
 

AM\1133706CS.docx  PE605.628v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.9.2017 A8-0188/222 

Pozměňovací návrh  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Lepší přístupnost výrobků a služeb 

zlepší životy nejen osob se zdravotním 

postižením, ale také osob s jiným trvalým 

nebo přechodným funkčním omezením, 

jako jsou starší lidé, těhotné ženy 

a cestující se zavazadly. Tato směrnice by 

se proto měla vztahovat i na osoby 

s trvalým nebo přechodným funkčním 

omezením a hospodářské subjekty by při 

posuzování dopadu opatření na zlepšení 

přístupnosti měly kromě jejich přínosu 

pro osoby se zdravotním postižením zvážit, 

jaké výhody mohou tato opatření přinést 

osobám s funkčním omezením.  

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Pozměňovací návrh  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) V některých situacích by společné 

požadavky na přístupnost zastavěného 

prostředí usnadnily volný pohyb 

příslušných služeb a osob se zdravotním 

postižením. Tato směrnice tudíž členským 

státům umožňuje zahrnout zastavěné 

prostředí používané při poskytování služeb 

spadajících do oblasti působnosti této 

směrnice, a zajišťuje tak soulad 

s požadavky na přístupnost stanovenými 

v příloze X. 

(23) V některých situacích je přístupnost 

zastavěného prostředí základní podmínkou 

pro to, aby osoby se zdravotním postižením 

mohly příslušných služeb řádně využívat. 

Tato směrnice by proto měla uložit 

členským státům povinnost zahrnout 

zastavěné prostředí používané při 

poskytování služeb spadajících do oblasti 

působnosti této směrnice, a zajistit tak 

soulad s požadavky na přístupnost 

stanovenými v příloze X. Tyto požadavky 

na přístupnost by se měly uplatnit při 

výstavbě nové infrastruktury nebo 

uskutečňování zásadních rekonstrukcí. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Pozměňovací návrh  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Členské státy se mohou 

s přihlédnutím k vnitrostátním 

podmínkám rozhodnout, že zastavěné 

prostředí, které využívají uživatelé služeb 

přepravy cestujících, včetně prostředí 

spravovaného poskytovateli služeb 

a provozovateli infrastruktury, jakož 

i zastavěné prostředí, které využívají 

uživatelé bankovních služeb, a klientská 

centra a obchody provozované telefonními 

operátory musí splňovat požadavky na 

přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, 

aby osobám s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením, využívání 

tohoto prostředí co nejvíce usnadnily. 

10. Členské státy zajistí, aby zastavěné 

prostředí, které využívají uživatelé služeb 

přepravy cestujících, včetně prostředí 

spravovaného poskytovateli služeb 

a provozovateli infrastruktury, jakož 

i zastavěné prostředí, které využívají 

uživatelé bankovních služeb pro 

spotřebitele, a klientská centra a obchody 

provozované telefonními operátory 

splňovaly požadavky na přístupnost 

stanovené v oddíle X přílohy I, pokud jde 

o budování nové infrastruktury nebo 

o zásadní rekonstrukce stávající 

infrastruktury, aby osobám se zdravotním 

postižením využívání tohoto prostředí co 

nejvíce usnadnily. Tím nejsou dotčeny 

právní akty Unie a právní předpisy 

členských států v oblasti ochrany 

národních památek umělecké, historické 

nebo archeologické hodnoty. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Pozměňovací návrh  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 3 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

hospodářské subjekty ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

hospodářské subjekty ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby 

s funkčním omezením a osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Pozměňovací návrh  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

dotčené příslušné orgány ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby; 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

dotčené příslušné orgány ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby 

s funkčním omezením a osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

Or. en 

 

 


