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6.9.2017 A8-0188/222 

Predlog spremembe  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Boljša dostopnost proizvodov in 

storitev bo izboljšala življenje invalidov, 

pa tudi oseb s stalnimi ali začasnimi 

funkcijskimi omejitvami, kot so starejše 

osebe, nosečnice in osebe, ki potujejo s 

prtljago. Tako bi ljudje z začasnimi in 

stalnimi funkcijskimi omejitvami morali 

soditi v področje uporabe te direktive, 

gospodarski subjekti pa bi morali pri 

oceni učinka ukrepov za izboljšanje 

dostopnosti v svoje ocene vključiti 

potencialne koristi za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, poleg invalidov. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Predlog spremembe  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) V nekaterih primerih bi skupne 

zahteve glede dostopnosti grajenega 

okolja olajšale prosti pretok povezanih 

storitev in invalidov. Zato ta direktiva 

državam članicam omogoča, da vključijo 

grajeno okolje, ki se uporablja za 

zagotavljanje storitev, v področje uporabe 

te direktive, v okviru katerega mora 

izpolnjevati zahteve glede dostopnosti iz 

Priloge X. 

(23) V nekaterih primerih je dostopnost 

grajenega okolja nujen pogoj, da invalidi 

sploh lahko v celoti uživajo povezane 

storitve. Zato bi morala ta direktiva države 

članice obvezati, da vključijo grajeno 

okolje, ki se uporablja za zagotavljanje 

storitev, v področje uporabe te direktive, v 

okviru katerega mora izpolnjevati zahteve 

glede dostopnosti, določene v Prilogi X. 

Zahteve glede dostopnosti bi se morale 

uporabljati pri izgradnji nove 

infrastrukture ali pri izvedbi večjih 

obnovitvenih del. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Predlog spremembe  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Države članice se lahko ob 

upoštevanju nacionalnih okoliščin 

odločijo, da grajeno okolje, ki ga 

uporabljajo stranke storitev potniškega 

prevoza, vključno z okoljem, ki ga 

upravljajo ponudniki storitev in upravljavci 

infrastrukture, ter grajenim okoljem, ki ga 

uporabljajo stranke bančnih storitev ter 

centri storitev za stranke in trgovine v 

okviru operaterjev telefonije, izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz oddelka X 

Priloge I, da bi jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več uporabljale. 

10. Države članice zagotovijo, da 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

storitev potniškega prevoza, vključno z 

okoljem, ki ga upravljajo ponudniki 

storitev in upravljavci infrastrukture, ter 

grajenim okoljem, ki ga uporabljajo 

stranke bančnih storitev za potrošnike ter 

centri storitev za stranke in trgovine v 

okviru operaterjev telefonije, v primeru 

izgradnje nove infrastrukture ali izvedbe 

večjih obnovitvenih del obstoječe 

infrastrukture izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti, določene v oddelku X Priloge 

I, da bi jih lahko invalidi čim več 

uporabljali. To ne posega v pravne akte 

Unije in v nacionalno zakonodajo za 

varstvo nacionalnih bogastev, ki imajo 

umetniško, zgodovinsko ali arheološko 

vrednost. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Predlog spremembe  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 

omejitvami in invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Predlog spremembe  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

zadevne pristojne organe v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

zadevne pristojne organe v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 

omejitvami in invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

Or. en 

 

 


