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6.9.2017 A8-0188/222 

Tarkistus  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Tuotteiden ja palvelujen parempi 

esteettömyys parantaa paitsi vammaisten 

henkilöiden elämää myös muiden 

sellaisten henkilöiden elämää, jotka ovat 

pysyvästi tai tilapäisesti 

toimintarajoitteisia, kuten vanhukset, 

raskaana olevat naiset ja matkatavaroiden 

kanssa matkustavat henkilöt. Näin ollen 

tilapäisesti tai pysyvästi 

toimintarajoitteisten henkilöiden olisi 

kuuluttava tämän direktiivin 

soveltamisalaan, ja talouden toimijoiden 

olisi esteettömyyttä parantavien 

toimenpiteiden vaikusta arvioidessaan 

sisällytettävä arvioihinsa vammaisten 

henkilöiden lisäksi myös 

toimintarajoitteisille henkilöille koituvat 

mahdolliset hyödyt.  

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Tarkistus  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Rakennettua ympäristöä koskevat 

yhtenäiset esteettömyysvaatimukset 

voisivat joissakin tapauksissa helpottaa 

asiaa koskevien palvelujen ja vammaisten 

vapaata liikkuvuutta. Sen vuoksi 

jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 

perusteella määrätä, että rakennetun 

ympäristön, jota käytetään tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen tarjoamiseen, on täytettävä 

liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. 

(23) Rakennetun ympäristön 

esteettömyys on joissakin tapauksissa 

edellytyksenä sille, että vammaiset voisivat 

todella käyttää asiaa koskevia palveluita. 

Sen vuoksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava 

tämän direktiivin perusteella määräämään, 

että rakennetun ympäristön, jota käytetään 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien palvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. Kyseisiä 

esteettömyysvaatimuksia olisi sovellettava 

vain, kun rakennetaan uutta 

infrastruktuuria tai toteutetaan 

merkittäviä muutostöitä. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Tarkistus  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Jäsenvaltiot voivat päättää 

kansallisten olojen mukaan, onko 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni 

toimintarajoitteinen henkilö, mukaan 

lukien vammaiset, voi käyttää niitä. 

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että rakennettu ympäristö, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennettu ympäristö, jota 

käyttävät kuluttajille tarkoitettujen 

pankkipalvelujen asiakkaat, sekä 

puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskukset ja kaupat 

täyttävät liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset 

ainoastaan uuden infrastruktuurin 

rakentamisen ja olemassa olevien 

rakennusten merkittävien muutostöiden 

osalta, jotta mahdollisimman moni 

vammainen henkilö voi käyttää niitä. 

Tämä ei rajoita sellaisten unionin 

säädösten ja kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jolla suojellaan taiteellisesti, 

historiallisesti tai arkeologisesti 

arvokkaita kansallisaarteita. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Tarkistus  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon vammaisille aiheutuvasta hyödystä 

ottaen huomioon tietyn tuotteen tai 

palvelun käyttötiheys ja käytön kesto. 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon toimintarajoitteisille henkilöille ja 

vammaisille aiheutuvasta hyödystä ottaen 

huomioon tietyn tuotteen tai palvelun 

käyttötiheys ja käytön kesto. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Tarkistus  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon vammaisille aiheutuvasta hyödystä 

ottaen huomioon tietyn tuotteen tai 

palvelun käyttötiheys ja käytön kesto. 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon toimintarajoitteisille henkilöille ja 

vammaisille aiheutuvasta hyödystä ottaen 

huomioon tietyn tuotteen tai palvelun 

käyttötiheys ja käytön kesto. 

Or. en 

 

 


