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7.9.2017 A8-0188/237 

Pozměňovací návrh  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 1 – odst. 2 – písm. c – bod ii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ii) internetové stránky, služby 

poskytované na mobilních zařízeních, 

inteligentní prodej jízdenek a poskytování 

informací o provozu v reálném čase; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.9.2017 A8-0188/238 

Pozměňovací návrh  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 1 – odst. 2 – písm. c – bod iii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iii) vozidla, související infrastrukturu 

a zastavěné prostředí, včetně 

bezbariérového přístupu na všechny 

veřejné zastávky; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/239 

Pozměňovací návrh  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 1 – odst. 2 – písm. c – bod iv 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iv) členské státy zajistí, aby vozové 

parky taxislužeb a pronajímaných vozidel 

na jejich území měly odpovídající podíl 

přizpůsobených vozidel; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/240 

Pozměňovací návrh  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) služby cestovního ruchu, včetně 

poskytování ubytování a stravování. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/241 

Pozměňovací návrh  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Článek 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a  

 Přizpůsobení potřebám mikropodniků 

 Členské státy mohou přizpůsobit 

povinnosti výrobců, dovozců, distributorů 

a poskytovatelů služeb stanovené v této 

směrnici tak, aby reagovaly na potřeby 

mikropodniků. 

Or. en 

Odůvodnění 

Mikropodniky jsou důležitými poskytovateli přístupných výrobků a služeb. Požadavky 

stanovené ve směrnici by se měly uplatňovat co nejvíce, aby se snížila roztříštěnost vnitřního 

trhu. Mělo by však být také uznáno, že náklady na dodržování předpisů se mohou zvyšovat, 

čím menší je organizace. Členské státy by proto měly mít prostor pro přizpůsobení povinností, 

jimž čelí mikropodniky, které se zabývají výrobou, dovozem a distribucí přístupných výrobků 

a poskytováním přístupných služeb. 
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7.9.2017 A8-0188/242 

Pozměňovací návrh  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 2 – odst. 1 – bod 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) „osobami s funkčním omezením“ 

osoby, které mají trvalé nebo dočasné 

fyzické, duševní, mentální nebo smyslové 

poškození, postižení v souvislosti s věkem 

nebo jiné omezení tělesných funkcí nebo 

struktur, které v interakci s různými 

překážkami může omezovat jejich přístup 

k výrobkům a službám, což vede k situaci, 

která vyžaduje přizpůsobení výrobků 

a služeb jejich zvláštním potřebám; 

3) „osobami s funkčním omezením“ 

osoby, které mají trvalé nebo dočasné 

fyzické, duševní, mentální nebo smyslové 

poškození, postižení v souvislosti s věkem, 

omezenou schopnost pohybu nebo jiné 

omezení tělesných funkcí nebo struktur, 

které v interakci s různými překážkami 

může omezovat jejich přístup k výrobkům 

a službám, což vede k situaci, která 

vyžaduje přizpůsobení výrobků a služeb 

jejich zvláštním potřebám; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/243 

Pozměňovací návrh  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „bezbariérovým“ vnímatelný, ovladatelný 

a srozumitelný, bez jakýchkoli zvláštních 

překážek a nevedoucí ke zmenšení 

nezávislosti; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/244 

Pozměňovací návrh  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Služby letecké, autobusové, 

železniční a vodní přepravy cestujících, 

internetové stránky těchto služeb a služby 

poskytované na mobilních zařízeních, 

terminály pro inteligentní prodej jízdenek, 

poskytování informací o provozu 

v reálném čase a samoobslužné terminály, 

stroje pro výdej lístků a jízdenek 

a odbavovací kiosky používané pro účely 

poskytování přepravních služeb cestujícím 

musí splňovat odpovídající požadavky 

stanovené v oddíle V přílohy I. 

6. Služby letecké, autobusové, 

autokarové, železniční, lodní 

a intermodální přepravy cestujících, 

včetně služeb spojených s městkou 

dopravou, mobilitou a zastavěným 

prostředím, internetové stránky těchto 

služeb a služby poskytované na mobilních 

zařízeních, terminály pro inteligentní 

prodej jízdenek, poskytování informací 

o provozu v reálném čase a samoobslužné 

terminály jako automatické pokladny, 

odbavovací kiosky používané pro účely 

poskytování přepravních služeb cestujícím, 

služby spojené s cestovním ruchem, mimo 

jiné ubytovací a stravovací služby, plní 
požadavky oddílu V přílohy I, pouze 

pokud tyto požadavky nejsou již zahrnuty 

do následujících samostatných právních 

předpisů: pro železniční přepravu nařízení 

(ES) č. 1371/2007, nařízení (EU) č. 

1300/2014 a nařízení (EU) č 

454/2011, pro autobusovou a autokarovou 

přepravu nařízení (EU) č. 181/2011, pro 

námořní přepravu a přepravu po 

vnitrozemských vodních cestách nařízení 

(EU) č. 1177/2010 a pro leteckou 

přepravu nařízení (ES) č. 1107/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Pozměňovací návrh  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

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, a klientská 

centra a obchody provozované telefonními 

operátory, jakož i jakákoli jiná služba 

nebo místo pro nákup kteréhokoli 

z výrobků, na něž se vztahuje tato 

směrnice, splňovaly požadavky na 

přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, 

aby osobám s funkčním omezením 

a osobám se zdravotním postižením, 

využívání tohoto prostředí co nejvíce 

usnadnily. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Pozměňovací návrh  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 21 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) při přezkumu nařízení Unie, 

kterými se stanovují práva cestujících 

v letecké, železniční, autokarové, lodní 

a autobusové dopravě, včetně jejich 

intermodálních aspektů; 

Or. en 

 

 

 


