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6.9.2017 A8-0188/227 

Pozmeňujúci návrh  227 

Morten Løkkegaard 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ1a ukladá 

poskytovateľom audiovizuálnych 

mediálnych služieb niekoľko povinností. 

Preto je vhodnejšie zahrnúť požiadavky 

na prístupnosť do uvedenej smernice. 

Pokiaľ však ide o webové sídla a mobilné 

služby, smernica 2010/13/EÚ sa vzťahuje 

iba na audiovizuálny mediálny obsah. 

Preto je vhodné zahrnúť štruktúru 

webových sídiel a mobilné službu a všetok 

obsah, ktorý nepatrí do rozsahu 

pôsobnosti smernice 2010/13/EÚ, do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice. 

Táto smernica by mala zahŕňať 

požiadavky na prístupnosť telefonických 

služieb a webových sídiel. Táto smernica 

by sa mala vzťahovať aj na požiadavky na 

prístupnosť pre telefonické služby, okrem 

tých, ktoré sú riešené v inom právnom 

akte Únie, ktorý poskytuje minimálne tú 

istú úroveň ochrany, aká sa ustanovuje v 

tejto smernici. V druhom prípade by mal 

mať dotknutý právny akt Únie prednosť 

pred touto smernicou. 
 

 _______________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 
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upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa do PN 18 správy výboru IMCO dopĺňa výraz „ktorý 

poskytuje minimálne tú istú úroveň ochrany, aká sa ustanovuje v tejto smernici“, aby sa 

zabezpečilo, že v prípade konfliktu medzi kódexom telekomunikácií a touto smernicou bude 

mať väčšiu váhu ustanovenie, ktoré je výhodnejšie pre osoby so zdravotným postihnutím. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Pozmeňujúci návrh  228 

Morten Løkkegaard 

v mene skupiny ALDE 

 

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 

(23) 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. 

Požiadavky na prístupnosť by sa však 

mali uplatňovať iba pri výstavbe novej 

infraštruktúry alebo pri vykonávaní 

zásadných renovácií. 
 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa mení PN 27 správy IMCO, aby sa odstránila možnosť, že by 

členské štáty v osobitných prípadoch tento akt neuplatňovali. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Pozmeňujúci návrh  229 

Morten Løkkegaard 

v mene skupiny ALDE 

 

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, 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 pre spotrebiteľov, ako aj 

centrá služieb zákazníkom a obchody 

prevádzkované telefonickými operátormi 

musia, pokiaľ ide o výstavbu novej 

infraštruktúry alebo obnovu, ktorej 

výsledkom by bola podstatná zmena 

konštrukcie existujúcej budovy, spĺňať 

požiadavky na prístupnosť stanovené v 

oddiele X prílohy 1, aby osobám so 

zdravotným postihnutím umožnili využívať 

v čo najväčšej miere 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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Odôvodnenie 

V súlade s naším pozmeňujúcim návrhom k bodu odôvodnenia 23, tento pozmeňujúci návrh 

upravuje PN 99 správy výboru IMCO, aby sa odstránila možnosť, že by členské štáty tento akt 

v osobitných prípadoch neuplatňovali. 
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6.9.2017 A8-0188/230 

Pozmeňujúci návrh  230 

Morten Løkkegaard 

v mene skupiny ALDE 

 

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 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Komisia prijme delegované akty v 

súlade s článkom 23a na doplnenie 

odseku 3 tohto článku, v ktorých bližšie 

ustanoví konkrétne kritériá, ktoré sa majú 

zohľadniť pri všetkých výrobkoch a 

službách, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, na účely posúdenia, či sa má 

záťaž považovať za neprimeranú bez 

zmeny týchto kritérií. 

Pri ďalšom spresňovaní týchto osobitných 

kritérií Komisia nezohľadňuje iba možné 

výhody pre osoby so zdravotným 

postihnutím, ale aj pre osoby s funkčnými 

obmedzeniami. 

Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt 

vzťahujúci sa na všetky výrobky a služby, 

ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, do... [jedného roka od 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 
 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh dopĺňa do PN 125 správy výboru IMCO povinnosť Komisie 

zohľadniť nielen osoby so zdravotným postihnutím, ale aj osoby s funkčnými obmedzeniami 

pri vypracúvaní kritérií, ktoré majú zohľadniť podniky, ktoré si želajú využiť doložku o 

odchýlke.  
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6.9.2017 A8-0188/231 

Pozmeňujúci návrh  231 

Morten Løkkegaard 

v mene skupiny ALDE 

 

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 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia prijme delegované akty v 

súlade s článkom 23a na doplnenie 

odseku 2 tohto článku, v ktorých bližšie 

ustanoví konkrétne kritériá, ktoré sa majú 

zohľadniť pri všetkých výrobkov a 

službách, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, na účely posúdenia, či sa má 

záťaž považovať za neprimeranú bez 

zmeny týchto kritérií. 

Pri ďalšom spresňovaní týchto osobitných 

kritérií Komisia nezohľadňuje iba možné 

výhody pre osoby so zdravotným 

postihnutím, ale aj pre osoby s funkčnými 

obmedzeniami. 

Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt 

vzťahujúci sa na všetky výrobky a služby, 

ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, do... [jedného roka od 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 
 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh dopĺňa do PN 125 správy výboru IMCO povinnosť Komisie 

zohľadniť nielen osoby so zdravotným postihnutím, ale aj osoby s funkčnými obmedzeniami 

pri vypracúvaní kritérií, ktoré majú zohľadniť podniky, ktoré si želajú využiť doložku o 

odchýlke. 
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