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Ændringsforslag  250 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Bedre adgang til produkter og 

tjenesteydelser vil forbedre livskvaliteten, 

ikke blot for personer med handicap, men 

også for personer med andre permanente 

eller midlertidige funktionelle 

begrænsninger såsom ældre, gravide og 

personer, der rejser med bagage. Det er 

derfor vigtigt, at dette direktiv omfatter 

både personer med handicap og personer 

med midlertidige eller permanente 

funktionelle begrænsninger for at sikre 

reelle fordele og et uafhængigt liv for en 

bredere del af samfundet. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring er nødvendig for at genindsætte den henvisning til personer med funktionelle 

begrænsninger, som blev fjernet af IMCO-udvalget. Denne tilføjelser illustrerer fordelen ved 

tilgængelighed for et bredere publikum. 
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Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) I nogle situationer vil fælles 

tilgængelighedskrav til bebyggede 

omgivelser lette den frie bevægelighed for 

relaterede tjenesteydelser og for personer 

med handicap. Derfor bør dette direktiv 

gøre det muligt for medlemsstaterne at 

medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de tjenesteydelser, 

der er omfattet af dette direktiv, og således 

sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. 

(23) Uden fælles tilgængelighedskrav til 

bebyggede omgivelser i forbindelse med 

produkter og tjenesteydelser, kan ingen 

tilgængelighedsstandarder for varer og 
tjenesteydelser være effektive med hensyn 

til at sikre tilgængelighed for personer 

med handicap og personer med 

funktionelle begrænsninger. Derfor 

pålægger dette direktiv medlemsstaterne at 

medtage bebyggede omgivelser, der 

anvendes til levering af de produkter og 

tjenesteydelser, der er omfattet af dette 

direktiv, og således sikre overholdelse af 

tilgængelighedskravene i bilag X. Desuden 

bør tilgængelighedskravene kun finde 

anvendelse, når der anlægges ny 

infrastruktur eller foretages omfattende 

renovering. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring er nødvendig for at genindsætte den henvisning til personer med funktionelle 

begrænsninger, som blev fjernet af IMCO-udvalget, og for at styrke princippet for bebyggede omgivelser. 
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Ændringsforslag  252 

Marco Zullo 

for EFDD-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 b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

b) audiovisuelle medietjenester med 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 

Or. en 

Begrundelse 

Genindførelse af et punkt, der er blevet fjernet på udvalgsniveau. 
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Marco Zullo 
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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 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fly-, bus-, tog- og søtransport c) fly-, bus-, tog- og skibstransport, 

mobilitet og deres intermodale 

forbindelsestjenester, herunder offentlig 

bytransport som f.eks. undergrundsbane, 

jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus i 

tilknytning til: 

i) selvbetjeningsterminaler, der er placeret 

inden for Unionens område, herunder 

billetautomater, betalingsterminaler og 

selvbetjeningsautomater til check-in 

ii) websteder, tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og 

realtidsinformation 

iii) køretøjer, tilhørende infrastruktur og 

de bebyggede omgivelser, herunder trinfri 

adgang til alle offentlige stationer 

iv) taxatjenester og biludlejningstjenester 

med en passende andel af tilpassede 

køretøjer 

Or. en 

Begrundelse 

Tilgængelighedskravene skal i tilstrækkelig grad omfatte alle transportmidler på alle niveauer, fra 

langdistance- til bytransport, herunder de dertil knyttede tjenesteydelser. Også intermodale forbindelser 

bør været omfattet. 
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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. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Audiovisuelle medietjenester og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I. 

5. Audiovisuelle medietjenester, for 

så vidt angår de foranstaltninger, der 

træffes af medlemsstaterne i medfør af 

artikel 7 i direktiv XX/YYYY/EU, og 

relateret forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet skal overholde de 

krav, der er fastsat i afdeling IV i bilag I. 

Or. en 
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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 og anlæg, der anvendes af 

kunder, der køber 

personbefordringsydelser, herunder det 

miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, samt bygninger og anlæg, der 

anvendes af kunder til 

forbrugerorienterede banktjenester og 

telefonioperatørers kundeservicecentre og 

butikker, for så vidt angår opførelse af ny 

infrastruktur eller renoveringer, der 

medfører en væsentlig ændring af 

strukturen i den eksisterende bygning, 

skal overholde tilgængelighedskravene i 

afdeling X i bilag I, for at maksimere 

anvendelsen heraf for personer med 

handicap. Dette berører ikke Unionens 

retsakter og national lovgivning til 

beskyttelse af nationale skatte af 

kunstnerisk, historisk og arkæologisk 

værdi. Medlemsstater, der ønsker at 

indføre ny lovgivning, eller som allerede 

har indført national lovgivning om 

tilgængelighedskrav, for så vidt angår 

bygninger og anlæg på deres område, skal 

opfylde de krav om bygninger og anlæg, 

der er fastsat i dette direktiv. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette direktiv skal medføre virkelige fordele for personer med handicap og for personer med funktionelle 

begrænsninger. Derfor bør bestemmelserne om bebyggede omgivelser skal være obligatoriske, og 

medlemsstaterne bør ikke kunne gå under de mindstekrav, der er fastsat i dette direktiv. 
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Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de anslåede omkostninger og 

fordele for virksomheden i forhold til den 

anslåede fordel for personer med handicap 

under hensyntagen til hyppigheden og 

varigheden af brugen af et bestemt produkt 

eller en bestemt tjenesteydelse. 

b) de anslåede omkostninger og 

fordele for virksomheden i forhold til den 

anslåede fordel for personer med 

funktionelle begrænsninger og personer 

med handicap under hensyntagen til 

hyppigheden og varigheden af brugen af et 

bestemt produkt eller en bestemt 

tjenesteydelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring er nødvendig for at genindsætte den henvisning til personer med funktionelle 

begrænsninger, som blev fjernet af IMCO-udvalget. Denne tilføjelser illustrerer fordelen ved 

tilgængelighed for et bredere publikum. 

 


