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6.9.2017 A8-0188/227 

Módosítás  227 

Morten Løkkegaard 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A 2010/13/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv1a számos 

kötelezettséget határoz meg az 

audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtói 

számára. Ezért helyénvalóbb az 

akadálymentesítési követelményeket 

abban az irányelvben szerepeltetni. 

A honlapok és a mobilalapú 

szolgáltatások vonatkozásában azonban a 

2010/13/EU irányelv csak az audiovizuális 

médiatartalmakra vonatkozik. Ezért 

érdemes a honlapokra, mobilalapú 

szolgáltatásokra és minden, a 2010/13/EU 

irányelv hatálya alól kimaradó tartalomra 

vonatkozó rendelkezést ebben az 

irányelvben meghatározni. 

Az irányelvnek tartalmaznia kell a 

telefonszolgáltatásokhoz használt 

eszközök és honlapok 

akadálymentesítésére vonatkozó 

követelményeket. Az irányelvnek 

tartalmaznia kell a telefonszolgáltatások 

akadálymentesítésére vonatkozó 

követelményeket is, ha azokat más, 

legalább az ezen irányelvben biztosítottal 

azonos szintű védelmet nyújtó uniós 

jogszabály nem szabályozza. Utóbbi 

esetben az adott uniós jogszabályt kell 

alkalmazni. 
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 _______________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 

a tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (HL L 95., 2010.4.15., 

1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás kiegészíti az IMCO-jelentés 18. módosítását a „legalább az ezen irányelvben 

biztosítottal azonos szintű védelmet nyújtó” szövegrésszel annak biztosítására, hogy a 

távközlési kódex és ezen irányelv közötti eltérés esetén az a rendelkezés legyen érvényes, 

amely a legkedvezőbb a fogyatékossággal élők számára. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Módosítás  228 

Morten Løkkegaard 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 

környezetre vonatkozó közös 

hozzáférhetőségi követelmények 

megkönnyítenék a kapcsolódó 

szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 

személyek szabad mozgását. Ezért ez az 

irányelv lehetővé teszi a tagállamok 

számára, hogy előírják a hatálya alá 

tartozó szolgáltatások nyújtásakor használt 

épített környezet megfelelését a X. 

mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 

követelményeknek. 

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 

környezet akadálymentessége szükséges 

feltétele annak, hogy a kapcsolódó 

szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő 

személyek megfelelően élvezhessék. Ezért 

ez az irányelv kötelezi a tagállamokat, 

hogy előírják a hatálya alá tartozó 

szolgáltatások nyújtásakor használt épített 

környezet megfelelését a X. mellékletben 

foglalt akadálymentesítési 

követelményeknek. 

Az akadálymentesítési követelmények 

azonban csak új infrastruktúrák 

építésekor vagy jelentős felújítások 

elvégzésekor alkalmazandók. 
 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás megváltoztatja az IMCO-jelentés 27. módosítását, hogy a tagállamokat 

megfossza attól a lehetőségtől, hogy egyes esetekben ne alkalmazzák a jogszabályt. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Módosítás  229 

Morten Løkkegaard 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 10 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 

feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 

hogy előírják-e a személyszállítási 

szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 

által használt épített környezet, ideértve a 

szolgáltatók és az infrastruktúra-

üzemeltetők által kezelt környezetet, 

valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 

által használt épített környezet és a 

telefonszolgáltatóhoz tartozó 

ügyfélszolgálati központok és üzletek 

megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelményeknek, annak érdekében, hogy 

azokat a funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek a lehető 

legnagyobb mértékben igénybe vehessék. 

(10) A tagállamok biztosítják, hogy a 

személyszállítási szolgáltatásokat igénybe 

vevő ügyfelek által használt épített 

környezet, ideértve a szolgáltatók és az 

infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 

környezetet, valamint a fogyasztói banki 

szolgáltatások ügyfelei által használt épített 

környezet és a telefonszolgáltatóhoz 

tartozó ügyfélszolgálati központok és 

üzletek az új infrastruktúra építése vagy a 

meglévő épület szerkezetét jelentősen 

megváltoztató felújítások vonatkozásában 

megfelelnek az I. melléklet X. szakaszában 

meghatározott akadálymentességi 

követelményeknek, annak érdekében, hogy 

azokat a fogyatékossággal élő személyek a 

lehető legnagyobb mértékben igénybe 

vehessék. 

Ez nem érinti a művészeti, történelmi vagy 

régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek 

védelmére vonatkozó nemzeti és uniós 

jogszabályokat. 
 

Or. en 

Indokolás 

A (23) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításunkkal összhangban ez a módosítás 
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megváltoztatja az IMCO-jelentés 99. módosítását, hogy a tagállamokat megfossza attól a 

lehetőségtől, hogy egyes esetekben ne alkalmazzák a jogszabályt. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Módosítás  230 

Morten Løkkegaard 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság e cikk (3) 

bekezdésének kiegészítése érdekében a 

23a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el, amelyek meghatározzák azokat 

az egyedi kritériumokat, amelyeket az 

ezen irányelv hatálya alá tartozó minden 

termék és szolgáltatás esetében figyelembe 

kell venni annak értékelésekor, hogy a 

teher a kritériumok módosítása nélkül 

aránytalannak minősül-e. 

E kritériumok további részletezésekor a 

Bizottság nemcsak a fogyatékossággal élő, 

hanem a funkcióképességükben 

korlátozott személyek számára nyújtott 

esetleges előnyöket is figyelembe veszi. 

A Bizottság ... [egy évvel ezen irányelv 

hatálybalépését követően]-ig fogadja el az 

első ilyen, az irányelv hatálya alá eső 

valamennyi termékre és szolgáltatásra 

vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktust. 
 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás kiegészíti az IMCO-jelentés 125. módosítását a Bizottság azon 
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kötelezettségével, hogy figyelembe kell vennie nemcsak a fogyatékossággal élő, hanem a 

funkcióképességükben korlátozott személyeket is, amikor kidolgozza azokat a kritériumokat, 

amelyeket tekintetbe kell venniük az eltérési záradékot igénybe venni kívánó vállalkozásoknak. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Módosítás  231 

Morten Løkkegaard 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság e cikk (2) 

bekezdésének kiegészítése érdekében a 

23a. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek 

meghatározzák azokat az egyedi 

kritériumokat, amelyeket az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó minden termék és 

szolgáltatás esetében figyelembe kell 

venni annak értékelésekor, hogy a teher a 

kritériumok módosítása nélkül 

aránytalannak minősül-e. 

E kritériumok további részletezésekor a 

Bizottság nemcsak a fogyatékossággal élő, 

hanem a funkcióképességükben 

korlátozott személyek számára nyújtott 

esetleges előnyöket is figyelembe veszi. 

A Bizottság ... [egy évvel ezen irányelv 

hatálybalépését követően]-ig fogadja el az 

első ilyen, az irányelv hatálya alá eső 

valamennyi termékre és szolgáltatásra 

vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktust. 
 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás kiegészíti az IMCO-jelentés 125. módosítását a Bizottság azon 
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kötelezettségével, hogy figyelembe kell vennie nemcsak a fogyatékossággal élő, hanem a 

funkcióképességükben korlátozott személyeket is, amikor kidolgozza azokat a kritériumokat, 

amelyeket tekintetbe kell venniük az eltérési záradékot igénybe venni kívánó hatóságoknak. 

 

 


