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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.9.2017 A8-0188/237 

Ændringsforslag  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 2 – litra c – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ii) websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 

realtidsinformation 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.9.2017 A8-0188/238 

Ændringsforslag  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 2 – litra c – nr. iii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iii) køretøjer, tilhørende infrastruktur 

og de bebyggede omgivelser, herunder 

trinfri adgang på alle offentlige stationer 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.9.2017 A8-0188/239 

Ændringsforslag  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 2 – litra c – nr. iv 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iv) Medlemsstaterne sikrer, at 

flåderne af taxaer og udlejningsbiler på 

deres område omfatter en passende andel 

af specialindrettede køretøjer. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.9.2017 A8-0188/240 

Ændringsforslag  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 2 – litra f a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) turisttjenester, herunder 

indkvartering og forplejning. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.9.2017 A8-0188/241 

Ændringsforslag  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

for Verts/ALE-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 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a  

 Tilpasning til mikrovirksomheders behov 

 Medlemsstaterne kan tilpasse de 

forpligtelser, som fabrikanter, importører, 

distributører og tjenesteydere har i 

henhold til dette direktiv for at 

imødekomme mikrovirksomheders behov. 

Or. en 

Begrundelse 

Mikrovirksomheder er vigtige udbydere af tilgængelige produkter og tjenesteydelser. De i dette direktiv 

fastsatte krav bør anvendes så bredt som muligt for at mindske fragmenteringen af det indre marked. Det 

bør imidlertid også erkendes, at omkostningerne i forbindelse med overholdelse af lovgivningen kan stige, 

jo mindre en organisation er. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at tilpasse de forpligtelser, 

som mikrovirksomheder, der er involveret i fremstilling, import og distribution af tilgængelige produkter 

og tilvejebringelse af tilgængelige tjenester, står over for. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.9.2017 A8-0188/242 

Ændringsforslag  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-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 2 – stk. 1 – nr. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "personer med funktionelle 

begrænsninger": personer med en fysisk, 

psykisk, intellektuel eller sensorisk 

funktionsnedsættelse, aldersrelateret 

handicap eller andre permanente eller 

midlertidige legemlige begrænsninger, som 

i samspil med forskellige barrierer 

medfører, at deres adgang til produkter og 

tjenesteydelser begrænses, og at sådanne 

produkter og tjenesteydelser skal tilpasses 

disse personers særlige behov 

3) "personer med funktionelle 

begrænsninger": personer med en fysisk, 

psykisk, intellektuel eller sensorisk 

funktionsnedsættelse, aldersrelateret 

handicap, nedsat mobilitet eller andre 

permanente eller midlertidige legemlige 

begrænsninger, som i samspil med 

forskellige barrierer medfører, at deres 

adgang til produkter og tjenesteydelser 

begrænses, og at sådanne produkter og 

tjenesteydelser skal tilpasses disse 

personers særlige behov 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.9.2017 A8-0188/243 

Ændringsforslag  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-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 2 – stk. 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 "hindringsfri": synlig, brugbar og 

forståelig uden at indebære nogen 

specifik hindring og uden at medføre 

nogen nedsat uafhængighed 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/244 

Ændringsforslag  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-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. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fly-, bus-, tog- og søtransport, 

relaterede websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 

tidstro oplysninger samt 

selvbetjeningsterminaler, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

der anvendes til passagertransporttjenester, 

skal overholde de relevante krav i afdeling 

V i bilag I. 

6. Fly-, bus-, rutebil-, tog- og 

søtransport samt intermodal transport, 

herunder tjenester relateret til 

bytransport, mobilitet og de bebyggede 

omgivelser, websteder, tjenester til mobile 

enheder, intelligente billetsystemer og 

tidstro oplysninger samt 

selvbetjeningsterminaler, som f.eks. 

betalingsterminaler, 
selvbetjeningsautomater til check-in, der 

anvendes til passagertransporttjenester, 

tjenester vedrørende turisme, bl.a. 

overnatnings- og cateringydelser, skal 

overholde de relevante krav i afdeling V i 

bilag I, hvis disse krav ikke allerede er 

omfattet af følgende specifikke 

lovgivning: med hensyn til togtransport 

forordning (EF) nr. 1371/2007, 

forordning (EU) nr. 1300/2014 og 

forordning (EU) nr. 454/2011, med 

hensyn til bustransport forordning (EU) 

nr. 181/2011, med hensyn til søtransport 

og transport ad indre vandveje forordning 

(EU) nr. 1177/2010 og med hensyn til 

flytransport forordning (EF) nr. 

1107/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Ændringsforslag  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

for Verts/ALE-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, der anvendes af kunder, der 

køber personbefordringsydelser, herunder 

det miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, bygninger, der anvendes af 

bankers og forretningers kunder, og 

telefonioperatørers kundeservicecentre og 

butikker samt enhver anden tjenesteydelse 

eller ethvert andet sted for køb af et af de 

produkter, der er omfattet af dette 

direktiv, skal overholde 

tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag 

I for at maksimere deres anvendelse af 

personer med funktionsnedsættelser og 

personer med handicap 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Ændringsforslag  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

for Verts/ALE-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 21 – stk. 1 – litra b a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) revisionen af EU's forordninger 

om passagerrettigheder ved fly-, jernbane-

, skibs- og bustransport, inklusive de 

intermodale aspekter heraf; 

Or. en 

 


