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7.9.2017 A8-0188/237 

Predlog spremembe  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ii) spletna mesta, storitve na osnovi 

mobilnih naprav, sistemi pametnega 

izdajanja vozovnic in obveščanje v 

realnem času; 

Or. en 



 

AM\1133709SL.docx  PE605.628v01-00 
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7.9.2017 A8-0188/238 

Predlog spremembe  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka iii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iii) vozila, z njimi povezana 

infrastruktura in grajeno okolje, vključno 

z dostopom brez stopnic na vseh 

postajališčih javnega prometa; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/239 

Predlog spremembe  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka iv 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iv) države članice zagotovijo, da je na 

njihovem ozemlju v voznem parku taksijev 

in najemnih avtomobilov ustrezen delež 

prilagojenih vozil. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/240 

Predlog spremembe  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) turistične storitve, vključno z 

zagotavljanjem nastanitve ter pripravo in 

dostavo hrane. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/241 

Predlog spremembe  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Prilagajanje potrebam mikropodjetij 

 Države članice lahko prilagodijo 

obveznosti proizvajalcev, uvoznikov, 

distributerjev in ponudnikov storitev, ki so 

določene v tej direktivi, tako da so v 

skladu s potrebami mikropodjetij. 

Or. en 

Obrazložitev 

Mikropodjetja so pomembni ponudniki dostopnih proizvodov in storitev. Zahteve iz direktive bi se morale 

uporabljati v čim širšem obsegu, da bi zmanjšali razdrobljenost na notranjem trgu. Priznati pa je treba, 

da se stroški usklajevanja s predpisi lahko povečajo, čim manjša je organizacija. Zato bi morale države 

članice imeti možnost, da prilagodijo obveznosti za mikropodjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, uvozom 

in distribucijo dostopnih proizvodov ter zagotavljajo dostopne storitve. 
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7.9.2017 A8-0188/242 

Predlog spremembe  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) „osebe s funkcijskimi omejitvami“ 

pomenijo osebe s trajnimi ali začasnimi 

telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 

senzoričnimi okvarami, oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, ali drugimi 

oslabitvami zmogljivosti človeškega telesa, 

ki jih v povezavi z različnimi ovirami 

lahko omejujejo pri dostopu do proizvodov 

in storitev, kar privede do okoliščin, ki 

zahtevajo prilagoditev navedenih 

proizvodov in storitev njihovim posebnim 

potrebam; 

(3) „osebe s funkcijskimi omejitvami“ 

pomenijo osebe s trajnimi ali začasnimi 

telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 

senzoričnimi okvarami, oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, omejeno 

mobilnostjo ali drugimi oslabitvami 

zmogljivosti človeškega telesa, ki jih v 

povezavi z različnimi ovirami lahko 

omejujejo pri dostopu do proizvodov in 

storitev, kar privede do okoliščin, ki 

zahtevajo prilagoditev navedenih 

proizvodov in storitev njihovim posebnim 

potrebam; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/243 

Predlog spremembe  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „neoviran“ pomeni zaznaven, uporabljiv 

in razumljiv brez posebnih ovir ter tak, da 

ne zmanjšuje neodvisnosti; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/244 

Predlog spremembe  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, 

spletišča, storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem 

času ter samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice/vstopnice in 

avtomati za prijavo, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza, 

izpolnjujejo ustrezne zahteve iz oddelka V 

Priloge I. 

6. Letalske, avtobusne, železniške, 

ladijske in intermodalne storitve 

potniškega prevoza, vključno s storitvami, 

povezanimi z mestnim prometom, 

mobilnostjo in grajenim okoljem, 

spletišča, storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem 

času ter samopostrežni terminali, kot so 

plačilni avtomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo, 

ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev 

potniškega prevoza, storitev, povezanih s 

turizmom, med drugim nastanitvene 

storitve in gostinske storitve, izpolnjujejo 
zahteve iz oddelka V Priloge I le, če te 

zahteve niso že vključene v naslednji 

posebni zakonodaji: za železniški prevoz v 

Uredbo (ES) št. 1371/2007, Uredbo (EU) 

št. 1300/2014 ali Uredbo (EU) 

št. 454/2011, za avtobusni prevoz v 

Uredbo (EU) št. 181/2011, za prevoz po 

morju in celinskih plovnih poteh v Uredbo 

(EU) št. 1177/2010 in za letalski prevoz v 

Uredbo (EU) št. 1107/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Predlog spremembe  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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, centri storitev za 

stranke in trgovine v okviru operaterjev 

telefonije, ter druge storitve ali prodajna 

mesta proizvodov, vključenih v to 

direktivo, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz oddelka X Priloge I, da bi jih 

lahko osebe s funkcijskimi omejitvami in 

invalidi čim več uporabljali. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Predlog spremembe  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) pri pregledu uredb Unije o 

pravicah potnikov v zračnem, 

železniškem, avtobusnem in vodnem 

prometu, vključno z intermodalnimi 

vidiki; 

Or. en 

 


