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6.9.2017 A8-0188/227 

Alteração  227 

Morten Løkkegaard 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Considerando 16-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) A Diretiva 2010/13/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A 

impõe um conjunto de obrigações aos 

prestadores de serviços de comunicação 

social audiovisual. É, portanto, mais 

indicado incluir requisitos em matéria de 

acessibilidade na referida diretiva. 

No entanto, no que respeita aos sítios Web 

e aos serviços móveis, a Diretiva 

2010/13/UE apenas abrange os conteúdos 

dos meios audiovisuais. É, por 

conseguinte, adequado incluir a 

arquitetura dos sítios Web e dos serviços 

móveis e todos os conteúdos não 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

Diretiva 2010/13/UE no âmbito de 

aplicação da presente diretiva. 

A presente diretiva deve abranger 

requisitos de acessibilidade para 

equipamentos de serviços de telefonia e 

sítios Web. Deve igualmente abranger 

requisitos de acessibilidade para os 

serviços de telefonia, a menos que sejam 

abordados noutro ato jurídico da União 

que ofereça, pelo menos, o mesmo nível 

de proteção que a presente diretiva. Neste 

último caso, o ato jurídico da União em 

causa deve prevalecer sobre a presente 

diretiva. 
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 _______________________ 

 1-A Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 10 de março 

de 2010, relativa à coordenação de certas 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros 

respeitantes à oferta de serviços de 

comunicação social audiovisual (JO L 95 

de 15.04.2010, p. 1). 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração acrescenta a expressão «que ofereça, pelo menos, o mesmo nível de proteção 

que a presente diretiva» à alteração 18 do relatório da Comissão IMCO, a fim de garantir 

que, em caso de conflito entre o código das telecomunicações e a presente diretiva, é a 

disposição mais favorável às pessoas com deficiência que prevalece. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Alteração  228 

Morten Løkkegaard 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Considerando 23 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Em alguns casos, a existência de 

requisitos comuns de acessibilidade das 

áreas construídas facilitaria a livre 

circulação de serviços conexos e das 

pessoas com deficiência. Por conseguinte, 

a presente diretiva permite aos Estados-

Membros incluir as áreas construídas na 

prestação dos serviços por ela abrangidos, 

assegurando a conformidade com os 

requisitos de acessibilidade enumerados no 

anexo X. 

(23) Em alguns casos, a acessibilidade 

das áreas construídas é uma condição 

necessária para a efetiva fruição de 

serviços conexos pelas pessoas com 

deficiência. Por conseguinte, a presente 

diretiva deve obrigar os Estados-Membros 

a incluir as áreas construídas na prestação 

dos serviços por ela abrangidos, 

assegurando a conformidade com os 

requisitos de acessibilidade estabelecidos 

no anexo X. 

No entanto, os requisitos de acessibilidade 

apenas devem ser aplicáveis no âmbito da 

construção de novas infraestruturas ou da 

execução de obras de renovação 

significativas. 
 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração modifica a alteração 27 do relatório da Comissão IMCO e destina-se a 

retirar a possibilidade de os Estados-Membros não aplicarem a lei em casos específicos. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Alteração  229 

Morten Løkkegaard 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

10. Os Estados-Membros, tendo em 

contas as condições nacionais, podem 

decidir que as áreas construídas utilizadas 

pelos utentes de serviços de transporte de 

passageiros, incluindo as áreas geridas 

pelos prestadores de serviços e por 

operadores de infraestruturas, bem como as 

áreas utilizadas pelos clientes dos serviços 

bancários e as lojas e os centros de 

atendimento a clientes geridos por 

operadores de serviços de telefonia, devem 

cumprir os requisitos de acessibilidade 

previstos na secção X do anexo 1, a fim de 

otimizar a sua utilização por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência. 

10. Os Estados-Membros devem 

garantir que as áreas construídas utilizadas 

pelos utentes de serviços de transporte de 

passageiros, incluindo as áreas geridas 

pelos prestadores de serviços e por 

operadores de infraestruturas, bem como as 

áreas utilizadas pelos clientes dos serviços 

bancários para consumidores e as lojas e 

os centros de atendimento a clientes 

geridos por operadores de serviços de 

telefonia, devem, no que se refere à 

construção de novas infraestruturas e às 

renovações que resultem numa alteração 

substancial da estrutura do edifício 

existente, cumprir os requisitos de 

acessibilidade previstos na secção X do 

anexo 1, a fim de otimizar a sua utilização 

por pessoas com deficiência. 

Esta exigência entende-se sem prejuízo da 

legislação nacional e da União em 

matéria de proteção do património 

nacional de valor artístico, histórico e 

arqueológico. 
 

Or. en 
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Justificação 

A presente alteração está em consonância com o considerando 23, modifica a alteração 99 

do relatório da Comissão IMCO e destina-se a retirar a possibilidade de os Estados-

Membros não aplicarem a lei em casos específicos. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Alteração  230 

Morten Løkkegaard 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A Comissão deve adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

23.º-A, a fim de complementar as 

disposições do n.º 3 do presente artigo, 

definindo mais pormenorizadamente os 

critérios específicos que devem ser tidos 

em conta para todos os produtos e os 

serviços visados pela presente diretiva ao 

determinar se o encargo deve ser 

considerado desproporcionado ou não, 

sem alterar os referidos critérios. 

Ao definir mais pormenorizadamente 

esses critérios específicos, a Comissão 

deve ter em conta os potenciais benefícios 

não só para as pessoas com deficiência, 

mas também para as pessoas com 

limitações funcionais. 

A Comissão deve adotar o primeiro ato 

delegado sobre esta matéria relativamente 

a todos os produtos e serviços que se 

insiram no âmbito de aplicação da 

presente diretiva até ... [um ano a contar 

da data de entrada em vigor da presente 

diretiva]. 
 

Or. en 
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Justificação 

Esta alteração acrescenta à alteração 125 do relatório da Comissão IMCO a obrigação de a 

Comissão ter em conta não apenas as pessoas com deficiência mas também as pessoas com 

limitações funcionais, ao especificar os critérios a ter em conta pelas empresas que 

pretendam fazer uso da cláusula de derrogação. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Alteração  231 

Morten Løkkegaard 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 22 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Comissão deve adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

23.º-A, a fim de complementar as 

disposições do n.º 2 do presente artigo, 

definindo mais pormenorizadamente os 

critérios específicos que devem ser tidos 

em conta para todos os produtos e os 

serviços visados pela presente diretiva ao 

determinar se o encargo deve ser 

considerado desproporcionado ou não, 

sem alterar os referidos critérios. 

Ao definir mais pormenorizadamente 

esses critérios específicos, a Comissão 

deve ter em conta os potenciais benefícios 

não só para as pessoas com deficiência, 

mas também para as pessoas com 

limitações funcionais. 

A Comissão deve adotar o primeiro ato 

delegado sobre esta matéria relativamente 

a todos os produtos e serviços que se 

insiram no âmbito de aplicação da 

presente diretiva até ... [um ano a contar 

da data de entrada em vigor da presente 

diretiva]. 
 

Or. en 
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Justificação 

Esta alteração acrescenta à alteração 125 do relatório da Comissão IMCO a obrigação de a 

Comissão ter em conta não apenas as pessoas com deficiência mas também as pessoas com 

limitações funcionais, ao especificar os critérios a ter em conta pelas autoridades que 

pretendam fazer uso da cláusula de derrogação. 

 

 


