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6.9.2017 A8-0188/227 

Ændringsforslag  227 

Morten Løkkegaard 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) I Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2010/13/EU1a fastsættes en række 

forpligtelser for udbydere af audiovisuelle 

medietjenester. Det er derfor mere 

hensigtsmæssigt at medtage 

tilgængelighedskrav i nævnte direktiv. 

For så vidt angår websteder og tjenester, 

der er baseret på mobile enheder, dækker 

direktiv 2010/13/EU imidlertid 

udelukkende audiovisuelt medieindhold. 

Det er derfor hensigtsmæssigt at medtage 

opbygningen af websteder og tjenester, 

som er baseret på mobile enheder, samt 

alt indhold, der ikke er omfattet af 

anvendelsesområdet for direktiv 

2010/13/EU, i anvendelsesområdet for 

nærværende direktiv. 

Nærværende direktiv bør omfatte 

tilgængelighedskrav til udstyr til 

telefontjenester og websteder. Direktivet 

bør også omfatte tilgængelighedskrav til 

telefontjenester, medmindre disse er 

omfattet af en anden EU-retsakt, der 

sikrer mindst samme beskyttelsesniveau 

som dette direktiv. I sidstnævnte tilfælde 

bør den pågældende EU-retsakt have 

forrang for dette direktiv. 
 

 _______________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og 

administrative bestemmelser i 

medlemsstaterne om udbud af 

audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 af 

15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag tilføjer ordene "der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau som dette 

direktiv" til ændringsforslag 18 i IMCO-betænkningen for at sikre, at i tilfælde af konflikt 

mellem kodeksen for telekommunikation og dette direktiv, har den bestemmelse som er den 

mest gunstig for personer med handicap, forrang. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Ændringsforslag  228 

Morten Løkkegaard 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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 kan rent faktisk kan anvende 
relaterede tjenesteydelser. Derfor bør 

medlemsstaterne i medfør af dette direktiv 

være forpligtede til at medtage bygninger 

og anlæg, der anvendes til levering af de 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, og således sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

Tilgængelighedskravene bør imidlertid 

kun finde anvendelse, når der anlægges 

ny infrastruktur eller foretages 

omfattende renoveringer. 
 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag ændrer ændringsforslag 27 i IMCO-betænkningen med henblik på at 

fjerne medlemsstaternes mulighed for ikke at anvende loven i konkrete tilfælde. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Ændringsforslag  229 

Morten Løkkegaard 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 og anlæg, 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 

renoveringer, der medfører en væsentlig 

ændring af strukturen i den eksisterende 

bygning, 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 

Begrundelse 

I overensstemmelse med ændringsforslaget til betragtning 23 ændrer dette ændringsforslag 

ændringsforslag 99 i IMCO-betænkningen med henblik på at fjerne medlemsstaternes 
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mulighed for ikke at anvende loven i konkrete tilfælde. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Ændringsforslag  230 

Morten Løkkegaard 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 23a for at supplere stk. 3 i 

denne artikel ved yderligere at præcisere 

de specifikke kriterier, der skal tages 

højde for med hensyn til alle produkter og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, ved vurderingen af, hvorvidt 

byrden skal betragtes som 

uforholdsmæssig, uden at ændre disse 

kriterier. 

Når Kommissionen yderligere præciserer 

de specifikke kriterier, tager den ikke kun 

hensyn til de potentielle fordele for 

personer med handicap, men også for 

personer med funktionsnedsættelser. 

Kommissionen vedtager den første af 

disse delegerede retsakter omfattende alle 

produkter og tjenesteydelser, der henhører 

under dette direktivs anvendelsesområde, 

senest ... [et år efter datoen for dette 

direktivs ikrafttræden]. 
 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag tilføjer til ændringsforslag 125 i IMCO-betænkningen en forpligtelse 
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for Kommissionen til ikke kun at tage højde for personer med handicap, men også for 

personer med funktionsnedsættelser ved udformningen af de kriterier, der skal tages hensyn 

til hos virksomheder, der ønsker at gøre brug af undtagelsesklausulen. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Ændringsforslag  231 

Morten Løkkegaard 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 3 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen vedtager 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 23a for at supplere stk. 2 i 

denne artikel ved yderligere at præcisere 

de specifikke kriterier, der skal tages 

højde for med hensyn til alle produkter og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, ved vurderingen af, hvorvidt 

byrden skal betragtes som 

uforholdsmæssig, uden at ændre disse 

kriterier. 

Når Kommissionen yderligere præciserer 

de specifikke kriterier, tager den ikke kun 

hensyn til de potentielle fordele for 

personer med handicap, men også for 

personer med funktionsnedsættelser. 

Kommissionen vedtager den første af 

disse delegerede retsakter omfattende alle 

produkter og tjenesteydelser, der henhører 

under dette direktivs anvendelsesområde, 

senest ... [et år efter datoen for dette 

direktivs ikrafttræden]. 
 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag tilføjer til ændringsforslag 125 i IMCO-betænkningen en forpligtelse 
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for Kommissionen til ikke kun at tage højde for personer med handicap, men også for 

personer med funktionsnedsættelser ved udformningen af de kriterier, der skal tages hensyn 

til hos myndigheder, der ønsker at gøre brug af undtagelsesklausulen. 

 

 


