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6.9.2017 A8-0188/227 

Ändringsförslag  227 

Morten Løkkegaard 

för ALDE-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 16a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/13/EU1a fastställs ett antal 

skyldigheter för leverantörer av 

audiovisuella medietjänster. Det är därför 

mer lämpligt att inkludera 

tillgänglighetskrav i det direktivet. 

Vad gäller webbplatser och tjänster för 

mobila enheter omfattar emellertid 

direktiv 2010/13/EU endast audiovisuella 

medietjänsters innehåll. Strukturen för 

webbplatser och tjänster för mobila 

enheter samt allt innehåll som inte 

omfattas av direktiv 2010/13/EU bör 

därför ingå i det här direktivets 

tillämpningsområde. 

Det här direktivet bör omfatta 

tillgänglighetskrav för utrustning för 

telefonitjänster och webbplatser. Det här 

direktivet bör även omfatta 

tillgänglighetskrav för telefonitjänster, 

förutsatt att de inte omfattas av någon 

annan unionsrättsakt som erbjuder minst 

samma skyddsnivå som det här direktivet. 

I det senare fallet bör den berörda 

unionsrättsakten ha företräde framför det 

här direktivet. 
 

 _______________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
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samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande 

av audiovisuella medietjänster (EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget lägger till orden ”som erbjuder minst samma skyddsnivå som det här 

direktivet” i ändringsförslag 18 i IMCO:s betänkande, för att se till att det – i händelse av 

konflikt mellan telekommunikationskoden och detta direktiv – ges företräde åt den 

bestämmelse som är mest fördelaktig för människor med funktionshinder. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Ändringsförslag  228 

Morten Løkkegaard 

för ALDE-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 detta direktiv därför ålägga 

medlemsstaterna att inkludera den 

bebyggda miljö som används vid 

tillhandahållandet av de tjänster som 

omfattas av direktivet. 

Tillgänglighetskraven bör emellertid vara 

tillämpliga enbart vid anläggning av ny 

infrastruktur eller vid omfattande 

renoveringar. 
 

Or. en 

Motivering 

Genom denna ändring modifieras ändringsförslag 27 i IMCO:s betänkande, så att man 

utesluter möjligheten för medlemsstaterna att inte tillämpa akten i särskilda fall. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Ändringsförslag  229 

Morten Løkkegaard 

för ALDE-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 

banker i konsumentledet samt 

kundtjänstcenter och butiker för 

telefonoperatörer – när det anläggs ny 

infrastruktur eller när en befintlig 

byggnad renoveras på ett sådant sätt att 

dess struktur avsevärt förändras uppfyller 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 

för att de i högsta möjliga grad ska kunna 

användas av personer med 

funktionsnedsättning. 

Detta ska inte påverka unionsrättsakter 

eller nationell lagstiftning för skydd av 

nationella skatter av konstnärligt, 

historiskt och arkeologiskt värde. 
 

Or. en 

Motivering 

I linje med vårt ändringsförslag till skäl 23 modifieras genom denna ändring 

ändringsförslag 99 i IMCO:s betänkande, så att man utesluter möjligheten för 

medlemsstaterna att inte tillämpa akten i särskilda fall. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Ändringsförslag  230 

Morten Løkkegaard 

för ALDE-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 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Kommissionen ska anta 

delegerade akter i enlighet med 

artikel 23a för att komplettera punkt 3 i 

denna artikel genom att ytterligare 

specificera de särskilda kriterier som ska 

beaktas för alla produkter och tjänster 

som omfattas av detta direktiv i samband 

med bedömningen av huruvida bördan 

ska anses oproportionerligt stor, utan att 

ändra kriterierna. 

När kommissionen ytterligare specificerar 

dessa särskilda kriterier ska den inte bara 

ta hänsyn till potentiella fördelar för 

personer med funktionsnedsättning, utan 

även för personer med 

funktionsbegränsning. 

Kommissionen ska anta den första 

delegerade akten om alla produkter och 

tjänster som omfattas av detta direktiv 

senast den ... [ett år efter detta direktivs 

ikraftträdande]. 
 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslag 125 i IMCO:s betänkande med 

kommissionens skyldighet att beakta inte bara personer med funktionshinder, utan även 
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personer med funktionella begränsningar, vid utformningen av de kriterier som ska beaktas 

av företag som önskar utnyttja undantagsklausulen. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Ändringsförslag  231 

Morten Løkkegaard 

för ALDE-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 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Kommissionen ska anta 

delegerade akter i enlighet med 

artikel 23a för att komplettera punkt 2 i 

denna artikel genom att ytterligare 

specificera de särskilda kriterier som ska 

beaktas för alla produkter och tjänster 

som omfattas av detta direktiv i samband 

med bedömningen av huruvida bördan 

ska anses oproportionerligt stor, utan att 

ändra kriterierna. 

När kommissionen ytterligare specificerar 

dessa särskilda kriterier ska den inte bara 

ta hänsyn till potentiella fördelar för 

personer med funktionsnedsättning, utan 

även för personer med 

funktionsbegränsning. 

Kommissionen ska anta den första 

delegerade akten om alla produkter och 

tjänster som omfattas av detta direktiv 

senast den ... [ett år efter detta direktivs 

ikraftträdande]. 
 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag kompletterar ändringsförslag 125 i IMCO:s betänkande med 

kommissionens skyldighet att beakta inte bara personer med funktionshinder, utan även 
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personer med funktionella begränsningar, vid utformningen av de kriterier som ska beaktas 

av de myndigheter som önskar utnyttja undantagsklausulen. 

 

 


