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Amendamentul  268 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

Propunere de directivă 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) „servicii bancare” înseamnă 

servicii financiare cu amănuntul, inclusiv 

conturi de economii și conturi curente, 

produse de asigurări și de pensii, monedă 

electronică, credite, ipoteci și instrumente 

de investiții, însă fără a se limita la 

acestea. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.9.2017 A8-0188/269 

Amendamentul  269 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Serviciile mass-media audiovizuale 

și echipamentele aferente cu capacități 

informatice avansate utilizate de 

consumatori sunt conforme cu cerințele 

stabilite în secțiunea IV a anexei I. 

5. Serviciile mass-media audiovizuale, 

în temeiul măsurilor luate de statele 

membre în virtutea articolului 7 din 

Directiva XX/YYYY/EU, precum și 

echipamentele aferente cu capacități 

informatice avansate utilizate de 

consumatori sunt conforme cu cerințele 

stabilite în secțiunea IV a anexei I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/270 

Amendamentul  270 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

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 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. 

10. Statele membre se asigură 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 pentru 

clienți și de magazinele gestionate de 

operatori de telefonie, precum și de oricare 

alt serviciu sau loc de achiziționare a 

oricărora dintre produsele incluse în 

prezenta directivă, respectă cerințele de 

accesibilitate din secțiunea X a anexei I, în 

scopul de a maximiza utilizarea acestora de 

către persoanele cu limitări funcționale și 

de către persoanele cu handicap. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Amendamentul  271 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 5 – alineatul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Producătorii, în urma unei cereri 

motivate din partea unei autorități 

naționale competente, furnizează acesteia 

toate informațiile și documentația necesară 

pentru a demonstra conformitatea 

produsului, într-o limbă care poate fi ușor 

înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 

cooperează cu autoritatea respectivă, la 

cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 

întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 

prezentate de produsele pe care le-au 

introdus pe piață, cu scopul de a asigura 

conformitatea cu cerințele menționate la 

articolul 3. 

9. Producătorii sunt în măsură să 

furnizeze toate informațiile și 

documentația necesare pentru a demonstra 

conformitatea produsului, în orice 

moment, într-o limbă care poate fi ușor 

înțeleasă de către autoritatea în cauză. Ei 

cooperează cu autoritatea respectivă, la 

cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 

întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 

prezentate de produsele pe care le-au 

introdus pe piață, cu scopul de a asigura 

conformitatea cu cerințele menționate la 

articolul 3. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Amendamentul  272 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 12 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) costurile și beneficiile estimate 

pentru operatorii 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. 

(b) costurile și beneficiile estimate 

pentru operatorii economici în raport cu 

beneficiul estimat pentru persoanele cu 

limitări funcționale și pentru persoanele 

cu handicap. 

Or. en 

 


