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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/250 

Ändringsförslag  250 

Marco Zullo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. Bättre tillgänglighet för produkter 

och tjänster kommer inte bara att 

förbättra livet för personer med 

funktionsnedsättning, utan även för 

personer med andra permanenta eller 

tillfälliga funktionsbegränsningar, såsom 

äldre personer, gravida kvinnor och 

personer som reser med bagage. Därför är 

det viktigt att såväl personer med 

funktionsnedsättning som personer med 

permanenta eller tillfälliga 

funktionsbegränsningar tas med i 

direktivet, för att direktivet ska bli till 

verklig nytta för fler personer i samhället 

och säkerställa att de kan leva 

självständigt. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är nödvändigt, för att den hänvisning till personer med funktionsbegränsningar 

som fick utgå vid behandlingen i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ska återinföras. 

Av det här tillägget framgår nyttan av tillgänglighet för en bredare publik. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/251 

Ändringsförslag  251 

Marco Zullo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I vissa situationer skulle 

gemensamma tillgänglighetskrav för den 

bebyggda miljön underlätta den fria 

rörligheten för de berörda tjänsterna och 
för personer med funktionsnedsättning. För 

att säkerställa överensstämmelse med de 

tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 

gör detta direktiv det därför möjligt för 

medlemsstaterna att inkludera den 

bebyggda miljö som används vid 

tillhandahållandet av de tjänster som 

omfattas av direktivet. 

(23) Utan gemensamma 

tillgänglighetskrav för den bebyggda 

miljön med koppling till produkter och 

tjänster kan inga 

tillgänglighetsstandarder för varor och 

tjänster vara effektiva när det gäller att 

säkerställa tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. För att säkerställa 

överensstämmelse med de 

tillgänglighetskrav som fastställs i bilaga X 

ålägger detta direktiv därför 

medlemsstaterna att inkludera den 

bebyggda miljö som används vid 

tillhandahållandet av de produkter och 

tjänster som omfattas av direktivet. 

Tillgänglighetskraven bör dessutom gälla 

bara då det anläggs ny infrastruktur eller 

vid omfattande renoveringar. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att den hänvisning till personer med funktionsbegränsningar 

som fick utgå vid behandlingen i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ska återinföras, 

och för att den bebyggda miljön ska stärkas. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/252 

Ändringsförslag  252 

Marco Zullo 

för EFDD-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 b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Audiovisuella medietjänster och 

tillhörande utrustning med avancerad 

datorkapacitet, för konsumentbruk. 

b) Audiovisuella medietjänster med 

tillhörande utrustning med avancerad 

datorkapacitet, för konsumentbruk. 

Or. en 

Motivering 

Här återinförs en punkt som fått utgå vid behandlingen i utskottet. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Ändringsförslag  253 

Marco Zullo 

för EFDD-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 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 

buss, på järnväg och på vatten. 

c) Kollektivtrafiktjänster med flyg, 

buss, på järnväg och på vatten, samt de 

tjänster för rörlighet och för intermodala 

anslutningar som erbjuds i samband med 

dem, inklusive kollektivtrafik i städer, 

såsom nätverk för tunnelbana, tåg, 

spårväg, trådbuss och buss, när det gäller 

 i) självbetjäningsterminaler på unionens 

territorium, inbegripet 

biljettförsäljningsautomater, 

betalterminaler och 

incheckningsautomater, 

 ii) webbplatser, tjänster för mobila 

enheter, smart biljettförsäljning och 

realtidsinformation, 

 iii) fordon med tillhörande infrastruktur 

och den bebyggda miljön, inklusive 

trappstegsfri tillgänglighet till alla 

offentliga stationer. 

 iv) taxibilar och hyrbilar bland vilka det 

ingår en tillräcklig andel anpassade 

fordon. 

Or. en 

Motivering 

Tillgänglighetskraven måste på lämpligt sätt omfatta alla transportslag på alla nivåer, från fjärrtrafik till 

stadstrafik, inklusive tjänster i anslutning till dem. Intermodala anslutningar bör också finnas med. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/254 

Ändringsförslag  254 

Marco Zullo 

för EFDD-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 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Audiovisuella medietjänster och 

tillhörande terminalutrustning med 

avancerad datorkapacitet för 

konsumentbruk ska uppfylla kraven i 

avsnitt IV i bilaga I. 

5. Audiovisuella medietjänster, i 

enlighet med de åtgärder som 

medlemsstaterna vidtagit till följd av 

artikel 7 i direktiv XX/YYYY/EU, och 

tillhörande terminalutrustning med 

avancerad datorkapacitet för 

konsumentbruk ska uppfylla kraven i 

avsnitt IV i bilaga I. 

Or. en 



 

AM\1133711SV.docx  PE605.628v01-00 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Ändringsförslag  255 

Marco Zullo 

för EFDD-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 

banktjänster för konsumenter samt 

kundtjänstcenter och butiker för 

telefonoperatörer, när det anläggs ny 

infrastruktur eller när en befintlig 

byggnad renoveras på ett sådant sätt att 

dess struktur avsevärt förändras ska 

uppfylla de fastställda 

tillgänglighetskraven i avsnitt X i bilaga 1, 

för att de i högsta möjliga grad ska kunna 

användas av personer med 

funktionsnedsättning. Detta ska inte 

påverka unionsrättsakter eller nationell 

lagstiftning för skydd av nationella skatter 

av konstnärligt, historiskt och 

arkeologiskt värde. Medlemsstater som 

vill införa ny lagstiftning eller som redan 

har nationell lagstiftning om 

tillgänglighetskrav för den bebyggda 

miljön på sitt territorium ska uppfylla de 

krav som detta direktiv ställer på den 

bebyggda miljön. 

Or. en 
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Motivering 

Direktivet måste bli till verklig konkret nytta för personer med funktionsnedsättning och personer med 

funktionsbegränsning. Därför måste det bli obligatoriskt med bestämmelser för den bebyggda miljön, och 

medlemsstaterna bör inte kunna underskrida direktivets minimikrav. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Ändringsförslag  256 

Marco Zullo 

för EFDD-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 12 – punkt 3 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Uppskattade kostnader och fördelar 

för de ekonomiska aktörerna i förhållande 

till den uppskattade fördelen för personer 

med funktionsnedsättning, med hänsyn 

tagen till hur ofta och under hur lång tid 

produkten eller tjänsten i fråga används. 

b) Uppskattade kostnader och fördelar 

för de ekonomiska aktörerna i förhållande 

till den uppskattade fördelen för personer 

med funktionsbegränsningar och 

funktionsnedsättning, med hänsyn tagen till 

hur ofta och under hur lång tid produkten 

eller tjänsten i fråga används. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är nödvändigt, för att den hänvisning till personer med funktionsbegränsningar 

som fick utgå vid behandlingen i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ska återinföras. 

Av det här tillägget framgår nyttan av tillgänglighet för en bredare publik. 

 


