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7.9.2017 A8-0188/268 

Ändringsförslag  268 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-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 – led 21a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 21a. banktjänster: finansiella tjänster 

till privatpersoner och mindre företag, 

bland annat men inte enbart, sparkonton 

och transaktionskonton, försäkrings- och 

pensionsprodukter, elektroniska pengar, 

krediter, hypotekslån och 

investeringsinstrument. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

7.9.2017 A8-0188/269 

Ändringsförslag  269 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-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 
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7.9.2017 A8-0188/270 

Ändringsförslag  270 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-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 samt kundtjänstcenter och butiker 

för telefonoperatörer, liksom också alla 

andra tjänster eller inköpsställen för 

någon av de produkter som omfattas av 

detta direktiv, ska uppfylla 

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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7.9.2017 A8-0188/271 

Ändringsförslag  271 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-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 5 – punkt 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Tillverkarna ska på motiverad 

begäran av en behörig nationell 

myndighet lämna all information och 

dokumentation som behövs för att visa att 

produkten är förenlig med kraven, på ett 

språk som lätt kan förstås av myndigheten. 

Tillverkarna ska på begäran samarbeta med 

den behöriga myndigheten om de åtgärder 

som vidtas för att undanröja riskerna med 

de produkter som de har släppt ut på 

marknaden och för att säkerställa 

överensstämmelse med de krav som avses i 

artikel 3. 

9. Tillverkarna ska när som helst 

kunna lämna all information och 

dokumentation som behövs för att visa att 

produkten är förenlig med kraven, på ett 

språk som lätt kan förstås av myndigheten. 

Tillverkarna ska på begäran samarbeta med 

den behöriga myndigheten om de åtgärder 

som vidtas för att undanröja riskerna med 

de produkter som de har släppt ut på 

marknaden och för att säkerställa 

överensstämmelse med de krav som avses i 

artikel 3. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Ändringsförslag  272 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-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 

personer med funktionsnedsättning 

Or. en 

 


