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7.9.2017 A8-0188/250 

Pakeitimas 250 

Marco Zullo 

EFDD 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 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) dėl didesnio gaminių ir paslaugų 

prieinamumo pagerės ne tik neįgaliųjų, 

bet ir asmenų, turinčių kitų nuolatinių ar 

laikinų funkcinių sutrikimų, pvz., 

pagyvenusių žmonių, nėščių moterų ir su 

bagažu keliaujančių asmenų, gyvenimas. 

Todėl, siekiant didesnei visuomenės daliai 

užtikrinti tikrą naudą ir nepriklausomą 

gyvenimą, labai svarbu, kad į šią 

direktyvą būtų įtraukti neįgalūs asmenys, 

taip pat asmenys, turintys laikinų ar 

nuolatinių funkcinių sutrikimų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šio pakeitimo reikia siekiant vėl įrašyti nuorodą į funkcinių sutrikimų turinčius asmenis, kuri buvo 

panaikinta IMCO komiteto lygmeniu. Šis papildymas parodo prieinamumo platesnei visuomenės daliai 

naudą. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Pakeitimas 251 

Marco Zullo 

EFDD 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 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) kai kuriais atvejais bendrais 

fizinės aplinkos prieinamumo 

reikalavimais būtų sudaromos 

palankesnės sąlygos laisvam susijusių 

paslaugų ir neįgaliųjų judėjimui. Todėl 

šioje direktyvoje valstybėms narėms 

suteikiama galimybė į šios direktyvos 

taikymo sritį įtraukti fizinę aplinką, 

naudojamą teikiant paslaugas, kad būtų 

laikomasi X priede nustatytų prieinamumo 

reikalavimų; 

(23) nesant bendrų fizinės aplinkos, 

susijusios su gaminiais ir paslaugomis, 
prieinamumo reikalavimų, jokie gaminių 

ir paslaugų prieinamumo standartai 

negali veiksmingai užtikrini prieinamumo 

neįgaliesiems ir asmenims, turintiems 

funkcinių sutrikimų. Todėl šia direktyva 

reikalaujama, kad valstybės narės į šios 

direktyvos taikymo sritį įtrauktų fizinę 

aplinką, naudojamą teikiant gaminius ir 

paslaugas, kad būtų laikomasi X priede 

nustatytų prieinamumo reikalavimų. Be to, 

prieinamumo reikalavimai turėtų būti 

taikomi tik kuriant naują infrastruktūrą 

arba vykdant reikšmingas renovacijas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šio pakeitimo reikia tam, kad būtų vėl įrašyta nuoroda į funkcinių sutrikimų turinčius asmenis, kuri buvo 

panaikinta IMCO komiteto lygmeniu, ir sustiprintas fizinės aplinkos principas. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Pakeitimas 252 

Marco Zullo 

EFDD 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 b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms ir susijusiai vartotojų įrangai 

su pažangiais kompiuteriniais gebėjimais, 

b) audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugoms su susijusia vartotojų įranga 

su pažangiais kompiuteriniais gebėjimais, 

Or. en 

Pagrindimas 

Vėl įrašomas komiteto lygmeniu išbrauktas punktas. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Pakeitimas 253 

Marco Zullo 

EFDD 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 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) keleivinio oro, autobusų, 

geležinkelių ir vandens transporto 

paslaugoms, 

c) keleivinio oro, autobusų, 

geležinkelių ir vandens transporto 

paslaugoms, taip pat judumo ir 

įvairiarūšio transporto jungčių 

paslaugoms, įskaitant miestų viešąjį 

transportą, pvz., metro, geležinkelių, 

tramvajų, troleibusų ir autobusų sistemas, 

susijusias su: 

i) savitarnos terminalais, esančiais 

Sąjungos teritorijoje, be kita ko, bilietų 

pardavimo automatais, mokėjimo 

terminalais ir registravimo aparatais; 

ii) interneto svetainėmis, mobiliaisiais 

įrenginiais teikiamomis paslaugomis, 

pažangiu bilietų pardavimu ir 

informacijos realiuoju laiku teikimu; 

iii) transporto priemonėmis, susijusia 

infrastruktūra ir fizine aplinka, įskaitant 

prieigą be laiptų visose viešosiose stotyse; 

iv) taksi ir nuomojamų automobilių 

parkais, kurie turėtų tinkamą dalį 

pritaikytų transporto priemonių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Prieinamumo reikalavimai turėtų būti atitinkamai taikomi visoms transporto priemonėms visais 

lygmenimis, pradedant didelių atstumų baigiant miesto transportu, įskaitant susijusias paslaugas. Taip 

pat turėtų būti įtrauktos įvairiarūšio transporto jungtys. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Pakeitimas 254 

Marco Zullo 

EFDD 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 

3 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugos ir susijusi vartotojų įranga su 

pažangiosios kompiuterijos pajėgumais 

atitinka I priedo IV skyriuje nustatytus 

reikalavimus. 

5. Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugos, atsižvelgiant į priemones, kurių 

ėmėsi valstybės narės pagal Direktyvos 

XX/YYYY/ES 7 straipsnį, ir susijusi 

vartotojų įranga su pažangiosios 

kompiuterijos pajėgumais atitinka I priedo 

IV skyriuje nustatytus reikalavimus. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Pakeitimas 255 

Marco Zullo 

EFDD 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 

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 

vartotojų banko paslaugų ir parduotuvių, 

telefonijos paslaugas teikiančių vykdytojų 

aprėpiamų vartotojų paslaugų centrų fizinė 

aplinka turi atitikti I priedo X skyriuje 

nustatytus prieinamumo reikalavimus 

kuriant naują infrastruktūrą ar atliekant 

esminę renovaciją, pakeičiančią esamo 

pastato struktūrą, kad ja visapusiškai 

galėtų naudotis neįgalieji. Tai nedaro 

poveikio Sąjungos teisės aktams ir 

nacionaliniams teisės aktams dėl meninės, 

istorinės ar archeologinės reikšmės 

nacionalinių vertybių apsaugos. Valstybės 

narės, kurios siekia numatyti naujus 

teisės aktus arba kurios jau priėmė 

nacionalinius teisės aktus dėl 

prieinamumo reikalavimų, susijusių su 

fizine aplinka jų teritorijoje, vykdo šioje 

direktyvoje nurodytus reikalavimus dėl 

fizinės aplinkos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įgyvendinant šią direktyvą turi būti sukurta tikra realiame gyvenime juntama nauda neįgaliesiems ir 

funkcinių sutrikimų turintiems asmenims. Todėl nuostatos dėl fizinės aplinkos turi būti privalomos ir 
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valstybėms narėms neturėtų būti suteikta galimybė taikyti mažesnius nei šioje direktyvoje numatytus 

būtiniausius reikalavimus. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Pakeitimas 256 

Marco Zullo 

EFDD 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 

12 straipsnio 3 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) apskaičiuotas išlaidas ir naudą 

ekonominės veiklos vykdytojams 

palyginus su numatoma nauda 

neįgaliesiems, atsižvelgiant į konkretaus 

gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą 

ir trukmę. 

b) apskaičiuotas išlaidas ir naudą 

ekonominės veiklos vykdytojams 

palyginus su numatoma nauda funkcinių 

sutrikimų turintiems asmenims ir 

neįgaliesiems, atsižvelgiant į konkretaus 

gaminio ar paslaugos naudojimo dažnumą 

ir trukmę. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šio pakeitimo reikia siekiant vėl įrašyti nuorodą į funkcinių sutrikimų turinčius asmenis, kuri buvo 

panaikinta IMCO komiteto lygmeniu. Šis papildymas parodo prieinamumo platesnei visuomenės daliai 

naudą. 

 


