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Muudatusettepanek  268 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

fraktsiooni GUE/NGL 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 2 – lõige 1 – punkt 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 21 a.  „pangandusteenus” – 

jaefinantsteenused, sealhulgas – kuid 

mitte ainult – säästu- ja arvelduskontod, 

kindlustus- ja pensionitooted, e-raha, 

krediit, hüpoteeklaenud ning 

investeerimisvahendid. 

Or. en 
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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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Morten Løkkegaard 
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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 pangandusteenuste ning 

telefonioperaatorite 

klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 

kliendid, ning kõik muud teenused või 

kohad käesoleva direktiiviga hõlmatud 

toodete ostmiseks peavad vastama I lisa X 

jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 

piiratud funktsionaalse võimekusega 

inimesed ja puuetega inimesed saaksid 

neid paremini kasutada. 

Or. en 
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Morten Løkkegaard 

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Tootjad esitavad pädeva riikliku 

asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 

vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja 

dokumentatsiooni keeles, mis on 

kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 

Nad teevad nimetatud asutusega viimase 

nõudmisel koostööd seoses kõigi nende 

poolt turule lastud toodete põhjustatud 

ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetega 

ja selleks, et tagada vastavus artiklis 3 

osutatud nõuetele. 

9. Tootjatel on võimalik esitada toote 

vastavust nõuetele mis tahes hetkel 

tõendav kogu teave ja dokumentatsioon 

keeles, mis on kõnealusele asutusele 

kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 

asutusega viimase nõudmisel koostööd 

seoses kõigi nende poolt turule lastud 

toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks 

võetud meetmetega ja selleks, et tagada 

vastavus artiklis 3 osutatud nõuetele. 

Or. en 
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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 

tegevusvõimega inimeste ja puuetega 

inimeste jaoks. 

Or. en 

 


