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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/237 

Módosítás  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ii. honlapok, mobileszköz-alapú 

szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 

rendszerek és valós idejű tájékoztatás; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/238 

Módosítás  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iii. járművek, a kapcsolódó 

infrastruktúra és az épített környezet, 

többek között a lépcsőmentes hozzáférés 

minden állomáson; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/239 

Módosítás  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iv. a tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön igénybe vehető taxik és 

bérelhető gépkocsik megfelelő hányada 

átalakított jármű legyen. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/240 

Módosítás  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) turisztikai szolgáltatások, beleértve 

a szállásnyújtást és az étkeztetést. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/241 

Módosítás  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk  

 A mikrovállalkozások igényei szerinti 

kiigazítás 

 A tagállamok a mikrovállalkozások 

igényeinek figyelembevétele érdekében 

kiigazíthatják az ezen irányelvben 

rögzített, gyártókra, importőrökre, 

forgalmazókra és szolgáltatókra 

vonatkozó kötelezettségeket. 

Or. en 

Indokolás 

A mikrovállalkozások gyártókként és szolgáltatókként fontos szerepet játszanak az akadálymentes 

termékek és szolgáltatások piacán. Az irányelvben foglalt követelményeket a lehető legtágabb körben kell 

alkalmazni a belső piac széttagoltságának csökkentése érdekében. El kell ismerni ugyanakkor, hogy a 

szabályoknak való megfelelés költsége fordítottan arányos a gazdasági szereplők méretével. A tagállamok 

számára ezért mozgásteret kell hagyni arra, hogy kiigazítsák az akadálymentes termékek gyártásában, 

behozatalában és forgalmazásában, illetve az akadálymentes szolgáltatások nyújtásában érdekelt 

mikrovállalkozásokra háruló kötelezettségeket. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/242 

Módosítás  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) „funkcióképességükben korlátozott 

személyek”: olyan személyek, akik 

állandóan vagy ideiglenesen, fizikai, 

értelmi, szellemi vagy érzékszervi 

károsodással, életkorral összefüggő, vagy 

más, az emberi test teljesítőképességével 

kapcsolatos fogyatékossággal élnek, amely 

különféle akadályokkal párosulva a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

korlátozott hozzáférésüket eredményezi, 

ami olyan helyzethez vezet, amelyben a 

termékek és szolgáltatások sajátos 

igényeikhez való adaptációja szükséges; 

(3) „funkcióképességükben korlátozott 

személyek”: olyan személyek, akik 

állandóan vagy ideiglenesen, fizikai, 

értelmi, szellemi vagy érzékszervi 

károsodással, életkorral összefüggő 

fogyatékossággal, csökkent 

mozgásképességgel vagy más, az emberi 

test teljesítőképességével kapcsolatos 

fogyatékossággal élnek, amely különféle 

akadályokkal párosulva a termékekhez és 

szolgáltatásokhoz való korlátozott 

hozzáférésüket eredményezi, ami olyan 

helyzethez vezet, amelyben a termékek és 

szolgáltatások sajátos igényeikhez való 

adaptációja szükséges; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/243 

Módosítás  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „akadálymentes”: különösebb akadály 

nélkül észlelhető, használható és érthető, 

és nem eredményezi az önállóság 

csökkenését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/244 

Módosítás  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A légi, közúti, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatások, a 

személyszállítási szolgáltatásokhoz 

használt weboldalak, mobileszköz-alapú 

szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 

rendszerek és valós idejű tájékoztatás 

nyújtására szolgáló és önkiszolgáló 

terminálok, jegykiadó automaták és 

önkiszolgáló utasfelvételi automaták 

megfelelnek az I. melléklet V. szakaszában 

meghatározott követelményeknek. 

6. A légi, közúti, autóbuszos, vasúti, 

vízi és intermodális személyszállítási 

szolgáltatások, többek között a városi 

közlekedéssel, a mobilitással és az épített 

környezettel kapcsolatos szolgáltatások, a 

személyszállítási szolgáltatásokhoz 

használt honlapok, mobileszköz-alapú 

szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 

rendszerek és valós idejű tájékoztatás 

nyújtására szolgáló és önkiszolgáló 

terminálok – mint a fizetőterminálok – és 

utasfelvételi automaták, a turisztikai 

szolgáltatások – többek között szálláshely- 

és étkeztetési szolgáltatások – I. melléklet 

V. szakaszában meghatározott 

követelményeknek való megfelelését csak 

arra az esetre írják elő, ha e 

követelményeket a következő jogszabályok 

még nem tartalmazzák: a vasúti 

közlekedés tekintetében az 1371/2007/EK 

rendelet, az 1300/2014/EU rendelet és a 

454/2011/EU rendelet; az autóbuszos 

közlekedés tekintetében a 181/2011/EU 

rendelet; a tengeri és belvízi hajózás 

tekintetében az 1177/2010/EU rendelet; a 

légi közlekedés tekintetében pedig az 

1107/2006/EK rendelet. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/245 

Módosítás  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 10 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. A tagállamok egyedi nemzeti 

feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 

hogy előírják-e a személyszállítási 

szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 

által használt épített környezet, ideértve a 

szolgáltatók és az infrastruktúra-

üzemeltetők által kezelt környezetet, 

valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 

által használt épített környezet és a 

telefonszolgáltatóhoz tartozó 

ügyfélszolgálati központok és üzletek 

megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelményeknek, annak érdekében, hogy 

azokat a funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek a lehető 

legnagyobb mértékben igénybe vehessék. 

10. A tagállamok biztosítják, hogy a 

személyszállítási szolgáltatásokat igénybe 

vevő ügyfelek által használt épített 

környezet, ideértve a szolgáltatók és az 

infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 

környezetet, valamint a banki 

szolgáltatások ügyfelei által használt épített 

környezet és a telefonszolgáltatóhoz 

tartozó ügyfélszolgálati központok és 

üzletek, továbbá az ezen irányelv hatálya 

alá tartozó bármely más szolgáltatás, 

illetve bármely termék értékesítési helye 

megfeleljen az I. melléklet X. szakaszában 

meghatározott akadálymentességi 

követelményeknek, annak érdekében, hogy 

azokat a funkcióképességükben korlátozott 

és a fogyatékossággal élő személyek a 

lehető legnagyobb mértékben igénybe 

vehessék. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/246 

Módosítás  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a légi, vasúti, távolsági autóbuszos, 

vízi és autóbuszos közlekedést használó 

utasok jogairól szóló uniós rendeletek 

felülvizsgálata során, beleértve azok 

intermodális vonatkozásait; 

Or. en 

 


