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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/237 

Tarkistus  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ii) verkkosivustot, 

mobiililaitepohjaiset palvelut, älykkäät 

lipunmyyntijärjestelmät ja tosiaikatietojen 

jakaminen; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/238 

Tarkistus  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 iii) ajoneuvot, niihin liittyvä 

infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö, 

mukaan luettuna portaaton pääsy kaikille 

julkisille asemille; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/239 

Tarkistus  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 iv) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että niiden alueella riittävä osuus 

takseista ja vuokra-autoista on 

mukautettuja ajoneuvoja. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/240 

Tarkistus  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f a) matkailupalvelut, mukaan 

luettuna majoitus- ja 

ravitsemuspalvelujen tarjoaminen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/241 

Tarkistus  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla  

 Mukauttaminen mikroyritysten tarpeisiin 

 Jäsenvaltiot voivat mukauttaa tämän 

direktiivin vaatimusten mukaiset, 

valmistajia, tuojia, jakelijoita ja 

palveluntarjoajia koskevat velvoitteet 

vastaamaan mikroyritysten tarpeita. 

Or. en 

Perustelu 

Mikroyritykset ovat tärkeitä esteettömien tuotteiden ja palvelujen tarjoajia. Direktiivin 

vaatimuksia olisi sovellettava mahdollisimman laajasti sisämarkkinoiden hajanaistumisen 

vähentämiseksi. Olisi kuitenkin huomattava, että vaatimusten noudattamisen kustannukset voivat 

kasvaa sen mukaan, mitä pienempi organisaatio on. Sen vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava 

liikkumavaraa sellaisten mikroyritysten velvoitteiden mukauttamiseksi, jotka ovat mukana 

esteettömien tuotteiden valmistuksessa, tuonnissa ja jakelussa ja esteettömien palvelujen 

tarjoamisessa. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/242 

Tarkistus  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) ’toimintarajoitteisilla henkilöillä’ 

henkilöitä, joilla on sellainen fyysinen, 

psyykkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä 

vamma, ikääntymiseen liittyvä vamma 

taikka jokin muu ihmiskehon toimintaan 

liittyvä pysyvä tai tilapäinen tekijä, joka 

vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden 

kanssa rajoittaa kyseisten henkilöiden 

mahdollisuuksia käyttää tuotteita ja 

palveluja, minkä vuoksi kyseisiä tuotteita 

ja palveluja on mukautettava heidän 

erityistarpeisiinsa; 

(3) ’toimintarajoitteisilla henkilöillä’ 

henkilöitä, joilla on sellainen fyysinen, 

psyykkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä 

vamma, ikääntymiseen liittyvä vamma, 

liikuntarajoite taikka jokin muu 

ihmiskehon toimintaan liittyvä pysyvä tai 

tilapäinen tekijä, joka vuorovaikutuksessa 

erilaisten esteiden kanssa rajoittaa 

kyseisten henkilöiden mahdollisuuksia 

käyttää tuotteita ja palveluja, minkä vuoksi 

kyseisiä tuotteita ja palveluja on 

mukautettava heidän erityistarpeisiinsa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/243 

Tarkistus  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ’esteettömällä’ mitään erityistä estettä 

kohtaamatta havaittavissa, käytettävissä 

ja ymmärrettävissä olevaa ja sellaista, 

mikä ei vähennä itsenäisyyttä millään 

tavalla; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/244 

Tarkistus  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-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 – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen 

sekä verkkosivujen, mobiililaitepohjaisten 

palvelujen, älykkään lipunmyynnin, 

tosiaikatietojen, itsepalvelupäätteiden, 

matkalippuautomaattien ja 
lähtöselvitysautomaattien, joita käytetään 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa V jaksossa 

vahvistetut vastaavat vaatimukset. 

6. Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

laivaliikenteen henkilöliikennepalvelujen 

ja intermodaalisten 
henkilöliikennepalvelujen, mukaan 

luettuina kaupunkiliikenteeseen liittyvät 

palvelut, liikkuvuus ja rakennettu 

ympäristö, sekä verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten palvelujen, älykkään 

lipunmyynnin, tosiaikatietojen, 

itsepalvelupäätteiden kuten 

maksuautomaattien, 
lähtöselvitysautomaattien, joita käytetään 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen, 

matkailuun liittyvien palvelujen, muun 

muassa majoitus- ja 

ravitsemuspalvelujen, on täytettävä 

liitteessä I olevassa V jaksossa vahvistetut 

vaatimukset vain, jos kyseiset vaatimukset 

eivät jo sisälly seuraavaan 

erityislainsäädäntöön: asetus (EY) 

N:o 1371/2007, asetus (EU) 

N:o 1300/2014 ja asetus (EU) 

N:o 454/2011 rautatieliikenteestä, asetus 

(EU) N:o 181/2011 linja-

autoliikenteestä, asetus (EU) 

N:o 1177/2010 meri- ja 

sisävesiliikenteestä sekä asetus (EY) 

N:o 1107/2006 lentoliikenteestä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/245 

Tarkistus  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

Verts/ALE-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 rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

ja puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen sekä 

kaikkien muiden tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien palvelujen ja 

kaikkien sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden ostopaikkojen on täytettävä 

liitteessä I olevassa X jaksossa esitetyt 

esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö ja vammaiset voivat käyttää niitä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/246 

Tarkistus  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) tarkistettaessa unionin asetuksia, 

joilla vahvistetaan matkustajien oikeudet 

lento-, rautatie-, vesi- ja linja-

autoliikenteessä, niihin liittyvät 

intermodaaliset näkökohdat mukaan 

lukien; 

Or. en 

 


