
 

AM\1133709SK.docx  PE605.628v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.9.2017 A8-0188/237 

Pozmeňujúci návrh  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ii) webové sídla, služby poskytované 

prostredníctvom mobilných zariadení, 

inteligentný predaj lístkov a poskytovanie 

informácií v reálnom čase; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/238 

Pozmeňujúci návrh  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod iii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iii) vozidlá, súvisiacu infraštruktúru a 

zastavané prostredie, vrátane 

bezbariérového prístupu na všetkých 

verejných staniciach; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/239 

Pozmeňujúci návrh  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod iv 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iv) Členské štáty zabezpečujú, aby vo 

vozových parkoch taxíkov a nájomných 

áut na ich území boli v primeranom 

podiele zastúpené aj upravené vozidlá. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/240 

Pozmeňujúci návrh  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) služby cestovného ruchu vrátane 

poskytovania ubytovania a stravovania. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/241 

Pozmeňujúci návrh  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1 a  

 Prispôsobenie potrebám mikropodnikov 

 Členské štáty môžu prispôsobiť povinnosti 

výrobcov, dovozcov, distribútorov a 

poskytovateľov služieb stanovené v tejto 

smernici tak, aby zodpovedali potrebám 

mikropodnikov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mikropodniky sú dôležitými poskytovateľmi prístupných výrobkov a služieb. Požiadavky stanovené v tejto 

smernici by sa mali uplatňovať v čo najširšej miere s cieľom znížiť fragmentáciu vnútorného trhu. Treba 

však tiež uznať, že náklady na dodržiavanie právnych predpisov sa môžu zvýšiť v prípade menších 

organizácií. Členské štáty by preto mali mať priestor na prispôsobenie povinností, ktorým čelia 

mikropodniky zapojené do výroby, dovozu a distribúcie prístupných výrobkov a poskytovania prístupných 

služieb. 



 

AM\1133709SK.docx  PE605.628v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.9.2017 A8-0188/242 

Pozmeňujúci návrh  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) „osoby s funkčnými 

obmedzeniami“ sú osoby, ktoré majú trvalé 

alebo dočasné telesné, duševné, 

intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, 

postihnutie súvisiace s vekom alebo iné 

trvalé či dočasné poškodenie súvisiace s 

výkonnosťou ľudského tela, ktoré v 

súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu 

obmedzovať ich prístup k výrobkom a 

službám, čo vedie k situácii, ktorá si 

vyžaduje prispôsobiť takéto výrobky a 

služby ich osobitným potrebám, 

(3) „osoby s funkčnými 

obmedzeniami“ sú osoby, ktoré majú trvalé 

alebo dočasné telesné, duševné, 

intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, 

postihnutie súvisiace s vekom, zníženú 

pohyblivosť alebo iné trvalé či dočasné 

poškodenie súvisiace s výkonnosťou 

ľudského tela, ktoré v súčinnosti s rôznymi 

prekážkami môžu obmedzovať ich prístup 

k výrobkom a službám, čo vedie k situácii, 

ktorá si vyžaduje prispôsobiť takéto 

výrobky a služby ich osobitným potrebám, 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/243 

Pozmeňujúci návrh  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „bezbariérový“ je vnímateľný, použiteľný 

a zrozumiteľný, bez akejkoľvek osobitnej 

prekážky, ktorý nespôsobuje žiadne 

obmedzenie nezávislosti; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/244 

Pozmeňujúci návrh  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Služby leteckej, autobusovej, 

železničnej a vodnej osobnej dopravy, 

webové sídla, služby poskytované cez 

mobilné zariadenia, terminály pre 

inteligentný predaj cestovných lístkov a 

poskytovanie informácií v reálnom čase, 

ako aj samoobslužné terminály, automaty 

na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia 

používané na účely poskytovania služieb 

osobnej dopravy musia spĺňať príslušné 

požiadavky stanovené v oddiele V prílohy 

I. 

6. Služby leteckej, autobusovej, 

autokarovej, železničnej, lodnej a 

intermodálnej osobnej dopravy vrátane 

služieb týkajúcich sa mestskej dopravy, 

mobility a zastavaného prostredia, webové 

stránky, služby poskytované cez mobilné 

zariadenia, inteligentný predaj cestovných 

lístkov a poskytovanie informácií v 

reálnom čase, ako aj samoobslužné 

terminály, ako sú platobné automaty, 

odbavovacie zariadenia používané na účely 

poskytovania služieb osobnej dopravy, 

služby spojené s cestovným ruchom, 

okrem iného ubytovacie a stravovacie 

služby, musia spĺňať požiadavky oddielu V 

prílohy I, len ak sa na tieto požiadavky 

ešte nevzťahujú tieto osobitné právne 

predpisy: v prípade železničnej dopravy 

nariadenie (ES) č. 1371/2007, nariadenie 

(EÚ) č. 1300/2014 a nariadenie (EÚ) č. 

454/2011, v prípade autobusovej a 

autokarovej dopravy nariadenie (EÚ) č. 

181/2011, v prípade námornej a 

vnútrozemskej vodnej dopravy nariadenie 

(EÚ) č. 1177/2010 a v prípade leteckej 

dopravy nariadenie (EÚ) č. 1107/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Pozmeňujúci návrh  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

bankové služby, ako aj centrá služieb 

zákazníkom a obchody prevádzkované 

telefonickými operátormi, ako aj 

akákoľvek iná služba alebo miesto 

predaja akýchkoľvek výrobkov, na ktoré 

sa vzťahuje táto smernica, spĺňali 
požiadavky na prístupnosť stanovené 

v oddiele X prílohy 1, aby osobám 

s funkčnými obmedzeniami a osobám so 

zdravotným postihnutím v čo najväčšej 

miere umožnili využívať takéto prostredie. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Pozmeňujúci návrh  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) pri preskúmaní predpisov Únie, 

ktorými sa ustanovujú práva cestujúcich v 

leteckej, železničnej, vodnej a autobusovej 

doprave vrátane ich intermodálnych 

aspektov; 

Or. en 

 


