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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/268 

Módosítás  268 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL 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 

2 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 21 a. „banki szolgáltatás”: lakossági 

pénzügyi szolgáltatások, többek között, de 

nem kizárólag a megtakarítások és 

folyószámlák, biztosítások és 

nyugdíjtermékek, elektronikus pénz, 

hitelek, jelzáloghitelek és befektetési 

eszközök. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/269 

Módosítás  269 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL 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 A8-0188/270 

Módosítás  270 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL 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 banki 

szolgáltatások ügyfelei által használt épített 

környezet és a telefonszolgáltatóhoz 

tartozó ügyfélszolgálati központok és 

üzletek, továbbá az ezen irányelv hatálya 

alá tartozó bármely más szolgáltatás, 

illetve bármely termék vásárlási helye 

megfeleljenek az I. melléklet X. 

szakaszában meghatározott 

hozzáférhetőségi követelményeknek, annak 

érdekében, hogy azokat a 

funkcióképességükben korlátozott és a 

fogyatékossággal élő személyek a lehető 

legnagyobb mértékben igénybe vehessék. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Módosítás  271 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL 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 

5 cikk – 9 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A gyártó valamely illetékes 

nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja e 

hatóság részére a termék 

megfelelőségének igazolásához szükséges 

összes információt és dokumentációt, 

mégpedig egy, a hatóság számára könnyen 

érthető nyelven. Az említett hatóság 

felkérésére a gyártók együttműködnek vele 

az általuk forgalomba hozott termékek által 

képviselt kockázatok kiküszöbölése 

érdekében hozott intézkedések terén, 

valamint a 3. cikkben foglalt 

követelményeknek való megfelelés 

biztosítása érdekében. 

(9) A gyártónak képesnek kell lennie 

arra, hogy átadja a termék mindenkori 

megfelelőségének igazolásához szükséges 

összes információt és dokumentációt, 

mégpedig egy, a hatóság számára könnyen 

érthető nyelven. Az említett hatóság 

felkérésére a gyártók együttműködnek vele 

az általuk forgalomba hozott termékek által 

képviselt kockázatok kiküszöbölése 

érdekében hozott intézkedések terén, 

valamint a 3. cikkben foglalt 

követelményeknek való megfelelés 

biztosítása érdekében. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Módosítás  272 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL 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 

funkcióképességűkben korlátozott és a 

fogyatékossággal élő személyek becsült 

hasznához viszonyítva; 

Or. en 

 


