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6.9.2017 A8-0188/227 

Tarkistus  227 

Morten Løkkegaard 

ALDE-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 16 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2010/13/EU1a 

asetetaan audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajille erinäisiä 

velvoitteita. Tämän vuoksi on 

asianmukaisempaa sisällyttää 

esteettömyysvaatimukset kyseiseen 

direktiiviin. 

Direktiivi 2010/13/EU kattaa kuitenkin 

verkkosivustojen ja mobiilipohjaisten 

palvelujen osalta ainoastaan 

audiovisuaalisen mediasisällön. Siksi on 

tarkoituksenmukaista sisällyttää tämän 

direktiivin soveltamisalaan 

verkkosivustojen ja mobiilipohjaisten 

palvelujen rakenne sekä kaikki sisältö, 

joka ei kuulu direktiivin 2010/13/EU 

soveltamisalaan. 

Tämän direktiivin olisi katettava myös 

puhelinpalvelujen laitteita ja 

verkkosivustoja koskevat 

esteettömyysvaatimukset. Tämän 

direktiivin olisi katettava myös 

puhelinpalveluja koskevat 

esteettömyysvaatimukset, jollei niistä ole 

säädetty muussa unionin säädöksessä, 

jossa vahvistetaan vähintään 

samantasoinen suoja kuin tässä 

direktiivissä. Viimeksi mainitussa 

tapauksessa kyseisen unionin säädöksen 
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olisi oltava ensisijainen tähän direktiiviin 

nähden. 
 

 _______________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (EUVL L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella lisätään IMCO-valiokunnan mietinnön tarkistukseen 18 sanat 

”vahvistetaan vähintään samantasoinen suoja kuin tässä direktiivissä”, jotta voidaan 

varmistaa, että televiestintäsäännöstön ja tämän direktiivin välisessä ristiriitatilanteessa 

vammaisten henkilöiden kannalta suotuisin säädös on ensisijainen. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Tarkistus  228 

Morten Løkkegaard 

ALDE-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. 

Esteettömyysvaatimuksia olisi siis 

sovellettava vain, kun rakennetaan uutta 

infrastruktuuria tai toteutetaan 

merkittäviä muutostöitä. 
 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella muutetaan IMCO-valiokunnan tarkistusta 27, jotta voidaan poistaa 

jäsenvaltioiden mahdollisuus olla soveltamatta säädöstä tietyissä tapauksissa. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Tarkistus  229 

Morten Løkkegaard 

ALDE-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 rakenteen 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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Perustelu 

Johdanto-osan 23 kappaletta koskevan tarkistuksen mukaisesti tällä tarkistuksella muutetaan 

IMCO-valiokunnan tarkistusta 99, jotta voidaan poistaa jäsenvaltioiden mahdollisuus olla 

soveltamatta säädöstä tietyissä tapauksissa. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Tarkistus  230 

Morten Løkkegaard 

ALDE-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 – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Komissio hyväksyy 23 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

täydennetään tämän artiklan 3 kohtaa ja 

täsmennetään mutta ei muuteta 

erityisperusteita, jotka on otettava 

huomioon kaikkien tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen kohdalla arvioitaessa, onko 

rasitetta pidettävä kohtuuttomana. 

Kun komissio täsmentää erityisperusteita, 

sen on otettava huomioon vammaisille 

koituvien mahdollisten hyötyjen lisäksi 

myös toimintarajoitteisille henkilöille 

koituvat hyödyt. 

Komissio antaa ensimmäisen tällaisen 

delegoidun säädöksen, joka kattaa kaikki 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut viimeistään 

... päivänä ...kuuta ... [one year after the 

date of entry into force of this Directive]. 
 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella lisätään IMCO-valiokunnan tarkistukseen 125 komissiota koskeva 

velvoite, jonka mukaan sen on otettava huomioon vammaisten lisäksi myös 

toimintarajoitteiset henkilöt, kun se laatii perusteita, jotka poikkeuslauseketta käyttävien 
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yritysten on otettava huomioon. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Tarkistus  231 

Morten Løkkegaard 

ALDE-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 – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio hyväksyy 23 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

täydennetään tämän artiklan 2 kohtaa ja 

täsmennetään mutta ei muuteta 

erityisperusteita, jotka on otettava 

huomioon kaikkien tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen kohdalla arvioitaessa, onko 

rasitetta pidettävä kohtuuttomana. 

Kun komissio täsmentää erityisperusteita, 

sen on otettava huomioon vammaisille 

koituvien mahdollisten hyötyjen lisäksi 

myös toimintarajoitteisille henkilöille 

koituvat hyödyt. 

Komissio antaa ensimmäisen tällaisen 

delegoidun säädöksen, joka kattaa kaikki 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut viimeistään 

... päivänä ...kuuta ... [one year after the 

date of entry into force of this Directive]. 
 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella lisätään IMCO-valiokunnan tarkistukseen 125 komissiota koskeva 

velvoite, jonka mukaan sen on otettava huomioon vammaisten lisäksi myös 

toimintarajoitteiset henkilöt, kun se laatii perusteita, jotka poikkeuslauseketta käyttävien 
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viranomaisten on otettava huomioon. 

 

 


