații de standardizare europene să 

elaboreze proiecte de standarde 

armonizate pentru fiecare dintre cerințele 

de accesibilitate prevăzute la articolul 3. 

Comisia adoptă respectivele cereri până la 

… [doi ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive]. 

Or. en 

 

Amendamentul 81 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Specificațiile tehnice comune Specificații tehnice 

Or. en 

 

Amendamentul 82 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care nicio trimitere la 

standardele armonizate nu a fost publicată 

1. În cazul în care nicio trimitere la 

standardele armonizate nu a fost publicată, 
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în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

1025/2012 și în care, pentru armonizarea 

pieței, ar fi necesare mai multe detalii 

privind cerințele de accesibilitate 

aplicabile anumitor produse și servicii, 

Comisia poate adopta acte de punere în 

aplicare care să stabilească specificații 

tehnice comune („STC”) pentru cerințele 

de accesibilitate prevăzute în anexa I la 

prezenta directivă. Actele de punere în 

aplicare respective se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 24 alineatul (2) din 

prezenta directivă. 

dar nu mai devreme de doi ani după 

adoptarea unei cereri de elaborare a unor 

astfel de standarde armonizate către una 

sau mai multe organizații de standardizare 

europene, Comisia poate adopta acte de 

punere în aplicare care să stabilească 

specificații tehnice care îndeplinesc 

cerințele de accesibilitate prevăzute la 

articolul 3. Actele de punere în aplicare 

respective se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 24 alineatul (2) din prezenta 

directivă. 

Or. en 

Justificare 

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". 

 

Amendamentul 83 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În cazul în care nu a fost publicată 

nicio trimitere la standarde armonizate, 

produsele și serviciile care respectă 

specificațiile tehnice de la alineatul (1) 

sau părți ale acestora sunt considerate a fi 

în conformitate cu cerințele privind 

accesibilitatea prevăzute la articolul 3, 

care sunt vizate de respectivele specificații 

tehnice sau părți ale acestora. 

Or. en 
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Amendamentul 84 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 2  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Produsele și serviciile care sunt 

conforme cu STC menționate la alineatul 

(1) sau cu părți ale acestora sunt 

considerate a fi conforme cu cerințele de 

accesibilitate prevăzute la articolul 3, 

vizate de respectivele STC sau părți ale 

acestora. 

2. Produsele și serviciile care sunt 

conforme cu specificațiile tehnice 

menționate la alineatul (1) sau cu părți ale 

acestora sunt considerate a fi conforme cu 

cerințele de accesibilitate prevăzute la 

articolul 3, vizate de respectivele 

specificații tehnice sau părți ale acestora. 

Or. en 

 

Amendamentul 85 

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care un produs intră sub 

incidența mai multor acte ale Uniunii prin 

care se solicită o declarație de conformitate 

UE, se întocmește o singură declarație de 

conformitate UE în temeiul tuturor acestor 

acte ale Uniunii. Declarația respectivă 

menționează actele în cauză, inclusiv 

referințele de publicare. 

3. În cazul în care un produs intră sub 

incidența mai multor acte ale Uniunii prin 

care se solicită o declarație de conformitate 

UE, se întocmește declarația de 

conformitate UE în temeiul tuturor acestor 

acte ale Uniunii. Declarația respectivă 

menționează actele în cauză, inclusiv 

referințele de publicare. 

Or. en 

Justificare 

În ceea ce privește alte cerințe, producătorul ar trebui să aibă posibilitatea de a avea o 

declarație de conformitate pentru mai multe acte legislative. 

 

Amendamentul 86 

Propunere de directivă 

Articolul 17 a – alineatul 3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a.  Neconformitatea unui produs cu 

cerințele de accesibilitate prevăzute în 

prezenta directivă nu constituie un risc 

grav în sensul articolului 20 din 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 

Or. en 

 

Amendamentul 87 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Procedura aplicabilă produselor care 

prezintă un risc în materie de 

accesibilitate la nivel național 

Procedura aplicabilă produselor care nu 

sunt în conformitate cu prezenta directivă 

la nivel național 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 88 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care autoritățile de 

supraveghere a pieței dintr-un stat membru 

au luat măsuri în conformitate cu 

articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 

765/2008 sau în cazul în care au motive 

suficiente să considere că un produs care 

face obiectul prezentei directive prezintă 

un risc legat de aspectele de accesibilitate 

reglementate de prezenta directivă, acestea 

În cazul în care autoritățile de 

supraveghere a pieței dintr-un stat membru 

au motive suficiente să considere că un 

produs nu este în conformitate cu prezenta 

directivă, acestea realizează o evaluare cu 

privire la produsul în cauză, acoperind 

toate cerințele prevăzute în prezenta 

directivă. Operatorii economici relevanți 

cooperează pe deplin cu autoritățile de 
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realizează o evaluare cu privire la produsul 

în cauză, acoperind toate cerințele 

prevăzute în prezenta directivă. Operatorii 

economici relevanți cooperează pe deplin 

cu autoritățile de supraveghere a pieței. 

supraveghere a pieței. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 89 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care, pe parcursul evaluării 

respective, autoritățile de supraveghere a 

pieței constată că produsul nu este conform 

cerințelor stabilite în prezenta directivă, 

acestea solicită de îndată operatorului 

economic relevant să întreprindă toate 

acțiunile corective adecvate pentru a aduce 

produsul în conformitate cu acele cerințe 

sau pentru a retrage produsul de pe piață 

ori pentru a-l rechema în decursul unei 

perioade rezonabile, proporțională cu 

natura riscului și stabilită de autoritățile 

respective. 

În cazul în care, pe parcursul evaluării 

respective, autoritățile de supraveghere a 

pieței constată că produsul nu este conform 

cerințelor stabilite în prezenta directivă, 

acestea solicită de îndată operatorului 

economic relevant să întreprindă toate 

aceste acțiuni corective adecvate pentru a 

aduce produsul în conformitate cu acele 

cerințe sau pentru a retrage produsul de pe 

piață, în funcție de natura neconformității, 

după caz. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 
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Amendamentul 90 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care operatorul 

economic relevant nu întreprinde măsurile 

corective adecvate în termenul menționat la 

alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile 

de supraveghere a pieței iau toate măsurile 

provizorii corespunzătoare pentru a 

interzice sau a restrânge punerea la 

dispoziție a produsului pe piețele lor 

naționale, pentru a retrage produsul de pe 

piață sau pentru a-l rechema. Autoritățile 

de supraveghere a pieței informează de 

îndată Comisia și celelalte state membre cu 

privire la măsurile respective. 

4. În cazul în care operatorul 

economic relevant nu întreprinde măsurile 

corective adecvate în termenul menționat la 

alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile 

de supraveghere a pieței iau toate măsurile 

provizorii corespunzătoare pentru a 

interzice sau a restrânge punerea la 

dispoziție a produsului pe piețele lor 

naționale sau pentru a retrage produsul de 

pe piață. Autoritățile de supraveghere a 

pieței informează de îndată Comisia și 

celelalte state membre cu privire la 

măsurile respective. 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 91 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – alineatul 5 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Informațiile menționate la alineatul 

(4) includ toate detaliile disponibile, în 

special datele necesare pentru identificarea 

produsului neconform, originea produsului, 

natura neconformității invocate și riscul pe 

care aceasta îl implică, natura și durata 

măsurilor naționale adoptate, precum și 

argumentele prezentate de operatorul 

economic relevant. Autoritățile de 

supraveghere a pieței indică, în special, 

dacă neconformitatea se datorează uneia 

5. Informațiile menționate la alineatul 

(4) includ toate detaliile disponibile, în 

special datele necesare pentru identificarea 

produsului neconform, originea produsului, 

natura neconformității invocate, natura și 

durata măsurilor naționale adoptate, 

precum și argumentele prezentate de 

operatorul economic relevant. Autoritățile 

de supraveghere a pieței indică, în special, 

dacă neconformitatea se datorează uneia 

dintre următoarele situații: 
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dintre următoarele situații: 

Or. en 

Justificare 

Această formulare este corelată cu formularea utilizată în noul cadru legislativ. Dispozițiile 

noului cadru legislativ legate de siguranță trebuie să fie adaptate la scopul urmărit prin 

prezenta directivă. Un produs care nu este accesibil persoanelor cu handicap nu prezintă 

riscuri. Acesta nu este conform cu prezenta directiva. 

 

Amendamentul 92 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) la stabilirea cerințelor de 

accesibilitate legate de criteriile sociale și 

de calitate, stabilite de autoritățile 

competente în cadrul procedurilor de 

atribuire a contractelor pentru serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de 

călători, în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 1370/2007; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

În Regulamentul OSP (trimitere juridică) sunt menționate criteriile sociale. În sensul acestui 

regulament, acestea nu înseamnă accesibilitate. Prin urmare, prezenta directivă nu ar trebui 

să intervină în reglementările OSP. Acest lucru nu ar crea mai multă claritate pentru 

utilizatorul final. 

 

Amendamentul 93 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În scopul punerii în aplicare a 

alineatului (1), Comisia adoptă orientări 

pentru toate produsele și serviciile 

reglementate de prezenta directivă până 

la... [un an de la intrarea în vigoare a 
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prezentei directive]. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a oferi o mai mare securitate juridică producătorilor care trebuie să folosească 

derogarea, Comisia va elabora orientări interpretative. 

 

Amendamentul 94 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care o autoritate 

competentă a aplicat excepția prevăzută la 

alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs 

sau un serviciu specific, ea informează 

Comisia în acest sens. Notificarea include 
evaluarea menționată la alineatul (2). 

4. În cazul în care o autoritate 

competentă a aplicat excepția prevăzută la 

alineatele (1), (2) și (3) pentru un produs 

sau un serviciu specific, ea furnizează, în 

urma unei cereri din partea Comisiei, 
evaluarea menționată la alineatul (3). 

Or. en 

Justificare 

Directiva nu ar trebui să adauge sarcini autorităților competente atunci când valoarea lor 

adăugată nu este dovedită. 

 

Amendamentul 95 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare de stabilire a unui model de 

notificare în sensul alineatului 4 de la 

prezentul articol. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de consultare 

menționată la articolul 24 alineatul (1a). 

Comisia adoptă primul act de punere în 

aplicare de acest fel până la ... [doi ani de 

la intrarea în vigoare a prezentei 
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directive]. 

Or. en 

 

Amendamentul 96 

Propunere de directivă 

Capitolul VII – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

COMPETENȚE DE EXECUTARE ȘI 

DISPOZIȚII FINALE 

ACTE DELEGATE, COMPETENȚE DE 

EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE 

Or. en 

 

Amendamentul 97 

Propunere de directivă 

Articolul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 23a 

 Exercitarea delegării de competențe 

 1.  Competența de a adopta acte 

delegate este conferită Comisiei în 

condițiile prevăzute la prezentul articol. 

 2.  Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 10 

alineatul (2a) și articolul 12 alineatul (5a) 

se conferă Comisiei pe o perioadă 

nedeterminată de la … [data intrării în 

vigoare a prezentei directive]. 

 3.  Delegarea de competențe 

menționată la articolul 10 alineatul (2a) și 

articolul 12 alineatul (5a) poate fi 

revocată în orice moment de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 



 

PE597.391v01-00 60/115 PR\1113653RO.docx 

RO 

de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 4.  Înainte de adoptarea unui act 

delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în 

conformitate cu principiile prevăzute în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

2016 privind o mai bună legiferare. 

 5.  De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 6.  Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 10 alineatul (2a) și articolului 

12 alineatul (5a) intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European 

și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 

în termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și 

Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 

expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

Or. en 

Justificare 

Anexa I articolul R7 din Decizia nr. 768/2008/CE prevede că această perioadă ar trebui să 

fie stabilită în funcție de ciclul de viață al produsului. Propunerea Comisiei nu prevede 

această dispoziție și propune o perioadă de 10 ani pentru toate produsele. Acest lucru nu este 

în concordanță cu decizia, iar raportorul sugerează, prin urmare, să i se confere Comisiei 

competența de a adopta acte delegate pentru a permite o mai mare flexibilitate pentru 

produsele cu un ciclu de viață mai scurt. 

 

Amendamentul 98 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În cazul în care se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

Or. en 

 

Amendamentul 99 

Propunere de directivă 

Articolul 25 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că există 

mijloace adecvate și eficace pentru a 

garanta respectarea prezentei directive. 

1. Statele membre se asigură că există 

mijloace adecvate și eficace pentru a 

garanta că operatorii economici respectă 

prezenta directivă. 

Or. en 

Justificare 

Clarificare a textului. 

 

Amendamentul 100 

Propunere de directivă 

Articolul 25 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezentul articol nu se aplică 

contractelor care sunt reglementate prin 

Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE. 

Or. en 

Justificare 

Includerea Directivelor 2014/24/UE și 2014/25/UE (achiziții publice) ar fi prea 

cuprinzătoare și ar crea insecuritate juridică. 
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Amendamentul 101 

Propunere de directivă 

Articolul 26 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Sancțiunile țin cont de gradul de 

neconformitate, inclusiv de numărul de 

unități de produse sau de servicii 

neconforme, precum și de numărul de 

persoane afectate. 

4. Sancțiunile țin cont de gradul de 

neconformitate, inclusiv de gravitatea 

acesteia și de numărul de unități de 

produse sau de servicii neconforme, 

precum și numărul de persoane afectate. 

Or. en 

Justificare 

Este important să se aibă în vedere gravitatea și impactul neconformității, atunci când se iau 

măsuri. 

 

Amendamentul 102 

Propunere de directivă 

Articolul 27 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre care utilizează 

posibilitatea prevăzută la articolul 3 

alineatul (10) comunică Comisiei textul 

principalelor dispoziții de drept intern pe 

care le adoptă în acest scop și informează 

Comisia cu privire la progresele realizate 

în punerea în aplicare a acestora. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 103 

Propunere de directivă 

Articolul 27 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 27a 

 Măsuri tranzitorii 
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 1.  Fără a aduce atingere alineatului 

2 de la prezentul articol, statele membre 

prevăd o perioadă de tranziție de cinci ani 

de la... *. [șase ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive] în care 

furnizorii de servicii pot continua să 

presteze serviciile, utilizând produsele pe 

care le-au folosit în mod legal pentru a 

furniza servicii similare înainte de această 

dată. 

 2.  Statele membre pot să prevadă că 

terminalele pentru autoservire, utilizate în 

mod legal de către prestatorii de servicii 

pentru prestarea de servicii înainte de.... 

[șase ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei directive] pot continua să fie 

utilizate în prestarea de servicii similare 

până la sfârșitul duratei lor de viață utilă 

din punct de vedere economic sau până 

când sunt pe deplin amortizate. 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu principiul potrivit căruia prezenta directivă ar trebui să se aplice numai 

produselor și serviciilor noi, se propune ca furnizorii de servicii să nu fie obligați să pună la 

dispoziție toate produsele din prima zi a intrării în vigoare a prezentei directive, ci de a le 

acorda un termen de 5 ani în acest scop. Terminale pentru autoservire poate fi costisitoare. 

Prin urmare, se propune ca prestatorii de servicii să le poată folosi până la sfârșitul ciclului 

lor de viață. 

 

Amendamentul 104 

Propunere de directivă 

Articolul 28 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la [… a se introduce data - cinci ani 

de la punerea în aplicare a prezentei 

directive] și ulterior la fiecare cinci ani, 

Comisia transmite Parlamentului 

European, Consiliului, Comitetului 

Economic și Social European și 

Comitetului Regiunilor un raport privind 

aplicarea prezentei directive. 

Până la [doi ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive], Comisia 

transmite Parlamentului European, 

Consiliului, Comitetului Economic și 

Social European și Comitetului 

Regiunilor un raport privind 

oportunitatea extinderii domeniului de 

aplicare al prezentei directive la mediul 

construit. Până la ... [cinci ani de la 
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punerea în aplicare a prezentei directive] și 

ulterior la fiecare cinci ani, Comisia 

transmite Parlamentului European, 

Consiliului, Comitetului Economic și 

Social European și Comitetului Regiunilor 

un raport privind aplicarea prezentei 

directive. 

Or. en 

Justificare 

Clauza de abilitare privind mediul construit a fost înlocuită cu această obligație de raportare. 

 

Amendamentul 105 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea I – partea A (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 A.  Sisteme de operare 

 1.  Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap, serviciile prestate 

trebuie să respecte cerințele de 

performanță funcțională prevăzute în 

partea C și să includă: 

 (a)  informații cu privire la modul de 

funcționare al serviciului respectiv și la 

caracteristicile și funcționalitățile acestuia 

în materie de accesibilitate; 

 (b)  informații electronice, inclusiv 

site-urile web necesare pentru prestarea 

serviciului. 

Or. en 

Justificare 

Sistemele de operare din prezent sunt oferite din ce în ce mai mult sub formă de servicii. Ceea 

ce înainte era reprezentat de echipamente instalate la sediul unei societăți, este pe cale să 

devină un serviciu furnizat la nivel transfrontalier, demonstrând modul în care serviciile pot 

înlocui bunurile în anumite cazuri. În prezent, acestea sunt diferite în multe privințe față de 

produse. De exemplu, ele sunt actualizate în mod sistematic și ușor, nefiind statice. Prin 

urmare, nu ar fi logic ca sistemele de operare să fie considerate produse în prezenta 

directivă. 
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Amendamentul 106 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea I – partea B (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 B.  Echipamentele informatice de uz 

general  

Or. en 

Justificare 

Reorganizare necesară din cauza clasificării ca servicii a sistemelor de operare. 

 

Amendamentul 107 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea I – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să fie accesibile 

următoarele elemente:  

1.  Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap și cele cu 

deficiențe legate de vârstă, produsele 

trebuie să fie proiectate și fabricate în așa 

fel încât să îndeplinească cerințele de 

performanță funcțională prevăzute în 

partea C: Proiectarea și fabricarea 

produselor cuprinde: 

Or. en 

Justificare 

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.  
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Amendamentul 108 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea I – punctul 1 – literele a-f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(a)  informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare); 

(i)  trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;  

(iii)  trebuie să fie sesizabile;   

(iv)  trebuie să fie disponibile în 

caractere de dimensiuni adecvate 

condițiilor de utilizare previzibile;  

 

(b)  ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în cadrul acestuia 

(deschidere, închidere, utilizare, 

eliminare); 

(b)  ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în cadrul acestuia 

(deschidere, închidere, utilizare, 

eliminare); 

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, care trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului;  

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie 

să fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri și prin intermediul mai multor 

canale senzoriale; și 

 

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere 

alternative la conținutul netextual;  

 

(d)  interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și de ieșire de date) în 

conformitate cu punctul 2; 

(d)  interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și ieșire de date);  

(e)  funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2;  

(e)  funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu handicap; 

(f)  interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

(f)  interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 
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Or. en 

 

Amendamentul 109 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[.....] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 110 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea I – partea C (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 C.  Cerințe cu privire la performanțele 

funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de vedere 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care permite utilizatorilor să își 

folosească mai bine capacitățile vizuale 

limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune din partea 

utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare pentru care nu este nevoie de 
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auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune intervenția 

vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, oferă cel puțin un mod de 

operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 

 (h) Utilizare pentru persoane cu rază 

de acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 

fotosensibile. 

 (j) Utilizare pentru persoane cu 

capacități cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 

 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 
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privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul 111 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea II – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să fie accesibile 

următoarele elemente:  

1.  Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap și cele cu 

deficiențe legate de vârstă, produsele 

trebuie să fie proiectate și fabricate în așa 

fel încât să îndeplinească cerințele de 

performanță funcțională prevăzute la 

punctul 1 litera (a) și să includă: 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul 112 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea II – punctul 1 – literele a-d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare); 

(i)  trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;  

(iii)  trebuie să fie sesizabile;   

(iv)  trebuie să fie disponibile în 

caractere de dimensiuni adecvate 

condițiilor de utilizare previzibile;  

 

(b)  interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și de ieșire de date) în 

conformitate cu punctul 2; 

(b)  interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și ieșire de date);  

(c)  funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2;  

(c)  funcționalitatea produsului; 

(d)  interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

(d)  interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

Or. en 

 

Amendamentul 113 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea II – punctul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a.  Cerințe cu privire la performanțele 

funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de vedere 
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 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care permite utilizatorilor să își 

folosească mai bine capacitățile vizuale 

limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune din partea 

utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare pentru care nu este nevoie de 

auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune intervenția 

vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, oferă cel puțin un mod de 

operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 

 (h) Utilizare pentru persoane cu rază 

de acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 



 

PE597.391v01-00 72/115 PR\1113653RO.docx 

RO 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 

fotosensibile. 

 (j) Utilizare pentru persoane cu 

capacități cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 

 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 

privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul 114 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea II – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[....] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 115 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea III – litera A – punctul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele 

cu handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

1.  Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap, serviciile prestate 

trebuie să respecte cerințele de 

performanță funcțională prevăzute litera 

Ba și să includă: 

(a)  garantarea accesibilității 

produselor utilizate pentru prestarea 

serviciului, în conformitate cu cerințele 

prevăzute în partea B „Echipamente 

terminale aferente cu capacități informatice 

avansate utilizate de consumatori”; 

(a)  produsele utilizate de prestatorii de 

servicii pentru prestarea serviciului 

respectiv, în conformitate cu cerințele 

prevăzute în partea B „Echipamente 

terminale aferente cu capacități informatice 

avansate utilizate de consumatori”; 

(b)  furnizarea de informații cu privire 

la modul de funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

(b)  informații cu privire la modul de 

funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate; 

(i)  conținutul informațiilor trebuie să 

fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii)  trebuie oferite alternative la 

conținutul netextual;  

 

(iii)  informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (c).  

(c)  informațiile electronice, inclusiv 

site-urile web și aplicațiile online conexe 

necesare pentru prestarea serviciului; 

(c)  realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional; 

 

(d)  furnizarea de informații accesibile 

pentru a facilita complementaritatea cu 

(d)  informații pentru a facilita 

complementaritatea cu serviciile de 
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serviciile de asistență; asistență; 

(e)  includerea unor funcții, practici, 

politici și proceduri, precum și a unor 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

limitări funcționale.  

(e)  funcții, practici, politici, proceduri 

și modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

handicap. 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul 116 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea III – partea B – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să fie accesibile 

următoarele elemente:  

1.  Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap și cele cu 

deficiențe legate de vârstă, produsele 

trebuie să fie proiectate și fabricate în așa 

fel încât să îndeplinească cerințele de 

performanță funcțională prevăzute în 

partea Ba și să includă: 

Or. en 

Justificare 

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. 
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Amendamentul 117 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea III – partea B – punctul 1 – literele a-f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(a)  informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare); 

(i)  trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;  

(iii)  trebuie să fie sesizabile;   

(iv)  trebuie să fie disponibile în 

caractere de dimensiuni adecvate 

condițiilor de utilizare previzibile;  

 

(b)  ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în cadrul acestuia 

(deschidere, închidere, utilizare, 

eliminare); 

(b)  ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în cadrul acestuia 

(deschidere, închidere, utilizare, 

eliminare); 

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, care trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului; 

(i)  conținutul instrucțiunilor trebuie 

să fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri și prin intermediul mai multor 

canale senzoriale; și 

 

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere 

alternative la conținutul netextual;  

 

(d)  interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și de ieșire de date) în 

conformitate cu punctul 2; 

(d)  interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și ieșire de date);  

(e)  funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2;  

(e)  funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu handicap; 

(f)  interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

(f)  interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 
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Or. en 

 

Amendamentul 118 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea III – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[....] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 119 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea III – partea Ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Ba. Cerințe cu privire la performanțele 

funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de vedere 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care permite utilizatorilor să își 

folosească mai bine capacitățile vizuale 

limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune din partea 

utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare pentru care nu este nevoie de 
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auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune intervenția 

vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, oferă cel puțin un mod de 

operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 

 (h) Utilizare pentru persoane cu rază 

de acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 

fotosensibile. 

 (j) Utilizare pentru persoane cu 

capacități cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 

 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 



 

PE597.391v01-00 78/115 PR\1113653RO.docx 

RO 

privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

 

Amendamentul 120 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IV – litera A – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele 

cu handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

1. Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap, serviciile prestate 

trebuie să respecte cerințele de 

performanță funcțională prevăzute în 

partea Ba și să includă: 

(a)  garantarea accesibilității 

produselor utilizate pentru prestarea 

serviciului, în conformitate cu cerințele 

prevăzute în partea B „Echipamente 

terminale aferente cu capacități informatice 

avansate utilizate de consumatori”; 

(a)  produsele utilizate de prestatorii de 

servicii pentru prestarea serviciului 

respectiv, în conformitate cu cerințele 

prevăzute în partea B „Echipamente 

terminale aferente cu capacități informatice 

avansate utilizate de consumatori”; 

(b)  furnizarea de informații cu privire 

la modul de funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

(b)  informații cu privire la modul de 

funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate; 

(i)  conținutul informațiilor trebuie să 

fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 
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intermediul mai multor canale senzoriale; 

(ii)  trebuie oferite alternative la 

conținutul netextual;  

 

(iii)  informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (c).  

(c)  informațiile electronice, inclusiv 

site-urile web și aplicațiile online conexe 

necesare pentru prestarea serviciului; 

(c)  Realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional. 

 

(d)  furnizarea de informații accesibile 

pentru a facilita complementaritatea cu 

serviciile de asistență; 

(d)  informații pentru a facilita 

complementaritatea cu serviciile de 

asistență; 

(e)  includerea unor funcții, practici, 

politici și proceduri, precum și a unor 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

limitări funcționale.  

(e)  funcții, practici, politici, proceduri 

și modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

handicap. 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul 121 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IV – litera B – punctul 1 – partea introductivă 



 

PE597.391v01-00 80/115 PR\1113653RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să fie accesibile 

următoarele elemente:  

1.  Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap și cele cu 

deficiențe legate de vârstă, produsele 

trebuie să fie proiectate și fabricate în așa 

fel încât să îndeplinească cerințele de 

performanță funcțională prevăzute în 

partea Ba și să includă: 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul 122 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IV – litera B – punctul 1 – literele a-f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(a)  informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare); 

(i) trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii)  trebuie să fie ușor de înțeles;  

(iii)  trebuie să fie sesizabile;   

(iv)  trebuie să fie disponibile în 

caractere de dimensiuni adecvate 

condițiilor de utilizare previzibile;  

 

(b)  ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în cadrul acestuia 

(deschidere, închidere, utilizare, 

eliminare); 

(b)  ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în cadrul acestuia 

(deschidere, închidere, utilizare, 

eliminare); 

(c)  instrucțiunile privind utilizarea, (c)  instrucțiunile privind utilizarea, 
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instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, care trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului; 

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 

să fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri și prin intermediul mai multor 

canale senzoriale; și 

 

(ii)  instrucțiunile trebuie să ofere 

alternative la conținutul netextual;  

 

(d)  interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și de ieșire de date) în 

conformitate cu punctul 2; 

(d)  interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și ieșire de date);  

(e)  funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2;  

(e)  funcționalitatea produsului; punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu handicap; 

(f)  interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

(f)  interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

Or. en 

 

Amendamentul 123 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IV – litera B – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[....] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 124 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IV – litera Ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Ba.  Cerințe cu privire la performanțele 
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funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de vedere 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care permite utilizatorilor să își 

folosească mai bine capacitățile vizuale 

limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune din partea 

utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare cu informații auditive, oferă cel 

puțin un mod de operare pentru care nu 

este nevoie de auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune intervenția 

vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, oferă cel puțin un mod de 

operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 
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 (h) Utilizare pentru persoane cu rază 

de acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 

fotosensibile. 

 (j)  Utilizare pentru persoane cu 

capacități cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 

 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 

privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul  125 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera A – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 1. Pentru a garanta o utilizare 
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previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele 

cu handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap, serviciile prestate 

trebuie să respecte cerințele de 

performanță funcțională prevăzute în 

partea Da și să includă: 

(a)  furnizarea de informații cu privire 

la modul de funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

(a)  informații cu privire la modul de 

funcționare al serviciului respectiv și la 

caracteristicile și funcționalitățile acestuia 

în materie de accesibilitate; 

(i)  conținutul informațiilor trebuie să 

fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii)  trebuie oferite alternative la 

conținutul netextual;  

 

(iii)  informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (c).  

(b)  informațiile electronice, inclusiv 

site-urile web și aplicațiile online conexe 

necesare pentru prestarea serviciului; 

(b)  realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional; 

 

(c)  includerea unor funcții, practici, 

politici și proceduri, precum și a unor 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

limitări funcționale. 

(c)  funcții, practici, politici, proceduri 

și modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

handicap; 

 (ca)  servicii integrate pe dispozitivele 

mobile, sisteme inteligente de emitere a 

biletelor și transmitere în timp real a 

informațiilor; 

Or. en 
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Justificare 

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. 

Amendamentul 126 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera B 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

B.  Site-uri web utilizate pentru 

prestarea de servicii de transport de 

călători 

eliminat 

(a)  Realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional.  

 

Or. en 

 

Amendamentul 127 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera C – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

C.  servicii integrate pe dispozitivele 

mobile, sisteme inteligente de emitere a 

biletelor și transmitere în timp real a 

informațiilor; 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul 128 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera C – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele 

cu handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

eliminat 

(a)  furnizarea de informații cu privire 

la modul de funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

 

(i)  conținutul informațiilor trebuie să 

fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale;  

 

(ii)  trebuie oferite alternative la 

conținutul netextual;  

 

(iii)  informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (b).  

 

(b)  Realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional. 

 

Or. en 
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Amendamentul 129 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera D – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să fie accesibile 

următoarele elemente:  

1.  Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap și cele cu 

deficiențe legate de vârstă, produsele 

trebuie să fie proiectate și fabricate în așa 

fel încât să îndeplinească cerințele de 

performanță funcțională prevăzute în 

partea Da și să includă: 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul 130 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera D – punctul 1 – literele a-d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare); 

(i)trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;  

(iii) trebuie să fie sesizabile;   

(iv) trebuie să fie disponibile în caractere 

de dimensiuni adecvate condițiilor de 

 



 

PE597.391v01-00 88/115 PR\1113653RO.docx 

RO 

utilizare previzibile;  

(b) interfața pentru utilizatori a produsului 

(manipulare, controale și feedback, intrare 

și de ieșire de date) în conformitate cu 

punctul 2; 

(b) interfața pentru utilizatori a produsului 

(manipulare, controale și feedback, intrare 

și ieșire de date);  

(c) funcționalitatea produsului, punând la 

dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2;  

(c) funcționalitatea produsului, punând la 

dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu handicap; 

(d) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

(d) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

Or. en 

 

Amendamentul 131 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera D – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[....] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 132 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera Da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Da. Cerințe cu privire la performanțele 

funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, acestea oferă cel puțin un 

mod de operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de vedere 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, acestea oferă cel puțin un 
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mod de operare care permite utilizatorilor 

să își folosească mai bine capacitățile 

vizuale limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, acestea oferă cel puțin un 

mod de operare care nu presupune din 

partea utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, acestea oferă cel puțin 

un mod de operare pentru care nu este 

nevoie de auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, acestea oferă cel puțin 

un mod de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, acestea oferă cel puțin un 

mod de operare care nu presupune 

intervenția vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, acestea oferă cel puțin un mod 

de operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 

 (h) Utilizare pentru persoane cu rază 

de acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 
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operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 

fotosensibile. 

 (j) Utilizare pentru persoane cu 

capacități cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 

 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 

privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 

Justificare 

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. 

Amendamentul 133 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VI – litera A – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

1. Pentru a garanta o utilizare rezonabil 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte cerințele de performanță 

funcțională prevăzute în partea Da și să 

includă: 

(a) garantarea accesibilității produselor 

utilizate pentru prestarea serviciului, în 

conformitate cu cerințele prevăzute în 

partea D; 

(a) produsele utilizate de prestatorii de 

servicii pentru prestarea serviciului 

respectiv, în conformitate cu cerințele 

prevăzute în partea D; 

(b) furnizarea de informații cu privire la 

modul de funcționare al serviciului și la 

(b) informații cu privire la modul de 

funcționare al serviciului și la 
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caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate; 

(i) conținutul informațiilor trebuie să fie 

disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii) trebuie oferite alternative la conținutul 

netextual;  

 

(iii) informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (c).  

(c) informațiile electronice, inclusiv site-

urile web și aplicațiile online conexe 

necesare pentru prestarea serviciului; 

(c) realizarea accesibilității site-urilor web 

într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional; 

 

(d) includerea unor funcții, practici, 

politici și proceduri, precum și a unor 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

limitări funcționale.  

(d) funcții, practici, politici, proceduri și 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

handicap. 

 (da) servicii bancare integrate pe 

dispozitivele mobile. 

Or. en 

 

Amendamentul 134 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VI – litera B 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

B. site-uri web utilizate pentru prestarea 

de servicii bancare; 

eliminat 

Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe: 

 

(a) Realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional.  

 

Or. en 

 

Amendamentul 135 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VI – litera C 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

C. servicii bancare integrate pe 

dispozitivele mobile; 

eliminat 

1. Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele 

cu handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

 

(a) furnizarea de informații cu privire la 

modul de funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

 

(i) conținutul informațiilor trebuie să  
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fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale;  

(ii)trebuie oferite alternative la conținutul 

netextual; 

 

(iii) informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (b).  

 

(b) Realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional.  

 

Or. en 

 

Amendamentul 136 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VI – litera D – punctul 1 – literele a-d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare); 

(i) trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;  

(iii) trebuie să fie sesizabile;  

(iv) trebuie să fie disponibile în caractere 

de dimensiuni adecvate condițiilor de 

utilizare previzibile;  
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(b) interfața pentru utilizatori a produsului 

(manipulare, controale și feedback, intrare 

și de ieșire de date) în conformitate cu 

punctul 2; 

(b) interfața pentru utilizatori a produsului 

(manipulare, controale și feedback, intrare 

și ieșire de date);  

(c) funcționalitatea produsului, punând la 

dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2;  

(c) funcționalitatea produsului, punând la 

dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu handicap; 

(d) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

(d) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

Or. en 

 

Amendamentul 137 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera D – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[....] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 138 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea V – litera Da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Da. Cerințe cu privire la performanțele 

funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de vedere 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care permite utilizatorilor să își 

folosească mai bine capacitățile vizuale 
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limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune din partea 

utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, acestea oferă cel puțin 

un mod de operare pentru care nu este 

nevoie de auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, acestea oferă cel puțin 

un mod de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune intervenția 

vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, oferă cel puțin un mod de 

operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 

 (h) Utilizare pentru persoane cu rază 

de acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 
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fotosensibile. 

 (j) Utilizare pentru persoane cu 

capacități cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 

 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 

privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 

 

Amendamentul 139 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VII – litera A – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

1. Pentru a garanta o utilizare rezonabil 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte cerințele de performanță 

funcțională prevăzute în partea Ba și să 

includă: 

(a) garantarea accesibilității produselor 

utilizate pentru prestarea serviciului, în 

conformitate cu cerințele prevăzute în 

partea D; 

(a) produsele utilizate de prestatorii de 

servicii pentru prestarea serviciului 

respectiv, în conformitate cu cerințele 

prevăzute în partea; 

(b) furnizarea de informații cu privire la 

modul de funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

(b) informații cu privire la modul de 

funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate; 

(i) conținutul informațiilor trebuie să fie 

disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 
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(ii) trebuie oferite alternative la conținutul 

netextual;  

 

(iii) informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (c).  

(c) informațiile electronice, inclusiv site-

urile web și aplicațiile online conexe și 

dispozitivele de citire necesare pentru 

prestarea serviciului; 

(c) Realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional. 

 

(d) furnizarea de informații accesibile 

pentru a facilita complementaritatea cu 

serviciile de asistență; 

(d) furnizarea de informații accesibile 

pentru a facilita complementaritatea cu 

serviciile de asistență; 

(e) includerea unor funcții, practici, 

politici și proceduri, precum și a unor 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

limitări funcționale.  

(e) funcții, practici, politici, proceduri și 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

handicap. 

Or. en 

 

Amendamentul 140 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VII – litera B – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să fie accesibile 

următoarele elemente:  

1. Pentru a garanta o utilizare rezonabil 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să îndeplinească 

cerințele de performanță funcțională 

prevăzute în partea Ba și să includă: 

Or. en 
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Amendamentul 141 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VII – litera B – punctul 1 – literele a-f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare); 

(i) trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale;  

 

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;  

(iii) trebuie să fie sesizabile;  

(iv) trebuie să fie disponibile în caractere 

de dimensiuni adecvate condițiilor de 

utilizare previzibile; 

 

(b) ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în cadrul acestuia 

(deschidere, închidere, utilizare, 

eliminare); 

(b) ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în cadrul acestuia 

(deschidere, închidere, utilizare, 

eliminare); 

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, care trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului;  

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 

să fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri și prin intermediul mai multor 

canale senzoriale; și 

 

(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 

alternative la conținutul netextual;  

 

(d) interfața pentru utilizatori a produsului 

(manipulare, controale și feedback, intrare 

și de ieșire de date) în conformitate cu 

punctul 2; 

(d) interfața pentru utilizatori a produsului 

(manipulare, controale și feedback, intrare 

și ieșire de date);  

(e) funcționalitatea produsului, punând la 

dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2;  

(e) funcționalitatea produsului; 
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(f) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

(f) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

Or. en 

 

Amendamentul 142 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VII – litera B – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 143 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VII – litera Ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Ba. Cerințe cu privire la performanțele 

funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de vedere 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care permite utilizatorilor să își 

folosească mai bine capacitățile vizuale 

limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune din partea 

utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 
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 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare pentru care nu este nevoie de 

auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune intervenția 

vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, oferă cel puțin un mod de 

operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 

 (h) Utilizare pentru persoane cu rază 

de acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 

fotosensibile. 

 (j) Utilizare pentru persoane cu capacități 

cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 
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 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 

privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 

 

Amendamentul 144 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VIII – litera A – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

1. Pentru a garanta o utilizare rezonabil 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte cerințele de performanță 

funcțională prevăzute în partea Aa și să 

includă: 

(a) furnizarea de informații cu privire la 

modul de funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

(a) informații cu privire la modul de 

funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate; 

(i) conținutul informațiilor trebuie să fie 

disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii) trebuie oferite alternative la conținutul 

netextual;  

 

(iii) informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (b).  

(b) informațiile electronice, inclusiv site-

urile web și aplicațiile online conexe 

necesare pentru prestarea serviciului; 

(b) Realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 
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alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional. 

Or. en 

 

Amendamentul 145 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea VIII – litera Aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Aa. Cerințe cu privire la performanțele 

funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de vedere 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care permite utilizatorilor să își 

folosească mai bine capacitățile vizuale 

limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune din partea 

utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare pentru care nu este nevoie de 

auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu 

tulburări de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 
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de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune intervenția 

vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, oferă cel puțin un mod de 

operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 

 (h) Utilizare pentru persoane cu rază 

de acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 

fotosensibile. 

 (j) Utilizare pentru persoane cu capacități 

cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 

 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 

privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 
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Amendamentul 146 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea A – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap și cele cu deficiențe legate de 

vârstă, produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să fie accesibile 

următoarele elemente: 

1. Pentru a garanta o utilizare previzibilă 

optimă de către persoanele cu handicap și 

cele cu deficiențe legate de vârstă, 

produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să îndeplinească 

cerințele de performanță funcțională 

prevăzute în partea Aa și să includă: 

Or. en 

 

Amendamentul 147 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea A – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare); 

(i) trebuie să fie disponibile prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii) trebuie să fie ușor de înțeles;  

(iii) trebuie să fie sesizabile;  

(iv) trebuie să fie disponibile în 

caractere de dimensiuni adecvate 

condițiilor de utilizare previzibile; 

 

Or. en 

 

Amendamentul 148 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea A – punctul 1 – litera c 



 

PR\1113653RO.docx 105/115 PE597.391v01-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, care trebuie să 

respecte următoarele cerințe: 

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului; 

(i) conținutul instrucțiunilor trebuie 

să fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri și prin intermediul mai multor 

canale senzoriale; și 

 

(ii) instrucțiunile trebuie să ofere 

alternative la conținutul netextual; 

 

Or. en 

 

Amendamentul 149 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea A – punctul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și de ieșire de date) în 

conformitate cu punctul 2; 

(d) interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și ieșire de date); 

Or. en 

 

Amendamentul 150 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea A – punctul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2; 

(e) funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu handicap; 
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Or. en 

 

Amendamentul 151 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea A – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 152 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea Aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Partea Aa – Cerințe cu privire la 

performanțele funcționale 

 (a) Utilizare pentru nevăzători 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare pentru nevăzători. 

 (b) Utilizare pentru persoane cu tulburări 

de vedere 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care permite utilizatorilor să își 

folosească mai bine capacitățile vizuale 

limitate. 

 (c) Utilizare fără percepția culorilor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune din partea 

utilizatorului percepția culorilor. 

 (d) Utilizare fără sonor 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare pentru care nu este nevoie de 
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auz. 

 (e) Utilizare pentru persoane cu tulburări 

de auz 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare auditive, oferă cel puțin un mod 

de operare cu caracteristici audio 

amplificate. 

 (f) Utilizare fără funcție vocală 

 Ori de câte ori TIC presupun 

introducerea vocală de date din partea 

utilizatorilor, oferă cel puțin un mod de 

operare care nu presupune intervenția 

vocală a acestora. 

 (g) Utilizare cu manipulare sau forță 

limitată 

 Ori de câte ori TIC presupun acționarea 

manuală, oferă cel puțin un mod de 

operare care le permite utilizatorilor să 

folosească TIC prin acțiuni alternative 

care nu presupun manipulare sau forță 

manuală. 

 (h) Utilizare pentru persoane cu rază de 

acțiune limitată 

 Ori de câte ori produsele TIC sunt de sine 

stătătoare sau instalate, elementele lor de 

comandă trebuie să fie situate în raza de 

acțiune a tuturor utilizatorilor. 

 (i) Reducerea la minimum a riscului 

declanșării unor reacții fotosensibile 

 Ori de câte ori TIC oferă moduri de 

operare vizuale, oferă cel puțin un mod de 

operare care să reducă la minimum 

posibilitatea de declanșare a unor reacții 

fotosensibile. 

 (j) Utilizare pentru persoane cu capacități 

cognitive limitate 

 TIC oferă cel puțin un mod de operare cu 

caracteristici care fac produsul mai 

simplu și mai ușor de utilizat. 

 (k) Protecția vieții private 

 Ori de câte ori TIC oferă funcții care 

asigură accesibilitatea, oferă cel puțin un 

mod de operare care protejează viața 



 

PE597.391v01-00 108/115 PR\1113653RO.docx 

RO 

privată a utilizatorilor care folosesc acele 

caracteristici TIC care asigură 

accesibilitatea. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament protejează inovarea în Uniune. Prezenta directivă ar fi trebuit să 

menționeze doar elementele care trebuie să fie accesibile, nu și procedura în acest sens. Prin 

urmare, cerințele de accesibilitate trebuiau definite doar la nivel funcțional. Cu toate acestea, 

propunerea originală a Comisiei conține o serie de cerințe tehnice care trebuiau eliminate. 

Noua listă de cerințe funcționale este viabilă în timp și corespunde listei noului standard (EN 

301 549), primul standard european pentru accesibilitatea TIC. Fiecare cerință funcțională 

ar trebui să fie susținută de un standard armonizat. 

 

Amendamentul 153 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap, serviciile prestate trebuie să 

respecte următoarele cerințe: 

1. Pentru a garanta o utilizare 

rezonabil previzibilă optimă de către 

persoanele cu handicap, serviciile prestate 

trebuie să respecte cerințele de 

performanță funcțională prevăzute în 

partea Aa și să includă: 

Or. en 

 

Amendamentul 154 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) realizarea accesibilității mediului 

construit în care este prestat serviciul, 

inclusiv infrastructura de transport în 

conformitate cu partea C, fără a aduce 

atingere legislației naționale și a Uniunii 

privind protecția patrimoniului național cu 

valoare artistică, istorică sau arheologică; 

(a) mediul construit în care este prestat 

serviciul, inclusiv infrastructura de 

transport în conformitate cu partea C, fără 

a aduce atingere legislației naționale și a 

Uniunii privind protecția patrimoniului 

național cu valoare artistică, istorică sau 

arheologică; 
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Or. en 

 

Amendamentul 155 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera b – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) realizarea accesibilității 

instalațiilor, inclusiv vehiculele, 

ambarcațiunile și echipamentele necesare 

pentru prestarea serviciului după cum 

urmează: 

(b) instalațiile, inclusiv vehiculele, 

ambarcațiunile și echipamentele necesare 

pentru prestarea serviciului după cum 

urmează: 

Or. en 

 

Amendamentul 156 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera b – subpunctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) informațiile trebuie să fie 

disponibile în diferite moduri și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 157 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera b – subpunctul iii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) trebuie oferite alternative la 

conținutul vizual netextual; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 158 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) garantarea accesibilității produselor 

utilizate pentru prestarea serviciului, în 

conformitate cu cerințele prevăzute în 

partea A; 

(c) garantarea accesibilității produselor 

utilizate pentru prestarea serviciului, în 

conformitate cu cerințele prevăzute în 

partea A; 

Or. en 

 

Amendamentul 159 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera d  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) furnizarea de informații cu privire 

la modul de funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate după cum 

urmează: 

(d) informații cu privire la modul de 

funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate; 

(i) conținutul informațiilor trebuie să 

fie disponibil în formate de text care să 

permită generarea altor formate de 

asistență, putând fi prezentate în diferite 

moduri de către utilizatori și prin 

intermediul mai multor canale senzoriale; 

 

(ii) trebuie oferite alternative la 

conținutul netextual; 

 

(iii) informațiile electronice, inclusiv 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie 

furnizate în conformitate cu litera (e). 

 

Or. en 
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Amendamentul 160 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) Realizarea accesibilității site-urilor 

web într-o manieră coerentă și adecvată 

pentru perceperea, utilizarea și 

înțelegerea lor de către utilizatori, inclusiv 

adaptabilitatea prezentării și interacțiunii 

conținutului, furnizând, după caz, o 

alternativă electronică accesibilă, precum 

și într-o manieră care să faciliteze 

interoperabilitatea cu diferiți agenți 

utilizatori și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul 161 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) furnizarea de informații accesibile 

pentru a facilita complementaritatea cu 

serviciile de asistență; 

(f) informații pentru a facilita 

complementaritatea cu serviciile de 

asistență; 

Or. en 

 

Amendamentul 162 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea IX – Partea B – punctul 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) includerea unor funcții, practici, 

politici și proceduri, precum și a unor 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

(g) funcții, practici, politici și 

proceduri, precum și modificări ale 

funcționării serviciului menite să răspundă 
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limitări funcționale. nevoilor persoanelor cu handicap. 

Or. en 

 

Amendamentul 163 

Propunere de directivă 

Anexa I – Secțiunea X  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...]  eliminat 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei nu decide dacă include mediul construit sau nu. Se propune eliminarea 

acestei clauze de includere. Statele membre vor putea să aplice această directivă și mediului 

construit, dacă vor dori acest lucru. A fost introdus un nou alineat la articolul 28, pentru a 

solicita Comisiei să prezinte un raport în termen de doi ani cu privire la o eventuală 

includere. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Observații preliminare 

Actul european privind accesibilitatea (AEA), denumit în continuare „actul”, are ca obiectiv de 

a îmbunătăți funcționarea pieței interne pentru produse și servicii accesibile prin eliminarea 

obstacolelor create de legislația divergentă și prin prevenirea creării de noi obstacole care ar 

putea fi generate de obligațiile statelor membre în temeiul Convenției Organizației Națiunilor 

Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRD), denumită în continuare 

„convenția”. Actele Uniunii intervin adesea a posteriori pentru a elimina barierele create de 

statele membre de-a lungul anilor. Această legislație este un exemplu de acțiune preventivă.  

  

Propunerea Comisiei reprezintă o bună bază de lucru, însă are nevoie de o serie de modificări 

pentru a garanta că actul își atinge obiectivele: găsirea unui just echilibru între nevoile 

persoanelor cu handicap, crearea de posibilități pentru inovarea de noi produse și servicii, 

reducând în același timp costurile disproporționate pentru societăți. Raportorul este conștient 

de faptul că acest act a fost anunțat deja în Strategia 2010 a Comisiei pentru persoanele cu 

handicap și consideră că a sosit momentul să trecem la acțiune.  

Coerența cu contextul internațional 

Raportorul a avut grijă ca actul să se alinieze la contextul internațional. De exemplu, propunerea 

Comisiei a urmărit extinderea domeniului de aplicare al directivei la „persoane cu limitări 

funcționale”. Având în vedere faptul că UNCRD se referă numai la prima categorie și că 

obiectivul actului este de a limita apariția de noi bariere în urma convenției, raportorul nu a 

adoptat această propunerea Comisiei. Definiția persoanelor cu limitări funcționale ține de 

competența exclusivă a Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și, prin 

urmare, nu a fost atinsă. Cu toate acestea, utilizarea sa este limitată la un considerent nou. 

  

Acest considerent explică faptul că actul va avea un efect pozitiv asupra persoanelor cu limitări 

funcționale, cum ar fi persoanele în vârstă sau femeile însărcinate. Într-adevăr, este dovedit 

faptul că o mai bună accesibilitate a produselor și a serviciilor îmbunătățește și viața altor 

persoane, nu numai a celor cu handicap.  

Ori de câte ori este posibil, o abordare sectorială 

Raportorul înțelege nevoia de a dispune de o abordare orizontală pentru anumite produse sau 

servicii, însă consideră că o abordare sectorială este o opțiune mai bună ori de câte ori este 

posibil. Astfel, raportorul a luat act de intenția raportorilor pentru propunerea de directivă 

privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV) pentru a include în domeniul său de 

aplicare o serie de cerințe în materie de accesibilitate. Raportorul a decis să nu excludă aceste 

servicii și echipamente din domeniul de aplicare al prezentei directive în proiectul de raport. 

Cu toate acestea, el va analiza progresele înregistrate în negocierile din cadrul Comisiei pentru 

cultură și le va elimina în cazul în care consideră că acestea sunt acoperite suficient în DSMAV.  

 

În mod similar, serviciile și echipamentele de telefonie sunt, de asemenea, reglementate în 

recenta propunere de directivă privind Codul european de comunicații electronice (EECC). 

Raportorul a decis să nu excludă aceste servicii și echipamente din domeniul de aplicare al 

prezentei directive în proiectul de raport și să nu alinieze definiția acestora. În cazul în care 

aceste produse și servicii pot fi acoperite suficient în EECC, raportorul va propune, de 
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asemenea, ca aceste dispoziții să fie deplasate în acesta. 

Un cadru juridic european coerent 

În propunerea Comisiei se sugera să se utilizeze actul ca un dispozitiv de siguranță pentru 

cerințele de accesibilitate, în care actul s-ar aplica pe lângă legislația existentă, pentru a se 

asigura că se ajunge la același nivel de cerințe în întreaga Europă pentru o serie de produse și 

servicii. Raportorul consideră că această abordare este justificată atunci când legislația existentă 

nu oferă niciun fel de detalii în privința modului în care accesibilitatea ar trebui să fie obținută, 

dar nu susține această abordare atunci când este vorba de sectoare care până în prezent au pus 

în aplicare noi cerințe europene sau care sunt deja reglementate în ceea ce privește 

accesibilitatea, cum ar fi sectorul transporturilor. Modificarea normelor la mijlocul drumului 

nu este un exemplu de bună legiferare și poate fi extrem de dăunătoare. 

  

Prin urmare, raportorul s-a asigurat că, atunci când operatorii au fost deja reglementați de 

legislația europeană privind accesibilitatea, această legislație nu ar veni ca un strat suplimentar. 

Raportorul a eliminat, de asemenea, suprapuneri ale cerințelor pentru operatorii economici și 

posibilele inconsecvențe între cerințe. De asemenea, este important să se clarifice faptul că 

prezenta directivă nu va schimba caracterul obligatoriu sau voluntar al legislațiilor existente. 

Ea intenționează numai să clarifice care sunt cerințele de accesibilitate atunci când legislațiile 

conțin cerințe de accesibilitate. 

Noul cadru legislativ adaptat la accesibilitate 

Raportorul susține decizia Comisiei de a utiliza noul cadru legislativ în prezenta directivă1. Cu 

toate acestea, cadrul trebuie să fie ușor adaptat pentru a fi conform cu actul. De exemplu, 

rechemările de produse sunt, de obicei, solicitate de autoritățile de supraveghere a pieței numai 

atunci când un produs este nesigur pentru consumatori sau dăunător pentru mediu. Un produs 

inaccesibil nu se încadrează în niciuna din cele două categorii. Alte măsuri corective și sancțiuni 

vor fi aplicabile în continuare în cazul în care directiva nu este respectată de către un producător, 

cum ar fi, în ultimă instanță, retragerea de pe piață a produsului, în cazul în care un producător 

ar continua, de exemplu, în pofida cererilor autorității, să introducă pe piață un produs 

inaccesibil care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. De asemenea, un produs 

inaccesibil nu prezintă un risc în sine. Propunerea Comisiei a fost adaptată pentru a reflecta 

această realitate. 

 

Gândiți mai întâi la scară mică  

Microîntreprinderile nu vor fi în măsură să facă față obligațiilor care decurg din prezenta 

directivă. Potrivit propunerii Comisiei, un mic comerciant cu amănuntul independent sau o 

librărie care ar decide să creeze un site internet pentru a-și vinde produsele ar trebui să asigure 

accesibilitatea deplină pentru persoanele cu handicap. Raportorul nu consideră că este 

proporțional. Utilizarea clauzei derogatorii de la articolele 12 și 22, de asemenea, nu ar fi o 

soluție pentru acești mici vânzători, dat fiind că aceasta ar impune să efectueze, la cererea 

autorității competente, o analiză a „costurilor și beneficiilor estimate pentru operatorii 

                                                 
1 Noul cadru legislativ constă în două regulamente [Regulamentul (CE) 764/2008 și Regulamentul (CE) 

nr. 765/2008] și o decizie (Decizia 768/2008). Acesta este un pachet de măsuri care vizează îmbunătățirea 

supravegherii pieței și creșterea calității evaluărilor de conformitate. De asemenea, clarifică utilizarea marcajului 

CE și creează un set de măsuri de utilizat în legislația privind produsele. Unul dintre principalele obiective ale 

Comisiei este de a aduce legislația de armonizare a produselor în conformitate cu dispozițiile de referință din 

Decizia 768/2008/CE. Este, de altfel, ceea ce s-a realizat în contextul prezentei directive.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=en
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economici în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu handicap, luând în considerare 

frecvența și durata de utilizare a unui produs sau a unui serviciu specific”. 

 

Ar trebui să limităm sarcina pe care întreprinderile mici și mijlocii o vor avea ca urmare a 

acestei directive. Cu toate acestea, este important ca ele să fie păstrate în domeniul de aplicare. 

Prin urmare, se propune să li se acorde un regim mai puțin strict. Raportorul propune, așadar, 

eliminarea obligației IMM-urilor de a notifica autoritățile în cazul în care doresc să utilizeze 

articolele 12 și 22. 

 

Observații finale 

Raportorul sprijină pe deplin obiectivul Comisiei de a asigura o mai bună accesibilitate pentru 

persoanele cu handicap. Elementul esențial al acestei propuneri este piața unică. Prin înlăturarea 

barierelor și evitarea viitoarelor obstacole, piața unică va fi consolidată în continuare, în 

beneficiul tuturor cetățenilor și întreprinderilor europene. Principiile unei mai bune 

reglementări ar trebui să fie o forță motrice pentru a se asigura faptul că un act legislativ 

european este adecvat scopului.  

 

Inovarea este absolut esențială pentru îndeplinirea obiectivului propunerii, motiv pentru care 

raportorul propune să se lase suficiente posibilități de inovare pentru întreprinderi. Prin urmare, 

raportorul propune ca cerințele de accesibilitate să se bazeze pe funcționalitate, mai degrabă 

decât pe specificații tehnice, soluție care s-a dovedit deja de succes.  

 

 

 

 


