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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2017 A8-0188/222 

Ändringsförslag  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Bättre tillgänglighet för produkter 

och tjänster kommer inte bara att 

förbättra livet för personer med 

funktionsnedsättning, utan även för 

personer med andra permanenta eller 

tillfälliga funktionsbegränsningar, såsom 

äldre personer, gravida kvinnor och 

personer som reser med bagage. Därför 

bör personer med tillfälliga eller 

permanenta funktionshinder omfattas av 

detta direktiv och när de ekonomiska 

aktörerna utvärderar åtgärder för att 

förbättra tillgängligheten ska 

utvärderingen inkludera potentiella 

fördelar för såväl personer med 

funktionsbegränsningar som personer 

med funktionsnedsättning. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Ändringsförslag  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 23 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I vissa situationer skulle 

gemensamma tillgänglighetskrav för den 

bebyggda miljön underlätta den fria 

rörligheten för de berörda tjänsterna och 

för personer med funktionsnedsättning. 

För att säkerställa överensstämmelse med 

de tillgänglighetskrav som fastställs i 

bilaga X gör detta direktiv det därför 

möjligt för medlemsstaterna att inkludera 

den bebyggda miljö som används vid 

tillhandahållandet av de tjänster som 

omfattas av direktivet. 

(23) I vissa situationer är 

tillgängligheten till den bebyggda miljön 

en nödvändig förutsättning för att 

personer med funktionsnedsättning 

faktiskt ska kunna använda de berörda 

tjänsterna. För att säkerställa 

överensstämmelse med de 

tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 

bör man därför genom detta direktiv göra 

det obligatoriskt för medlemsstaterna att 

inkludera den bebyggda miljö som används 

vid tillhandahållandet av de tjänster som 

omfattas av direktivet. Dessa 

tillgänglighetskrav bör gälla vid 

anläggning av ny infrastruktur eller vid 

omfattande renoveringar. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Ändringsförslag  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 10 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. Medlemsstaterna kan, mot 

bakgrund av nationella förhållanden, 

besluta att den bebyggda miljö som 

används av kollektivtrafikens kunder, 

inbegripet miljön som sköts av 

tjänsteleverantörer och av 

infrastrukturoperatörer liksom den 

bebyggda miljö som används av kunder till 

banker samt kundtjänstcenter och butiker 

för telefonoperatörer, ska uppfylla 

tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 

för att de i högsta möjliga grad ska kunna 

användas av personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning. 

10. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

den bebyggda miljö som används av 

kollektivtrafikens kunder, inbegripet 

miljön som sköts av tjänsteleverantörer och 

av infrastrukturoperatörer liksom den 

bebyggda miljö som används av kunder till 

banktjänster för konsumenter samt 

kundtjänstcenter och butiker för 

telefonoperatörer, uppfyller 

tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1 

vad gäller konstruktion av ny 

infrastruktur eller omfattande 

renoveringsarbeten på befintlig 

infrastruktur, för att i högsta möjliga grad 

kunna användas av personer med 

funktionsnedsättning. Detta ska inte 

påverka unionsrättsakter eller nationell 

lagstiftning för skydd av nationella skatter 

av konstnärligt, historiskt eller 

arkeologiskt värde. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Ändringsförslag  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 3 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Uppskattade kostnader och fördelar 

för de ekonomiska aktörerna i förhållande 

till den uppskattade fördelen för personer 

med funktionsnedsättning, med hänsyn 

tagen till hur ofta och under hur lång tid 

produkten eller tjänsten i fråga används. 

b) Uppskattade kostnader och fördelar 

för de ekonomiska aktörerna i förhållande 

till den uppskattade fördelen för personer 

med funktionsbegränsning och personer 

med funktionsnedsättning, med hänsyn 

tagen till hur ofta och under hur lång tid 

produkten eller tjänsten i fråga används. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Ändringsförslag  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Uppskattade kostnader och fördelar 

för de berörda behöriga myndigheterna i 

förhållande till den uppskattade fördelen 

för personer med funktionsnedsättning, 

med hänsyn tagen till hur ofta och under 

hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga 

används. 

b) Uppskattade kostnader och fördelar 

för de berörda behöriga myndigheterna i 

förhållande till den uppskattade fördelen 

för personer med funktionsbegränsning 

och personer med funktionsnedsättning, 

med hänsyn tagen till hur ofta och under 

hur lång tid produkten eller tjänsten i fråga 

används. 

Or. en 

 

 


