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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.9.2017 A8-0188/222 

Muudatusettepanek  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Toodete ja teenuste parem 

ligipääsetavus parandab lisaks puuetega 

inimestele ka muude püsivalt või ajutiselt 

piiratud funktsionaalse võimekusega 

inimeste elu, näiteks eakad, rasedad ja 

pagasiga reisivad isikud. Seega peaksid 

püsivalt või ajutiselt piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimesed 

kuuluma käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse ning ettevõtjad peaksid 

ligipääsetavuse parandamise meetmete 

mõju hindamisel hindama võimalikku 

kasu, mida need meetmed toovad lisaks 

puuetega inimestele ka piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimestele. 

Or. en 
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Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Mõnel juhul hõlbustaksid 

tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded 
seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba 

liikumist. Seetõttu võimaldatakse 

liikmesriikidel käesoleva direktiiviga 

lisada teenuste osutamiseks kasutatav 

tehiskeskkond käesoleva direktiivi 

reguleerimisalasse, tagades vastavuse 

ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 

lisas. 

(23) Mõnel juhul on tehiskeskkonnale 

ligipääsetavus vajalik eeltingimus seotud 

teenuste tõhusaks kasutamiseks puuetega 

inimeste poolt. Seetõttu tuleks käesoleva 

direktiiviga kohustada liikmesriike lisama 

teenuste osutamiseks kasutatav 

tehiskeskkond käesoleva direktiivi 

reguleerimisalasse, tagades vastavuse 

ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 

lisas. Neid ligipääsetavusnõudeid tuleks 

kohaldada uue taristu ehitamisel või 

ulatuslike renoveerimistööde tegemisel. 

Or. en 
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Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 10 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Liikmesriigid võivad oma riigi 

tingimusi arvestades otsustada, et 

tehiskeskkond, mida kasutavad 

reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 

keskkond, mida haldavad teenuse osutajad 

ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 

mida kasutavad pangandusteenuste ning 

telefonioperaatorite 

klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 

kliendid, peavad vastama I lisa X jaos 

sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 

piiratud funktsionaalse võimekusega 

inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 

saaksid neid paremini kasutada. 

10. Liikmesriigid tagavad, et 

tehiskeskkond, mida kasutavad 

reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 

keskkond, mida haldavad teenuse osutajad 

ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 

mida kasutavad tarbijatele mõeldud 

pangandusteenuste ning 

telefonioperaatorite 

klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 

kliendid, peavad uue taristu ehitamise või 

olemasoleva taristu ulatusliku 

renoveerimise puhul vastama I lisa X jaos 

sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 

puuetega inimesed saaksid neid paremini 

kasutada. See ei piira selliste riigisiseste ja 

liidu õigusaktide kohaldamist, mis 

käsitlevad riiklike kunsti-, ajaloo- ja 

arheoloogiaväärtuste kaitset. 

Or. en 
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Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) ettevõtja hinnangulised kulud ja 

tulud võrrelduna eeldatava kasuga 

puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse 

konkreetse toote või teenuse kasutamise 

sagedus ja kestust. 

(b) ettevõtja hinnangulised kulud ja 

tulud võrrelduna eeldatava kasuga piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste ja 

puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse 

konkreetse toote või teenuse kasutamise 

sagedust ja kestust. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) asjaomaste pädevate asutuste 

hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna 

eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, 

võttes arvesse konkreetse toote või teenuse 

kasutamise sagedust ja kestust. 

(b) asjaomaste pädevate asutuste 

hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna 

eeldatava kasuga piiratud funktsionaalse 

võimekusega ja puuetega inimeste jaoks, 

võttes arvesse konkreetse toote või teenuse 

kasutamise sagedust ja kestust. 

Or. en 

 

 


