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6.9.2017 A8-0188/232 

Alteração  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 12-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) No setor dos transportes 

ferroviários, a Diretiva (UE) 2016/797, do 

Parlamento Europeu e do Conselho1a e o 

Regulamento (UE) n.° 1300/2014 da 

Comissão (ETI PMR)1b referem-se 

explicitamente e aplicam os requisitos de 

acessibilidade estabelecidos no artigo 9º 

da Convenção. Por conseguinte, no setor 

dos transportes ferroviários, a 

acessibilidade das pessoas com deficiência 

e das pessoas com mobilidade reduzida 

está regulamentada por estes diplomas. A 

fim de assegurar a coerência entre a 

Diretiva (UE) 2016/797 e o Regulamento 

(UE) n.° 1300/2014 da Comissão, por um 

lado, e [a Diretiva (UE) n.° XXWW/XXX 

do Parlamento Europeu e do Conselho]1c, 

por outro, qualquer futura revisão da ETI 

PMR deverá também ter em conta os 

requisitos de acessibilidade resultantes da 

Lei europeia de acessibilidade. 

 ________________ 

 1a Diretiva (UE) 2016/797 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 

2016, relativa à interoperabilidade do 

sistema ferroviário na União Europeia 

(JO L 138 de 26.5.2016, pp. 44 a 101). 

 1b Regulamento (UE) n.º 1300/2014 da 

Comissão, de 18 de novembro de 2014, 

relativo à especificação técnica de 
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interoperabilidade respeitante à 

acessibilidade do sistema ferroviário da 

União para as pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida (JO L 356 de 

12.12.2014, pp. 110 a 178). 

 1c Proposta de diretiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros no que respeita aos 

requisitos de acessibilidade dos produtos e 

serviços, COM(2015) 0615. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Alteração  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A entrada em vigor da Convenção 

na ordem jurídica dos Estados-Membros 

implica a necessidade de adotar 

disposições nacionais complementares em 

matéria de acessibilidade dos produtos e 

serviços, o que, na ausência de uma ação 

por parte da União, acentuaria ainda mais 

as disparidades entre as disposições 

nacionais. 

(13) A entrada em vigor da Convenção 

na ordem jurídica dos Estados-Membros 

implica a necessidade de adotar 

disposições nacionais complementares em 

matéria de acessibilidade dos produtos, 

serviços e de áreas construídas 

relacionadas com o fornecimento de bens 
e serviços, o que, na ausência de uma ação 

por parte da União, acentuaria ainda mais 

as disparidades entre as disposições 

nacionais. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Alteração  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 22-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) Certos elementos dos requisitos de 

acessibilidade estabelecidos pela presente 

diretiva já são abrangidos por atos 

legislativos da União em vigor no domínio 

dos transportes. Entre esses atos incluem-

se o Regulamento (CE) n.º 1371/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1a e os 

Regulamentos (UE) n.º 1300/20141b e 

(UE) n.º 454/2011 da Comissão1c; e os 

Regulamentos (UE) n°s  181/20111d, (UE) 

n.° 1177/20101e e (CE) n.° 1107/20061f do 

Parlamento Europeu e do Conselho. Por 

forma a garantir a coerência e a 

previsibilidade regulamentares dos 

operadores económicos abrangidos por 

esses atos, o cumprimento dos requisitos 

em matéria de acessibilidade na Diretiva 

(UE) 2016/797 e no Regulamento (UE) 

n.° 1300/2014 da Comissão deve ser 

considerado como o cumprimento dos 

requisitos relevantes definidos na presente 

diretiva. Porém, as disposições da 

presente diretiva são aplicáveis nos casos 

em que os requisitos de acessibilidade 

previstos na Diretiva (UE) 2016/797 e no 

Regulamento (UE) n.° 1300/2014 da 

Comissão não sejam abrangidos. 

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

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
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de outubro de 2007, relativo aos direitos e 

obrigações dos passageiros dos serviços 

ferroviários (JO L 315 de 3.12.2007, 

p. 14). 

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

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de novembro de 2014, relativo à 

especificação técnica de 

interoperabilidade respeitante à 

acessibilidade do sistema ferroviário da 

União para as pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida (JO L 356 de 

12.12.2014, p. 110). 

 1c Regulamento (UE) n.º 454/2011 da 

Comissão, de 5 de maio de 2011, relativo 

à especificação técnica de 

interoperabilidade para o subsistema 

«aplicações telemáticas para os serviços 

de passageiros» do sistema ferroviário 

transeuropeu (JO L 123 de 12.5.2011, p. 

11). 

 1d Regulamento (UE) n.º 181/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, respeitante aos 

direitos dos passageiros no transporte de 

autocarro e que altera o Regulamento 

(CE) n.º 2006/2004 (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 1). 

 1e Regulamento (UE) n.º 1177/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, relativo aos direitos 

dos passageiros do transporte marítimo e 

por vias navegáveis interiores e que altera 

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

334 de 17.12.2010, p. 1). 

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

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 

de julho de 2006, relativo aos direitos das 

pessoas com deficiência e das pessoas 

com mobilidade reduzida no transporte 

aéreo (JO L 204 de 26.7,2006, p. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Alteração  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 1 – n.° 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 

de passageiros; 

c) Serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 

de passageiros, serviços de mobilidade e de 

ligação intermodal, incluindo os 

transportes públicos urbanos, 

nomeadamente sistemas de metropolitano, 

caminhos-de-ferro, elétricos, tróleis e 

autocarros, no que diz respeito a: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Alteração  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i) Terminais self-service existentes 

no território da União, incluindo 

máquinas de emissão de bilhetes, 

terminais de pagamento e máquinas de 

registo automático; 

Or. en 

 

 


