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7.9.2017 A8-0188/237 

Alteração  237 

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 ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 ii) sítios Web, serviços baseados em 

dispositivos móveis, serviços de bilhética 

inteligente e informação em tempo real; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/238 

Alteração  238 

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 iii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 iii) veículos, infraestrutura conexa e 

áreas construídas, incluindo o acesso sem 

degraus em todas as estações públicas; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/239 

Alteração  239 

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 iv) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 iv) os Estados-Membros devem 

assegurar que, no respetivo território, as 

frotas de táxis e de veículos de aluguer 

incluam uma percentagem adequada de 

veículos adaptados. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/240 

Alteração  240 

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 f-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 f-A) Serviços de turismo, incluindo a 

disponibilização de alojamento e de 

restauração. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/241 

Alteração  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

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-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A  

 Adaptação às necessidades das 

microempresas 

 Os Estados-Membros podem adaptar as 

obrigações dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e prestadores de serviços 

previstas na presente diretiva, de molde a 

responder às necessidades das 

microempresas. 

Or. en 

Justificação 

As microempresas são importantes fornecedores de produtos e serviços acessíveis. As exigências 

estabelecidas na diretiva devem aplicar-se tão amplamente quanto possível, por forma a reduzir a 

fragmentação do mercado interno. No entanto, cumpre igualmente reconhecer que o custo do 

cumprimento da regulamentação pode ser mais elevado para as empresas mais pequenas. Os Estados-

Membros devem, por conseguinte, ter a possibilidade de adaptar as obrigações das microempresas 

envolvidas no fabrico, na importação e na distribuição de produtos acessíveis e na prestação de serviços 

acessíveis. 
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7.9.2017 A8-0188/242 

Alteração  242 

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 2 – parágrafo 1 – ponto 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3) «Pessoas com limitações 

funcionais», as pessoas que têm uma 

incapacidade física, mental, intelectual ou 

sensorial, uma incapacidade relacionada 

com a idade ou com qualquer outra 

limitação das funções do corpo humano, 

permanente ou temporária, que, em 

interação com diversas barreiras, limita o 

seu acesso a produtos e serviços e torna 

imperativa a adaptação desses produtos e 

serviços às suas necessidades específicas; 

3) «Pessoas com limitações 

funcionais», as pessoas que têm uma 

incapacidade física, mental, intelectual ou 

sensorial, uma incapacidade relacionada 

com a idade, com a mobilidade reduzida 

(PMR) ou com qualquer outra limitação 

das funções do corpo humano, permanente 

ou temporária, que, em interação com 

diversas barreiras, limita o seu acesso a 

produtos e serviços e torna imperativa a 

adaptação desses produtos e serviços às 

suas necessidades específicas; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/243 

Alteração  243 

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 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 «Sem obstáculos», observáveis, utilizáveis 

e compreensíveis sem qualquer obstáculo 

específico, e que não causem uma 

redução da independência; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/244 

Alteração  244 

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 3 – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Os serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial 

de passageiros, os sítios Web, os sistemas 

de bilhética inteligente e a informação em 

tempo real, bem como os terminais self-

service, as máquinas de emissão de 

bilhetes e máquinas de registo automático 

utilizadas na prestação de serviços de 

transporte de passageiros devem satisfazer 

os requisitos correspondentes previstos na 

secção V do anexo I. 

6. Os serviços de transporte aéreo, 

rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial e 

os serviços intermodais de transporte de 

passageiros, nomeadamente os serviços 

relacionados com o transporte urbano, a 

mobilidade e as áreas construídas, os 

sítios Web, os sistemas de bilhética 

inteligente e a informação em tempo real, 

bem como os terminais self-service, tais 

como as máquinas de pagamento e as 

máquinas de registo automático utilizadas 

na prestação de serviços de transporte de 

passageiros, os serviços relacionados com 

o turismo como, entre outros, os serviços 

de alojamento e de restauração, devem 

satisfazer os requisitos previstos na secção 

V do anexo I, apenas nos casos em que 

esses requisitos não estejam já 

contemplados na legislação setorial 

seguinte: no que respeita ao serviço de 

transporte ferroviário, o Regulamento 

(CE) n.º 1371/2007, o Regulamento (UE) 

n.º 1300/2014 e o Regulamento (UE) n.º 

454/2011, no que respeita ao serviço de 

transporte rodoviário de passageiros, o 

Regulamento (UE) n.º 181/2011, no que 

respeita ao serviço de transporte marítimo 

e fluvial, o Regulamento (UE) n.º 

1177/2010 e, no que respeita ao serviço de 

transporte aéreo, o Regulamento (CE) n.º 

1107/2006. 



 

AM\1133709PT.docx  PE605.628v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Alteração  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

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 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 

assegurar 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, assim 

como qualquer outro serviço ou local de 

compra de qualquer um dos produtos 

abrangidos pela presente diretiva, 

cumpram os requisitos de acessibilidade 

previstos na secção X do anexo 1, a fim de 

otimizar a sua utilização por pessoas com 

limitações funcionais e pessoas com 

deficiência. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Alteração  246 

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 21 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Aquando da revisão dos 

regulamentos da União relativos aos 

direitos dos passageiros que utilizam os 

transportes aéreos, ferroviários, por vias 

navegáveis e por autocarro, incluindo os 

aspetos intermodais dos mesmos; 

Or. en 

 

 


