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7.9.2017 A8-0188/336 

Amendamentul  336 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 

Considerentul 18  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Este necesar ca cerințele de 

accesibilitate să fie introduse în modul cel 

mai puțin împovărător cu putință pentru 

operatorii economici și statele membre, în 

special prin includerea în domeniul lor de 

aplicare numai a produselor și serviciilor 

care au fost atent selectate. 

(18) Este necesar să fie introduse 

cerințe de accesibilitate care să permită 

tuturor persoanelor cu limitări 

funcționale, inclusiv persoanelor cu 

dizabilități, să folosească pe deplin 

produsele și serviciile și infrastructura 

vizată de prezenta directivă. Cerințele de 

accesibilitate ar trebui introduse în modul 

cel mai puțin împovărător cu putință pentru 

operatorii economici și statele membre. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/337 

Amendamentul  337 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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) „tehnologie de asistență” 

înseamnă un obiect, un echipament sau 

un sistem de produse utilizat pentru a 

mări, a menține sau a îmbunătăți 

capacitățile funcționale ale persoanelor 

cu limitări funcționale, inclusiv ale 

persoanelor cu dizabilități; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/338 

Amendamentul  338 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 respectă 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 
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7.9.2017 A8-0188/339 

Amendamentul  339 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 suplimentare 

estimate pentru operatorii economici în 

raport cu beneficiul estimat pentru 

persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv persoanele cu handicap, luând în 

considerare frecvența și durata de utilizare 

a unui produs sau a unui serviciu specific. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/340 

Amendamentul  340 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 22 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) costurile și beneficiile estimate 

pentru autoritățile competente în cauză 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 suplimentare 

estimate pentru autoritățile competente în 

cauză în raport cu beneficiul estimat pentru 

persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv persoanele cu handicap, luând în 

considerare frecvența și durata de utilizare 

a unui produs sau a unui serviciu specific; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/341 

Amendamentul  341 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 

Anexa I – rândul 2 – secțiunea I – coloana 2 – punctul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Proiectare și fabricare: 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: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(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); 

 

 

1. Proiectare și fabricare: Pentru a 

garanta o utilizare previzibilă optimă de 

către persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv de către persoanele cu handicap, 

produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să se respecte 

următoarele cerințe de accesibilitate: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care sunt puse la dispoziție în 

formate accesibile multiple și: 

(i) sunt disponibile prin intermediul 

mai multor canale senzoriale; 

(ii) sunt ușor de înțeles; 

(iii) sunt sesizabile; 

(iv) sunt disponibile în caractere de 

dimensiuni adecvate și cu un contrast 

suficient între caractere și fundal pentru a 

maximiza lizibilitatea în condiții de 

utilizare previzibile; 

(b) ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în acesta (deschidere, 

închidere, utilizare, eliminare) și indicarea 

mărcii, a numelui și a tipului produsului, 

care: 

(i) îndeplinește cerințele prevăzute la 
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(c) instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, care trebuie să 

respecte următoarele cerințe: 

(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; 

 

(e) funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2; 

(f) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

litera (a); 

(ii) informează în mod simplu și precis 

utilizatorii cu privire la faptul că produsul 

încorporează funcții de accesibilitate și cu 

privire la compatibilitatea acestuia cu 

tehnologiile de asistență; 

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, oferite separat sau 

integrate în produs, care respectă 
următoarele cerințe: 

(i) sunt disponibile într-un format 

web accesibil și sub formă de document 

electronic non-web, astfel încât să fie ușor 
de înțeles, sesizabile și utilizabile; și 

(ii) producătorul enumeră și explică 

cum se utilizează caracteristicile de 

accesibilitate ale produsului și 

compatibilitatea sa cu tehnologiile de 

asistență; 

(iii) sunt furnizate în formate non-

electronice alternative la cerere. 

Formatele non-electronice alternative pot 

include caractere mărite, scrierea Braille 

sau texte ușor de citit; 

(d) interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și de ieșire de date) în 

conformitate cu punctul 2; 

 

(e) funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2; 

(f) după caz, compatibilitatea cu 

dispozitive și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii și cel 

internațional, inclusiv cu tehnologiile 

auditive, cum ar fi protezele auditive, 

bobinele de telefon, implanturile cohleare 

și dispozitivele de ascultare asistată. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/342 

Amendamentul  342 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 

Anexa I – rândul 3 – secțiunea II – coloana 2 – punctul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Proiectare și fabricare: 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: 

 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(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; 

(c) funcționalitatea produsului, punând 

1. Proiectare și fabricare: Pentru a 

garanta o utilizare previzibilă optimă de 

către persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv de către persoanele cu handicap, 

produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să se respecte 

următoarele cerințe de accesibilitate: 

 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care sunt puse la dispoziție în 

formate accesibile multiple și: 

(i) sunt disponibile prin intermediul 

mai multor canale senzoriale; 

(ii) sunt ușor de înțeles; 

(iii) sunt sesizabile; 

(iv) sunt disponibile în caractere de 

dimensiuni adecvate și cu un contrast 

suficient între caractere și fundal pentru a 

maximiza lizibilitatea în condiții de 

utilizare previzibile; 

(b) interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și de ieșire de date) în 

conformitate cu punctul 2; 

(c) funcționalitatea produsului, punând 
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la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2; 

(d) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 
 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2; 

(d) după caz, compatibilitatea cu 

dispozitive și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu 

tehnologiile auditive, cum ar fi protezele 

auditive, bobinele de telefon, implanturile 

cohleare și dispozitivele de ascultare 

asistată. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/343 

Amendamentul  343 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 

Anexa I – rândul 4 – secțiunea III – coloana 2 – partea 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: 

(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”; 

(b) 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 

1. Pentru a garanta o utilizare 

previzibilă optimă de către persoanele cu 

limitări funcționale, inclusiv persoanele cu 

handicap, serviciile sunt prestate astfel 

încât să respecte următoarele cerințe: 

(a) produsele utilizate pentru prestarea 

serviciului sunt în conformitate cu 

cerințele prevăzute în partea B 

„Echipamente terminale aferente cu 

capacități informatice avansate utilizate de 

consumatori”; 

(b) informațiile cu privire la modul de 

funcționare al serviciului și la 

caracteristicile și funcționalitățile în 

materie de accesibilitate sunt oferite în 

formate accesibile și multiple, după cum 

urmează: 

(i) informațiile sunt puse la dispoziție 

într-un format web accesibil și sub formă 
de document electronic non-web, astfel 

încât să fie ușor de înțeles, perceptibile și 

utilizabile; 

(ii) operatorul economic enumeră și 

explică modul de utilizare a 

caracteristicilor de accesibilitate ale 

serviciului și compatibilitatea sa cu 

tehnologiile de asistență; 

(iii) informațiile electronice, inclusiv 



 

AM\1133817RO.docx  PE605.628v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

aplicațiile online conexe necesare pentru 

prestarea serviciului trebuie să fie furnizate 

în conformitate cu litera (c).  

 

 

 

 

 

(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; 

(e) includerea unor funcții, practici, 

politici și proceduri, precum și a unor 

modificări ale funcționării serviciului 

menite să răspundă nevoilor persoanelor cu 

limitări funcționale. 

 

 

 

aplicațiile și site-urile web online și mobile 

conexe necesare pentru prestarea 

serviciului sunt furnizate în conformitate 

cu litera (c); 

(iv) sunt furnizate în formate non-

electronice alternative la cerere. 

Formatele non-electronice alternative pot 

include caractere mărite, scrierea Braille 

sau texte ușor de citit; 

(c) realizarea accesibilității site-urilor 

web și serviciilor mobile, inclusiv 

aplicațiilor mobile necesare pentru 

furnizarea serviciului, 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; 

(e) funcții, practici, politici și 

proceduri, precum și modificări ale 

funcționării serviciului menite să răspundă 

nevoilor persoanelor cu limitări 

funcționale, inclusiv ale persoanelor cu 

dizabilități: 

(i) în cazul în care un serviciu 

asigură o comunicare vocală 

bidirecțională, acesta asigură, în paralel, 

și comunicații textuale în timp real și în 

timpul aceluiași apel; 

(ii) în cazul în care un serviciu 

asigură o comunicare bidirecțională, iar 

serviciul respectiv este intenționat pentru 

utilizarea cu servicii de retransmisie, se 

asigură asistență pentru comunicațiile 

vocale, textuale în timp real și/sau vizuale, 

separat sau în orice combinație, atât 
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pentru apelurile lansate, cât și pentru cele 

primite; 

(iii) în cazul în care un serviciu 

asigură o comunicare bidirecțională, iar 

acesta este intenționat pentru utilizarea cu 

servicii de urgență, se asigură asistență 

pentru comunicațiile vocale, textuale în 

timp real și/sau vizuale, separat sau în 

orice combinație, atât pentru apelurile 

lansate, cât și pentru cele primite; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/344 

Amendamentul  344 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 

Anexa I – rândul 4 – secțiunea III – coloana 2 – partea A – punctul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Servicii de asistență 

Dacă sunt disponibile, serviciile de 

asistență (centre de asistență, centre de 

apel, asistență tehnică, servicii de 

retransmisie și servicii de formare) 

furnizează informații cu privire la 

accesibilitatea serviciului și la 

compatibilitatea lui cu tehnologiile de 

asistență, în moduri accesibile de 

comunicare pentru utilizatorii cu limitări 

funcționale, inclusiv pentru cei cu 

dizabilități. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/345 

Amendamentul  345 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

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 

Anexa I – rândul 4 – secțiunea III – coloana 2 – partea B – punctul 1 
 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Proiectare și fabricare: 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: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care: 

(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); 

 

1. Proiectare și fabricare: Pentru a 

garanta o utilizare previzibilă optimă de 

către persoanele cu limitări funcționale, 

inclusiv de către persoanele cu dizabilități, 

produsele trebuie să fie proiectate și 

fabricate în așa fel încât să se respecte 

următoarele cerințe de accesibilitate: 

(a) informațiile privind utilizarea 

produsului, furnizate chiar pe produs 

(etichetare, instrucțiuni, mesaje de 

avertizare), care sunt puse la dispoziție în 

formate accesibile multiple și: 

(i) sunt disponibile prin intermediul 

mai multor canale senzoriale; 

(ii) sunt ușor de înțeles; 

(iii) sunt sesizabile; 

(iv) sunt disponibile în caractere de 

dimensiuni adecvate și cu un contrast 

suficient între caractere și fundal pentru a 

maximiza lizibilitatea în condiții de 

utilizare previzibile; 

(b) ambalajul produsului, inclusiv 

informațiile furnizate în acesta (deschidere, 

închidere, utilizare, eliminare) și indicarea 

mărcii, a numelui și a tipului produsului, 

care: 

(i) îndeplinește cerințele prevăzute la 
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(c) instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, care trebuie să 

respecte următoarele cerințe: 

(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; 

(e) funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2; 

(f) interacțiunea produsului cu 

dispozitivele de asistență. 

litera (a); 

(ii) informează în mod simplu și precis 

utilizatorii cu privire la faptul că produsul 

încorporează funcții de accesibilitate și cu 

privire la compatibilitatea acestuia cu 

tehnologiile de asistență; 

(c) instrucțiunile privind utilizarea, 

instalarea, întreținerea, depozitarea și 

eliminarea produsului, oferite separat sau 

integrate în produs, care respectă 
următoarele cerințe: 

(i) sunt disponibile într-un format 

web accesibil și sub formă de document 

electronic non-web, astfel încât să fie atât 

sesizabile, cât și utilizabile; și 

(ii) producătorul enumeră și explică 

cum se utilizează caracteristicile de 

accesibilitate ale produsului și 

compatibilitatea sa cu tehnologiile de 

asistență; 

(iii) sunt furnizate în formate non-

electronice alternative la cerere. 

Formatele non-electronice alternative pot 

include caractere mărite, scrierea Braille 

sau texte ușor de citit; 

 

 

 

(d) interfața pentru utilizatori a 

produsului (manipulare, controale și 

feedback, intrare și de ieșire de date) în 

conformitate cu punctul 2; 

(e) funcționalitatea produsului, punând 

la dispoziție funcții adaptate nevoilor 

persoanelor cu limitări funcționale, în 

conformitate cu punctul 2; 

(f) după caz, compatibilitatea cu 

dispozitive și tehnologii de asistență 

disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu 

tehnologiile auditive, cum ar fi protezele 

auditive, bobinele de telefon, implanturile 

cohleare și dispozitivele de ascultare 

asistată. 
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