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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/237 

Pakeitimas 237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies c punkto i i papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ii) interneto svetainėms, mobiliaisiais 

įrenginiais teikiamoms paslaugoms, 

pažangių bilietų pardavimui ir 

informacijos realiuoju laiku teikimui; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/238 

Pakeitimas 238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies c punkto i ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iii) transporto priemonėms, susijusiai 

infrastruktūrai ir fizinei aplinkai, 

įskaitant prieigą be laiptelių visose 

viešosiose stotyse; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/239 

Pakeitimas 239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies c punkto i v papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iv) valstybės narės užtikrina, kad jų 

teritorijoje taksi ir nuomojamų 

automobilių parke būtų atitinkamas 

skaičius pritaikytų transporto priemonių. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/240 

Pakeitimas 240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) turizmo paslaugoms, įskaitant 

apgyvendinimą ir maitinimą. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/241 

Pakeitimas 241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis  

 Pritaikymas labai mažų įmonių 

poreikiams 

 Valstybės narės gali pritaikyti šioje 

direktyvoje nustatytas gamintojų, 

importuotojų, platintojų ir paslaugų 

teikėjų pareigas prie labai mažų įmonių 

poreikių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Labai mažos įmonės yra svarbios prieinamų gaminių ir paslaugų teikėjos. Direktyvoje nustatyti 

reikalavimai turėtų būti taikomi kuo plačiau siekiant sumažinti vidaus rinkos susiskaidymą. Vis 

dėlto, reikėtų pripažinti, kad reikalavimų laikymosi išlaidos mažesnėms įmonėms gali padidėti. 

Todėl valstybės narės turėtų turėti veikimo laisvę pritaikyti labai mažoms įmonėms, 

užsiimančioms prieinamų gaminių gamyba, importu ir platinimu, taip pat prieinamų paslaugų 

teikimu, taikomas prievoles. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/242 

Pakeitimas 242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) funkcinių sutrikimų turintys 

asmenys – asmenys, turintys fizinių, 

psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, su 

amžiumi susijusių sutrikimų, arba 

asmenys, kuriems dėl kitokių nuolatinių 

arba laikinų su žmogaus kūno 

funkcionavimu susijusių priežasčių kyla 

įvairių kliūčių įprastai naudotis gaminiais ir 

paslaugomis, todėl atsiranda poreikis tuos 

gaminius ir paslaugas pritaikyti prie šių 

asmenų konkrečių reikmių; 

3) funkcinių sutrikimų turintys 

asmenys – asmenys, turintys fizinių, 

psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, su 

amžiumi susijusių sutrikimų, riboto 

judumo asmenys arba asmenys, kuriems 

dėl kitokių nuolatinių arba laikinų su 

žmogaus kūno funkcionavimu susijusių 

priežasčių kyla įvairių kliūčių įprastai 

naudotis gaminiais ir paslaugomis, todėl 

atsiranda poreikis tuos gaminius ir 

paslaugas pritaikyti prie šių asmenų 

konkrečių reikmių; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/243 

Pakeitimas 243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 be kliūčių – stebima, naudojama ir 

suprantama prieiga, kai nepatiriama jokių 

specifinių kliūčių, kuri jokiu būdu 

nesumažina nepriklausomumo; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.9.2017 A8-0188/244 

Pakeitimas 244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 6 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Keleivinio oro, autobusų, 

geležinkelių ir vandens transporto 

paslaugos, interneto svetainės, 

mobiliaisiais įrenginiais pagrįstos 

paslaugos, pažangus bilietų pardavimas, 

informacija realiuoju laiku ir savitarnos 

terminalai, bilietų pardavimo automatai ir 

registravimo aparatai, naudojami teikti 

keleivinio transporto paslaugas, atitinka I 

priedo V skyriuje nustatytus atitinkamus 

reikalavimus. 

6. Oro, autobusų, tolimojo 

susisiekimo autobusų, geležinkelių, jūrų 

transporto ir įvairiarūšio keleivių vežimo 

paslaugos, įskaitant paslaugas, susijusias 

su miesto transportu, judumas ir fizinė 

aplinka, interneto svetainės, mobiliaisiais 

įrenginiais pagrįstos paslaugos, pažangus 

bilietų pardavimas, informacija realiuoju 

laiku ir savitarnos terminalai, pavyzdžiui, 

mokėjimo aparatai registravimo aparatai, 

naudojami teikti keleivinio transporto 

paslaugas, turizmo paslaugos, susijusios 

su, be kita ko, apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugomis, turi atitikti I 

priedo V skirsnio reikalavimus tik tuo 

atveju, jei šie reikalavimai nėra taikomi 

pagal šiuos specialiuosius teisės aktus: dėl 

geležinkelių transporto – pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007, 

Reglamentą (ES) Nr. 1300/2014 ir 

Reglamentą (ES) Nr. 454/2011; dėl miesto 

ir tolimojo susisiekimo autobusų 

transporto – pagal Reglamentą (ES) 

Nr. 181/2011; dėl jūrų ir vidaus vandenų 

transporto – pagal Reglamentą (ES) 

Nr. 1177/2010; dėl oro transporto – pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1107/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Pakeitimas 245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 10 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10. Atsižvelgdamos į nacionalines 

sąlygas, valstybės narės gali nuspręsti, kad 

keleivinio transporto paslaugų klientų 

naudojama fizinė aplinka, įskaitant 

paslaugų teikėjų ir infrastruktūros 

vykdytojų valdomą aplinką, taip pat banko 

paslaugų ir parduotuvių, telefonijos 

paslaugas teikiančių vykdytojų aprėpiamų 

vartotojų paslaugų centrų fizinė aplinka 

turi atitikti I priedo X skyriaus 

prieinamumo reikalavimus, kad ja 

visapusiškai galėtų naudotis funkcinių 

sutrikimų turintys asmenys, įskaitant 

neįgaliuosius. 

10. Valstybės narės užtikrina, kad 

keleivinio transporto paslaugų klientų 

naudojama fizinė aplinka, įskaitant 

paslaugų teikėjų ir infrastruktūros 

vykdytojų valdomą aplinką, taip pat banko 

paslaugų ir parduotuvių, telefonijos 

paslaugas teikiančių vykdytojų aprėpiamų 

vartotojų paslaugų centrų, taip pat bet 

kokių kitų paslaugų ar gaminių, kuriems 

taikoma ši direktyva, pardavimo vietų 
fizinė aplinka atitiktų I priedo X skyriaus 

prieinamumo reikalavimus, kad ja 

visapusiškai galėtų naudotis funkcinių 

sutrikimų turintys asmenys ir neįgalieji. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Pakeitimas 246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Report A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) persvarstant Sąjungos 

reglamentus, kuriais nustatomos oro 

transporto, geležinkelių, vandens ir 

autobusų transporto keleivių teisės, 

įskaitant susijusius įvairiarūšiškumo 

aspektus; 

Or. en 

 


