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 (9a) Bedre adgang til produkter og 

tjenesteydelser vil forbedre livskvaliteten, 

ikke blot for personer med handicap, men 

også for personer med andre permanente 

eller midlertidige funktionelle 

begrænsninger såsom ældre, gravide og 

personer, der rejser med bagage. Personer 

med permanente eller midlertidige 

funktionelle begrænsninger bør således 

være omfattet af anvendelsesområdet for 

dette direktiv, og de erhvervsdrivende bør, 

når de vurderer foranstaltningerne til 

forbedring af tilgængeligheden, medtage 

de potentielle fordele for personer med 

funktionelle begrænsninger ud over 

personer med handicap i deres vurdering. 

Or. en 
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(23) I nogle situationer vil fælles 

tilgængelighedskrav til bebyggede 

omgivelser lette den frie bevægelighed for 

relaterede tjenesteydelser og for personer 

med handicap. Derfor bør dette direktiv 

gøre det muligt for medlemsstaterne at 

medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

(23) I nogle situationer er bebyggede 

omgivelsers tilgængelighed en 

forudsætning for, at personer med 

handicap rent faktisk kan anvende de 

relaterede tjenesteydelser. Derfor bør 

medlemsstaterne i medfør af dette direktiv 

være forpligtede til at medtage bebyggede 

omgivelser, der anvendes til levering af de 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, og således sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. Disse 

tilgængelighedskrav bør finde anvendelse, 

når der anlægges ny infrastruktur eller 

foretages betydelige renoveringer. 

Or. en 
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10. Medlemsstaterne kan under 

hensyn til de nationale forhold beslutte, at 

de bygninger, der anvendes af kunder, der 

køber personbefordringsydelser, herunder 

det miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, samt bygninger, der anvendes 

af bankers og forretningers kunder, og 

telefonioperatørers kundeservicecentre og 

butikker skal overholde 

tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag 

I for at maksimere deres anvendelse af 

personer med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap. 

10. Medlemsstaterne sikrer, at de 

bygninger, der anvendes af kunder, der 

køber personbefordringsydelser, herunder 

det miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, samt bygninger, der anvendes 

af kunder til forbrugerorienterede 

banktjenester og telefonioperatørers 

kundeservicecentre og butikker, for så vidt 

angår opførelse af ny infrastruktur eller 

betydelige renoveringer af eksisterende 

infrastruktur, skal overholde 

tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag 

I, for at maksimere anvendelsen heraf for 

personer med handicap. Dette berører ikke 

Unionens retsakter og national lovgivning 

til beskyttelse af nationale skatte af 

kunstnerisk, historisk og arkæologisk 

værdi. 

Or. en 
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b) de anslåede omkostninger og 

fordele for virksomheden i forhold til den 

anslåede fordel for personer med handicap 

under hensyntagen til hyppigheden og 

varigheden af brugen af et bestemt produkt 

eller en bestemt tjenesteydelse. 

b) de anslåede omkostninger og 

fordele for virksomheden i forhold til den 

anslåede fordel for personer med 

funktionelle begrænsninger og personer 

med handicap under hensyntagen til 

hyppigheden og varigheden af brugen af et 

bestemt produkt eller en bestemt 

tjenesteydelse. 

Or. en 
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b) de anslåede omkostninger og 

fordele for de pågældende kompetente 

myndigheder i forhold til den anslåede 

fordel for personer med handicap under 

hensyntagen til hyppigheden og varigheden 

af brugen af et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse. 

b) de anslåede omkostninger og 

fordele de pågældende kompetente 

myndigheder i forhold til den anslåede 

fordel for personer med funktionelle 

begrænsninger og personer med handicap 

under hensyntagen til hyppigheden og 

varigheden af brugen af et bestemt produkt 

eller en bestemt tjenesteydelse. 

Or. en 

 

 


