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7.9.2017 A8-0188/268 

Tarkistus  268 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) ’pankkipalveluilla’ 

vähittäisrahoituspalveluja, kuten säästö- 

ja maksuliikennetilejä, vakuutus- ja 

eläketuotteita, sähköistä rahaa, luottoja, 

kiinnitysluottoja sekä sijoitustuotteita; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/269 

Tarkistus  269 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

ja niihin liittyvien kuluttajapäätelaitteiden, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa IV jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, 

jotka noudattavat jäsenvaltioiden 

direktiivin XX/YYYY/EU 7 artiklan 

nojalla toteuttamia toimia, sekä niihin 

liittyvien kuluttajapäätelaitteiden, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti, on 

täytettävä liitteessä I olevassa IV jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/270 

Tarkistus  270 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

10. Jäsenvaltiot voivat päättää 

kansallisten olojen mukaan, onko 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset, voi 

käyttää niitä. 

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

ja puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen sekä 

kaikkien muiden tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien palveluiden ja 

kaikkien sen soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden ostopaikkojen on täytettävä 

liitteessä I olevassa X jaksossa esitetyt 

esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö ja vammaiset voivat käyttää niitä. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Tarkistus  271 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 9 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

9. Valmistajien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kielellä, jota kyseinen kansallinen 

viranomainen voi helposti ymmärtää. 

Valmistajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi ja 3 artiklassa tarkoitettujen 

vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. 

9. Valmistajien on voitava antaa 

minä hyvänsä ajankohtana kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kielellä, jota kyseinen kansallinen 

viranomainen voi helposti ymmärtää. 

Valmistajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi ja 3 artiklassa tarkoitettujen 

vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/272 

Tarkistus  272 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon vammaisille aiheutuvasta 

hyödystä ottaen huomioon tietyn tuotteen 

tai palvelun käyttötiheys ja käytön kesto. 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon toimintarajoitteisille henkilöille ja 

vammaisille aiheutuvasta hyödystä. 

Or. en 

 


