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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/237 

Ändringsförslag  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-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 1 – punkt 2 – led c – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ii) webbplatser, tjänster för mobila 

enheter, smart biljettförsäljning och 

realtidsinformation, 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/238 

Ändringsförslag  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-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 1 – punkt 2 – led c – led iii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iii) fordon med tillhörande 

infrastruktur och den bebyggda miljön, 

inklusive trappstegsfri tillgänglighet till 

alla offentliga stationer. 

Or. en 



 

AM\1133709SV.docx  PE605.628v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/239 

Ändringsförslag  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-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 1 – punkt 2 – led c – led iv 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iv) Medlemsstaterna ska på sitt 

territorium säkerställa att det finns en 

lämplig andel anpassade fordon bland 

deras taxibilar och hyrbilar. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/240 

Ändringsförslag  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-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 1 – punkt 2 – led fa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Turismtjänster, inklusive 

tillhandahållande av inkvartering och 

catering. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/241 

Ändringsförslag  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

för Verts/ALE-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 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a  

 Anpassning till mikroföretagens behov 

 Medlemsstaterna kan anpassa de krav 

som ställs på tillverkare, importörer, 

distributörer och tjänsteleverantörer i 

detta direktiv för att ta hänsyn till 

mikroföretagens behov. 

Or. en 

Motivering 

Mikroföretag är viktiga leverantörer av tillgängliga produkter och tjänster. De krav som anges i 

direktivet bör tillämpas så brett som möjligt för att minska fragmenteringen på den inre marknaden. Man 

bör dock även ha i åtanke att kostnaden för att följa kraven kan stiga ju mindre organisationen är. 

Medlemsstaterna bör därför ha rätt att anpassa de krav som ställs på mikroföretag som är verksamma 

inom tillverkning, import och distribution av tillgängliga produkter samt tillhandahållande av 

tillgängliga tjänster. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/242 

Ändringsförslag  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-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 2 – punkt 1 – led 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) personer som har någon fysisk, 

psykisk, intellektuell eller sensorisk 

funktionsnedsättning, åldersrelaterad 

funktionsnedsättning eller annan 

nedsättning på grund av kroppens funktion, 

varaktig eller tillfällig, som i samspel med 

olika hinder kan leda till begränsad tillgång 

till produkter och tjänster och till en 

situation som kräver anpassning av dessa 

produkter och tjänster efter personernas 

särskilda behov. personer med 

funktionsnedsättning: 

(3) personer som har någon fysisk, 

psykisk, intellektuell eller sensorisk 

funktionsnedsättning, åldersrelaterad 

funktionsnedsättning, minskad rörlighet 

eller annan nedsättning på grund av 

kroppens funktion, varaktig eller tillfällig, 

som i samspel med olika hinder kan leda 

till begränsad tillgång till produkter och 

tjänster och till en situation som kräver 

anpassning av dessa produkter och tjänster 

efter personernas särskilda behov. personer 

med funktionsnedsättning: 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/243 

Ändringsförslag  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-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 2 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 obehindrad: som kan igenkännas, 

användas och förstås utan att några 

särskilda hinder uppkommer och utan att 

det på något sätt medför minskat 

oberoende. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/244 

Ändringsförslag  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-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 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Kollektivtrafiktjänster med flyg, 

buss, på järnväg och på vatten, webbplatser 

för sådana tjänster, tjänster för mobila 

enheter, smart biljettförsäljning och 

realtidsinformation samt 

självbetjäningsterminaler, 

biljettförsäljningsautomater och 

incheckningsautomater som används i 

kollektivtrafiktjänster ska uppfylla 

motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I. 

6. Kollektivtrafiktjänster med flyg, 

buss, på järnväg och på vatten, och 

intermodala kollektivtrafiktjänster, 

inklusive tjänster med anknytning till 

kollektivtrafik i städer, rörlighet i städer, 

och den bebyggda miljön, webbplatser för 

sådana tjänster, tjänster för mobila enheter, 

smart biljettförsäljning och 

realtidsinformation samt 

självbetjäningsterminaler såsom 

betalningsautomater och 

incheckningsautomater som används i 

kollektivtrafiktjänster, samt tjänster med 

anknytning till turism, såsom 

inkvarteringstjänster och 

cateringstjänster ska endast uppfylla 

motsvarande krav i avsnitt V i bilaga I, 

ifall dessa krav inte redan omfattas av 

följande särlagstiftning: När det gäller 

järnvägstransport: förordning (EG) nr 

1371/2007, förordning (EU) nr 1300/2014 

och förordning (EU) nr 454/2011. När det 

gäller busstransport: förordning (EU) nr 

181/2011. När det gäller transport till 

sjöss och på inre vattenvägar: förordning 

(EU) nr 1177/2010. När det gäller 

flygtransport: förordning (EG) nr 

1107/2006. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/245 

Ändringsförslag  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

för Verts/ALE-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, kundtjänstcenter och butiker för 

telefonoperatörer samt alla andra tjänster 

eller inköpsplatser för produkter som 

omfattas av detta direktiv, uppfyller 
tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 

för att de i högsta möjliga grad ska kunna 

användas av personer med 

funktionsbegränsning och personer med 

funktionsnedsättning. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/246 

Ändringsförslag  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

för Verts/ALE-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 21 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Vid översynen av 

unionslagstiftning om fastställande av 

rättigheterna för passagerare i flyg-, tåg-, 

sjö- och busstrafik, inklusive dithörande 

intermodalitetsaspekter. 

Or. en 

 


