
 

AM\1133706HU.docx  PE605.628v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2017 A8-0188/222 

Módosítás  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A termékek és szolgáltatások 

akadálymentesítése nem csak a fogyatékos 

személyek életét fogja jobbá tenni, hanem 

az állandó vagy időszakos jelleggel 

funkcióképességükben egyéb módon 

korlátozott személyekét, például az 

idősekét, a terhes nőkét és a csomagokkal 

utazó emberekét is. Ezáltal az állandó 

vagy időszakos jelleggel 

funkcióképességükben korlátozott 

személyeket is be kell vonni ezen irányelv 

hatálya alá, és az akadálymentesség 

javítását célzó intézkedések hatásának 

értékelése során a gazdasági szereplőknek 

a fogyatékos személyek mellett a 

funkcióképességükben korlátozott 

személyek számára elérhető potenciális 

előnyök értékelésére is ki kell térniük. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/223 

Módosítás  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 

környezetre vonatkozó közös 

hozzáférhetőségi követelmények 

megkönnyítenék a kapcsolódó 

szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 

személyek szabad mozgását. Ezért ez az 

irányelv lehetővé teszi a tagállamok 

számára, hogy előírják a hatálya alá 

tartozó szolgáltatások nyújtásakor használt 

épített környezet megfelelését a X. 

mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 

követelményeknek. 

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 

környezet akadálymentessége szükséges 

feltétele annak, hogy a kapcsolódó 

szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő 

személyek megfelelően élvezhessék. Ezért 

ez az irányelv kötelezi a tagállamokat, 

hogy előírják a hatálya alá tartozó 

szolgáltatások nyújtásakor használt épített 

környezet megfelelését a X. mellékletben 

foglalt akadálymentességi 

követelményeknek. Az akadálymentességi 

követelmények azonban csak új 

infrastruktúrák építésekor vagy jelentős 

felújítások elvégzésekor alkalmazandók. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/224 

Módosítás  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 10 bekezdés> 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. A tagállamok egyedi nemzeti 

feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 

hogy előírják-e a személyszállítási 

szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 

által használt épített környezet, ideértve a 

szolgáltatók és az infrastruktúra-

üzemeltetők által kezelt környezetet, 

valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 

által használt épített környezet és a 

telefonszolgáltatóhoz tartozó 

ügyfélszolgálati központok és üzletek 

megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelményeknek, annak érdekében, hogy 

azokat a funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek a lehető 

legnagyobb mértékben igénybe vehessék. 

10. A tagállamok biztosítják, hogy a 

személyszállítási szolgáltatásokat igénybe 

vevő ügyfelek által használt épített 

környezet, ideértve a szolgáltatók és az 

infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 

környezetet, valamint a fogyasztói banki 

szolgáltatások ügyfelei által használt épített 

környezet és a telefonszolgáltatóhoz 

tartozó ügyfélszolgálati központok és 

üzletek az új infrastruktúra építése vagy a 

meglévő épület jelentős felújítása 

vonatkozásában megfelelnek az I. 

melléklet X. szakaszában meghatározott 

akadálymentességi követelményeknek, 

annak érdekében, hogy azokat a 

fogyatékossággal élő személyek a lehető 

legnagyobb mértékben igénybe vehessék. 

Ez nem érinti a művészeti, történelmi vagy 

régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek 

védelmére vonatkozó nemzeti és uniós 

jogszabályokat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/225 

Módosítás  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gazdasági szereplők becsült 

költségei és haszna a fogyatékossággal 

élők becsült hasznához viszonyítva, 

figyelembe véve az adott termék vagy 

szolgáltatás használatának gyakoriságát és 

időtartamát; 

b) a gazdasági szereplők becsült 

költségei és haszna a 

funkcióképességükben korlátozott 

személyek és a fogyatékossággal élők 

becsült hasznához viszonyítva, figyelembe 

véve az adott termék vagy szolgáltatás 

használatának gyakoriságát és időtartamát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.9.2017 A8-0188/226 

Módosítás  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az érintett illetékes hatóságok 

becsült költségei és haszna a 

fogyatékossággal élők becsült hasznához 

viszonyítva, figyelembe véve az adott 

termék vagy szolgáltatás használatának 

gyakoriságát és időtartamát. 

b) az érintett illetékes hatóságok 

becsült költségei és haszna a 

funkcióképességükben korlátozott 

személyek és a fogyatékossággal élők 

becsült hasznához viszonyítva, figyelembe 

véve az adott termék vagy szolgáltatás 

használatának gyakoriságát és időtartamát. 

Or. en 

 

 


