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6.9.2017 A8-0188/222 

Pozmeňujúci návrh  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Lepšia prístupnosť výrobkov 

a služieb zlepší nielen život osôb 

so zdravotným postihnutím, ale aj osôb 

s inými trvalými alebo dočasnými 

funkčnými obmedzeniami, ako sú staršie 

osoby, tehotné ženy a osoby cestujúce 

s batožinou. Preto by do rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice mali patriť 

ľudia s dočasnými a trvalými funkčnými 

obmedzeniami a pri posudzovaní vplyvu 

opatrení na zlepšenie prístupnosti by 

hospodárske subjekty mali do posúdenia 

zahrnúť okrem hodnotenia potenciálnych 

výhod pre ľudí so zdravotným 

postihnutím aj hodnotenie potenciálnych 

výhod pre ľudí s funkčnými 

obmedzeniami. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Pozmeňujúci návrh  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V niektorých situáciách by 

spoločné požiadavky na prístupnosť 

zastavaného prostredia uľahčili voľný 

pohyb príslušných služieb a osôb so 

zdravotným postihnutím. Táto smernica 

preto umožňuje členským štátom, aby 

zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa 

používa pri poskytovaní príslušných 

služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, čim sa zabezpečí dodržiavanie 

požiadaviek na prístupnosť stanovených v 

prílohe X. 

(23) V niektorých situáciách je 

prístupnosť zastavaného prostredia 

predpokladom pre riadne využívanie 
príslušných služieb osobami so 

zdravotným postihnutím. Táto smernica by 

preto mala zaviazať členské štáty k tomu, 

aby zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa 

používa pri poskytovaní príslušných 

služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, čím sa zabezpečí dodržiavanie 

požiadaviek na prístupnosť stanovených v 

prílohe X. Takéto požiadavky 

na prístupnosť by sa mali uplatňovať pri 

výstavbe novej infraštruktúry alebo pri 

vykonávaní zásadných renovácií. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Pozmeňujúci návrh  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

10. Členské štáty môžu vzhľadom na 

vnútroštátne podmienky rozhodnúť, že 

zastavané prostredie, ktoré využívajú 

používatelia služieb osobnej dopravy, 

vrátane prostredia, ktoré spravujú 

poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia 

infraštruktúry, ako aj zastavané prostredie, 

ktoré využívajú osoby využívajúce 

bankové služby, ako aj centrá služieb 

zákazníkom a obchody prevádzkované 

telefonickými operátormi musia spĺňať 

požiadavky na prístupnosť stanovené v 

oddiele X prílohy 1, aby osobám 

s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím v čo najväčšej 

miere umožnili využívať takéto prostredie. 

10. Členské štáty zabezpečia, aby 

zastavané prostredie, ktoré využívajú 

používatelia služieb osobnej dopravy, 

vrátane prostredia, ktoré spravujú 

poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia 

infraštruktúry, ako aj zastavané prostredie, 

ktoré využívajú osoby využívajúce 

spotrebiteľské bankové služby, ako aj 

centrá služieb zákazníkom a obchody 

prevádzkované telefonickými operátormi, 

pokiaľ ide o výstavbu novej infraštruktúry 

alebo o podstatnú renováciu existujúcej 

infraštruktúry, spĺňalo požiadavky na 

prístupnosť stanovené v oddiele X prílohy 

1, aby osobám so zdravotným postihnutím 

v čo najväčšej miere umožnili využívať 

takéto prostredie. Toto sa uplatňuje bez 

toho, aby boli dotknuté právne akty Únie 

a vnútroštátne právne predpisy 

na ochranu národného kultúrneho 

bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú 

alebo archeologickú hodnotu. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Pozmeňujúci návrh  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 12 –odsek 3 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) odhadované náklady a prínosy pre 

hospodárske subjekty vo vzťahu k 

odhadovanému prínosu pre osoby so 

zdravotným postihnutím, pričom sa 

zohľadňuje frekvencia a čas využívania 

konkrétneho výrobku alebo služby. 

b) odhadované náklady a prínosy pre 

hospodárske subjekty vo vzťahu k 

odhadovanému prínosu pre osoby 

s funkčnými obmedzeniami a osoby so 

zdravotným postihnutím, pričom sa 

zohľadňuje frekvencia a čas využívania 

konkrétneho výrobku alebo služby. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Pozmeňujúci návrh  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 22 –odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) odhadované náklady a prínosy pre 

dotknuté príslušné orgány vo vzťahu k 

odhadovanému prínosu pre osoby so 

zdravotným postihnutím, pričom sa 

zohľadňuje frekvencia a čas využívania 

konkrétneho výrobku alebo služby. 

b) odhadované náklady a prínosy pre 

dotknuté príslušné orgány vo vzťahu k 

odhadovanému prínosu pre osoby 

s funkčnými obmedzeniami a osoby so 

zdravotným postihnutím, pričom sa 

zohľadňuje frekvencia a čas využívania 

konkrétneho výrobku alebo služby. 

Or. en 

 

 


