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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-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 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21a) "banktjeneste": finansielle 

tjenesteydelser i detailleddet, herunder, 

men ikke begrænset til opsparings- og 

anfordringskonti, forsikrings- og 

pensionsprodukter, elektroniske penge, 

lån, realkreditlån og 

investeringsinstrumenter. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-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 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 



 

AM\1133715DA.docx  PE605.628v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.9.2017 A8-0188/270 

Ændringsforslag  270 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-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 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, der anvendes af kunder, der 

køber personbefordringsydelser, herunder 

det miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, bygninger, der anvendes af 

bankers og forretningers kunder, og 

telefonioperatørers kundeservicecentre og 

butikker samt enhver anden tjenesteydelse 

eller ethvert andet sted for køb af et af de 

produkter, der er omfattet af dette 

direktiv, skal overholde 

tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag 

I for at maksimere deres anvendelse af 

personer med funktionsnedsættelser og 

personer med handicap 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-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 5 – stk. 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Fabrikanten skal på grundlag af en 

kompetent national myndigheds 

begrundede anmodning give 

myndigheden al den information og 

dokumentation, der er nødvendig for at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen, på et sprog, der er let 

forståeligt for denne myndighed. Han skal, 

hvis denne myndighed anmoder herom, 

samarbejde med den om foranstaltninger, 

der træffes for at undgå risici, som 

produkter, han har bragt i omsætning, 

udgør, og sikre overholdelse af de i artikel 

3 omhandlede krav. 

9. Fabrikanten skal være i stand til at 

give al den information og dokumentation, 

der er nødvendig for når som helst at 

konstatere produktets overensstemmelse 

med lovgivningen, på et sprog, der er let 

forståeligt for denne myndighed. Han skal, 

hvis denne myndighed anmoder herom, 

samarbejde med den om foranstaltninger, 

der træffes for at undgå risici, som 

produkter, han har bragt i omsætning, 

udgør, og sikre overholdelse af de i artikel 

3 omhandlede krav. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-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 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. 

Or. en 

 


