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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/250 

Módosítás  250 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9 a) A termékek és szolgáltatások 

akadálymentesítése nem csak a fogyatékos 

személyek életét fogja jobbá tenni, hanem 

az állandó vagy időszakos jelleggel 

funkcióképességükben egyéb módon 

korlátozott személyekét, például az 

idősekét, a terhes nőkét és a csomagokkal 

utazó emberekét is. Ezért alapvető 

fontosságú, hogy ez az irányelv magában 

foglalja a fogyatékos személyeket, 

valamint az állandó vagy időszakos 

jelleggel funkcióképességükben 

korlátozott személyeket is, hogy valós 

előnyöket és független életet biztosítson a 

társadalom szélesebb köre számára. 

Or. en 

Indokolás 

A módosításra azért van szükség, hogy visszaállítsák a funkcióképességükben korlátozott személyekre 

való hivatkozást, amit az IMCO bizottságban töröltek. Ez a kiegészítés illusztrálja a szélesebb közönség 

számára biztosított akadálymentesség előnyeit. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/251 

Módosítás  251 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes 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) Az épített környezetre vonatkozó 

közös akadálymentességi követelmények 

nélkül az árukra és a szolgáltatásokra 

vonatkozó semmilyen akadálymentesítési 

szabály nem biztosíthatja eredményesen 

az akadálymentességet a fogyatékossággal 

élő személyek és a funkcióképességükben 

korlátozott személyek számára. Ezért ez az 

irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy 

előírják a hatálya alá tartozó termékek és 

szolgáltatások értékesítésekor használt 

épített környezet megfelelését a X. 

mellékletben foglalt akadálymentességi 

követelményeknek. Ezen túlmenően az 

akadálymentességi követelmények csak új 

infrastruktúrák építésekor vagy jelentős 

felújítások elvégzésekor alkalmazandók. 

Or. en 

Indokolás 

A módosításra azért van szükség, hogy visszaállítsák a funkcióképességükben korlátozott személyekre 

való hivatkozást, amit az IMCO bizottságban töröltek, valamint az épített környezet elvének megerősítése 

érdekében. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/252 

Módosítás  252 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) audiovizuális médiaszolgáltatások 

és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 

kapacitású fogyasztói berendezések; 

b) audiovizuális médiaszolgáltatások 

kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 

kapacitású fogyasztói berendezésekkel; 

Or. en 

Indokolás 

Bizottsági szinten törölt pont visszaállítása. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/253 

Módosítás  253 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) légi, közúti, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatás; 

c) légi, közúti, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatások, mobilitási 

és az ezekkel kapcsolatos intermodális 

összeköttetési szolgáltatások, beleértve a 

városi tömegközlekedést, úgymint metró, 

vonat, villamos, trolibusz és busz, az 

alábbiak tekintetében: 

i. önkiszolgáló terminálok az Unió 

területén, többek között jegykiadó 

automaták, fizetési terminálok és 

önkiszolgáló utasfelvételi automaták; 

ii. honlapok, mobileszköz-alapú 

szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 

rendszerek és valós idejű tájékoztatás; 

iii. járművek, a kapcsolódó infrastruktúra 

és az épített környezet, többek között a 

lépcsőmentes hozzáférés minden 

állomáson; 

iv. taxik és kölcsönözhető gépkocsik, 

amelyek megfelelő hányada átalakított 

jármű. 

Or. en 

Indokolás 

Az akadálymentességi követelményeknek kellőképpen ki kell terjedniük valamennyi szállítási eszközre 

minden szinten, a távolsági közlekedéstől kezdve a városi közlekedésig, beleértve a kapcsolódó 

szolgáltatásokat is. Az intermodális összeköttetéseket is magukban kell foglalniuk. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/254 

Módosítás  254 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az audiovizuális 

médiaszolgáltatások és a kapcsolódó, 

fejlett számítástechnikai kapacitású 

fogyasztói berendezések megfelelnek az I. 

melléklet IV. szakaszában meghatározott 

követelményeknek. 

(5) Az audiovizuális 

médiaszolgáltatások – a(z) XX/YYYY/EU 

irányelv 7. cikkéből adódóan a tagállamok 

által hozott intézkedések értelmében – és a 

kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 

kapacitású fogyasztói berendezések 

megfelelnek az I. melléklet IV. 

szakaszában meghatározott 

követelményeknek. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/255 

Módosítás  255 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes 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. Azoknak 

a tagállamoknak, amelyek már 

rendelkeznek nemzeti jogszabályokkal a 

területükön lévő épített környezetre 

vonatkozó akadálymentességi 

követelményekről, az épített környezet 

vonatkozásában az ezen irányelvben 

meghatározott követelményeket kell 

teljesíteniük. 

Or. en 
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Indokolás 

Ennek az irányelvnek valós, kézzelfogható előnyöket kell biztosítania a fogyatékos személyek és a 

funkcióképességükben korlátozott személyek számára. Ezért az épített környezetre vonatkozó 

rendelkezéseknek kötelező érvényűnek kell lenniük, és a tagállamoknak legalább az ezen irányelvben 

meghatározott minimumkövetelményeket teljesíteniük kell. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/256 

Módosítás  256 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gazdasági szereplők becsült 

költségei és haszna a fogyatékossággal 

élők becsült hasznához viszonyítva, 

figyelembe véve az adott termék vagy 

szolgáltatás használatának gyakoriságát és 

időtartamát; 

b) a gazdasági szereplők becsült 

költségei és haszna a 

funkcióképességükben korlátozott 

személyek és a fogyatékossággal élők 

becsült hasznához viszonyítva, figyelembe 

véve az adott termék vagy szolgáltatás 

használatának gyakoriságát és időtartamát; 

Or. en 

Indokolás 

A módosításra azért van szükség, hogy visszaállítsák a funkcióképességükben korlátozott személyekre 

való hivatkozást, amit az IMCO bizottságban töröltek. Ez a kiegészítés illusztrálja a szélesebb közönség 

számára biztosított akadálymentesség előnyeit. 

 


