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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.9.2017 A8-0188/250 

Muudatusettepanek  250 

Marco Zullo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Toodete ja teenuste parem 

ligipääsetavus parandab lisaks puuetega 

inimestele ka muude püsivalt või ajutiselt 

piiratud funktsionaalse võimekusega 

inimeste elu, näiteks eakad, rasedad ja 

pagasiga reisivad isikud. Seetõttu on 

oluline, et käesolev direktiiv hõlmaks nii 

puuetega inimesi kui ka muid püsivalt või 

ajutiselt piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesi, et tagada tõeline 

kasu ja iseseisev elu laiemale osale 

ühiskonnast. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik selleks, et tuua uuesti sisse IMCO-komisjoni tasandil välja jäetud viide 

piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele. See lisamine selgitab ligipääsetavuse kasu laiema 

üldsuse jaoks. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.9.2017 A8-0188/251 

Muudatusettepanek  251 

Marco Zullo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Mõnel juhul hõlbustaksid 

tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded 
seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba 

liikumist. Seetõttu võimaldatakse 

liikmesriikidel käesoleva direktiiviga 

lisada teenuste osutamiseks kasutatav 

tehiskeskkond käesoleva direktiivi 

reguleerimisalasse, tagades vastavuse 

ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 

lisas. 

(23) Ilma toodete ja teenustega seotud 

tehiskeskkonda käsitlevate 

ligipääsetavusnõueteta ei suuda ükski 

kaupade ja teenuste 

ligipääsetavusstandard tulemuslikult 

tagada ligipääsetavust puuetega inimeste 

ja piiratud funktsionaalse võimekusega 

inimeste jaoks. Seetõttu kohustatakse 

liikmesriike käesoleva direktiiviga lisama 

toodete ja teenuste osutamiseks 

kasutatavat tehiskeskkonda käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse, tagades 

vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on 

sätestatud X lisas. Lisaks tuleks 

ligipääsetavusnõudeid kohaldada ainult 

uue taristu ehitamisel või 

märkimisväärsete renoveerimistööde 

tegemisel. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik selleks, et tuua uuesti sisse IMCO-komisjoni tasandil välja jäetud viide 

piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele ja tugevdada tehiskeskkonna põhimõtet. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.9.2017 A8-0188/252 

Muudatusettepanek  252 

Marco Zullo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) audiovisuaalmeedia teenused ja 

nendega seotud tarbija-lõppseadmed, 

millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus; 

(b) audiovisuaalmeedia teenused koos 

nendega seotud tarbija-lõppseadmetega, 

millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus; 

Or. en 

Selgitus 

Parlamendikomisjoni tasandil välja jäetud punkti uuesti sisse toomine. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.9.2017 A8-0188/253 

Muudatusettepanek  253 

Marco Zullo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 

veetranspordi reisijateveo teenused; 

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 

veetranspordi reisijateveo ja 

liikuvusteenused ning nendega seoses 

pakutavad mitmeliigiliste ühendustega 

seotud teenused, sealhulgas ühiskondlik 

linnatransport, nagu metroo-, raudtee-, 

trammi-, trollibussi- ja bussisüsteemid, 

seoses järgmisega: 

i) liidu territooriumil asuvad 

iseteenindusterminalid, sealhulgas 

piletiautomaadid, makseterminalid ja 

registreerimisautomaadid; 

ii) veebisaidid, mobiilsideseadmetel 

põhinevad teenused, arukad 

piletimüügisüsteemid ja reaalajas teave; 

iii) sõidukid, nendega seotud taristu ja 

tehiskeskkond, sealhulgas astmeteta 

juurdepääs kõikidele 

ühistranspordijaamadele; 

iv) takso- ja rendiautopark, mis sisaldab 

piisaval hulgal kohandatud sõidukeid. 

Or. en 

Selgitus 

Ligipääsetavusnõuded peavad piisavalt hõlmama kõiki transpordivahendeid igal tasandil alates 

pikamaatranspordist kuni linnatranspordini, kaasa arvatud seotud teenuseid. Samuti tuleks hõlmata 

mitmeliigilised ühendused. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.9.2017 A8-0188/254 

Muudatusettepanek  254 

Marco Zullo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Audiovisuaalmeedia teenused ja 

nendega seotud tarbijaseadmed, millel on 

tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad 

vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa 

IV jaos. 

5. Audiovisuaalmeedia teenused, 

vastavalt liikmesriikide meetmetele, mis 

on võetud direktiivi XX/YYYY/EL artikli 7 

alusel, ja nendega seotud tarbijaseadmed, 

millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus, peavad vastama 

nõuetele, mis on sätestatud I lisa IV jaos. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.9.2017 A8-0188/255 

Muudatusettepanek  255 

Marco Zullo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Liikmesriigid võivad oma riigi 

tingimusi arvestades otsustada, et 

tehiskeskkond, mida kasutavad 

reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 

keskkond, mida haldavad teenuse osutajad 

ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 

mida kasutavad pangandusteenuste ning 

telefonioperaatorite 

klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 

kliendid, peavad vastama I lisa X jaos 

sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 

piiratud funktsionaalse võimekusega 

inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 

saaksid neid paremini kasutada. 

10. Liikmesriigid tagavad, et 

tehiskeskkond, mida kasutavad 

reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 

keskkond, mida haldavad teenuse osutajad 

ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 

mida kasutavad tarbijatele mõeldud 

pangandusteenuste ning 

telefonioperaatorite 

klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 

kliendid, peavad uue taristu ehitamise või 

olemasoleva ehitise konstruktsiooni 

oluliselt muutva renoveerimise puhul 

vastama I lisa X jaos sätestatud 

ligipääsetavusnõuetele, et puuetega 

inimesed saaksid neid paremini kasutada. 

See ei piira selliste riigisiseste ja liidu 

õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad 

riiklike kunsti-, ajaloo- ja 

arheoloogiaväärtuste kaitset. 

Liikmesriigid, kes soovivad võtta vastu 

uusi õigusakte või kes on juba 

kehtestanud riigisisesed õigusaktid oma 

territooriumil asuva tehiskeskkonna 

ligipääsetavusnõuete kohta, täidavad 

käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid 

tehiskeskkonnale. 

Or. en 
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Selgitus 

Käesolev direktiiv peab andma puuetega inimestele ja piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele 

tõelist ja tegelikku kasu. Seetõttu peavad tehiskeskkonda käsitlevad sätted olema kohustuslikud ja 

liikmesriikidel ei tohiks olla võimalik kehtestada käesolevas direktiivis sätestatud miinimumnõuetest 

leebemaid nõudeid. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.9.2017 A8-0188/256 

Muudatusettepanek  256 

Marco Zullo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) ettevõtja hinnangulised kulud ja 

tulud võrrelduna eeldatava kasuga 

puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse 

konkreetse toote või teenuse kasutamise 

sagedus ja kestust. 

(b) ettevõtja hinnangulised kulud ja 

tulud võrrelduna eeldatava kasuga piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste ja 

puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse 

konkreetse toote või teenuse kasutamise 

sagedust ja kestust. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik selleks, et tuua uuesti sisse IMCO-komisjoni tasandil välja jäetud viide 

piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele. See lisamine selgitab ligipääsetavuse kasu laiema 

üldsuse jaoks. 

 


