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7.9.2017 A8-0188/250 

Pozmeňujúci návrh  250 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Lepšia prístupnosť výrobkov 

a služieb zlepší nielen život osôb 

so zdravotným postihnutím, ale aj osôb 

s inými trvalými alebo dočasnými 

funkčnými obmedzeniami, ako sú staršie 

osoby, tehotné ženy a osoby cestujúce 

s batožinou. Je preto dôležité, aby táto 

smernica zahŕňala osoby so zdravotným 

postihnutím, ako aj osoby s dočasnými 

alebo trvalými funkčnými obmedzeniami, 

s cieľom zabezpečiť skutočný prínos 

a nezávislý život pre širšiu časť 

spoločnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby sa znovu zaviedol odkaz na osoby 

s funkčnými obmedzeniami, ktorý bol zrušený na úrovni výboru IMCO. Toto doplnenie 

poukazuje na výhody dostupnosti pre širšiu verejnosť. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Pozmeňujúci návrh  251 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) V niektorých situáciách by 

spoločné požiadavky na prístupnosť 

zastavaného prostredia uľahčili voľný 

pohyb príslušných služieb a osôb so 

zdravotným postihnutím. Táto smernica 

preto umožňuje členským štátom, aby 

zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa 

používa pri poskytovaní príslušných 

služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, čim sa zabezpečí dodržiavanie 

požiadaviek na prístupnosť stanovených v 

prílohe X. 

(23) Bez spoločných požiadaviek na 

prístupnosť zastavaného prostredia 

spojeného s výrobkami a službami 

nemôžu nijaké normy v oblasti 

prístupnosti tovaru a služieb účinne 

zabezpečovať prístupnosť pre osoby so 

zdravotným postihnutím a osoby s 

funkčnými obmedzeniami. Táto smernica 

preto ukladá členským štátom povinnosť, 

aby zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa 

používa pri poskytovaní príslušných 

výrobkov a služieb, do rozsahu pôsobnosti 

tejto smernice, čím sa zabezpečí 

dodržiavanie požiadaviek na prístupnosť 

stanovených v prílohe X. Požiadavky na 

prístupnosť by sa okrem toho mali 

uplatňovať iba pri výstavbe novej 

infraštruktúry alebo pri vykonávaní 

zásadných renovácií. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby sa znovu zaviedol odkaz na osoby 

s funkčnými obmedzeniami, ktorý bol zrušený na úrovni výboru IMCO, a aby sa posilnila 

zásada zastavaného prostredia. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Pozmeňujúci návrh  252 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) audiovizuálne mediálne služby a 

súvisiace zariadenia s vyspelou 

počítačovou kapacitou určené 

pre spotrebiteľov, 

b) audiovizuálne mediálne služby so 

súvisiacimi zariadeniami s vyspelou 

počítačovou kapacitou určené 

pre spotrebiteľov, 

Or. en 

Odôvodnenie 

Opätovné zavedenie bodu vypusteného na úrovni výboru. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Pozmeňujúci návrh  253 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) služby leteckej, autobusovej, 

železničnej a vodnej osobnej dopravy, 

c) služby leteckej, autobusovej, 

železničnej a vodnej osobnej dopravy, 

služby mobility a intermodálneho spojenia 

vrátane verejnej mestskej dopravy, ako sú 

metro, železnica, električka, trolejbus 

a autobus, pokiaľ ide o: 

i) samoobslužné terminály, ktoré sa 

nachádzajú na území Únie, vrátane 

automatov na výdaj lístkov, platobných 

terminálov a odbavovacích zariadení; 

ii) webové stránky, služby poskytované 

prostredníctvom mobilných zariadení, 

inteligentný predaj lístkov a poskytovanie 

informácií v reálnom čase; 

iii) vozidlá, súvisiacu infraštruktúru 

a zastavané prostredie vrátane 

bezbariérového prístupu na všetkým 

verejných staniciach; 

iv) vozové parky taxíkov a nájomných áut, 

v ktorých sú primerane zastúpené 

upravené vozidlá. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Požiadavky na dostupnosť musia primerane pokrývať všetky dopravné prostriedky na každej 

úrovni, od diaľkových spojov po mestskú dopravu, vrátane súvisiacich služieb. Zahrnuté by 

malo byť aj intermodálne spojenie. 



 

AM\1133711SK.docx  PE605.628v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.9.2017 A8-0188/254 

Pozmeňujúci návrh  254 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Audiovizuálne mediálne služby 

a súvisiace zariadenia s vyspelou 

výpočtovou kapacitou určené pre 

spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky 

stanovené v oddiele IV prílohy I. 

5. Audiovizuálne mediálne služby 

podľa opatrení prijatých členskými štátmi 

na základe článku 7 smernice 

XX/YYYY/EÚ a súvisiace zariadenia 

s vyspelou výpočtovou kapacitou určené 

pre spotrebiteľov musia spĺňať požiadavky 

stanovené v oddiele IV prílohy I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Pozmeňujúci návrh  255 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 pre spotrebiteľov, ako aj 

centrá služieb zákazníkom a obchody 

prevádzkované telefonickými operátormi, 

pokiaľ ide o výstavbu novej infraštruktúry 

alebo obnovu, ktorej výsledkom by bola 

podstatná zmena konštrukcie existujúcej 

budovy, spĺňalo požiadavky na prístupnosť 

stanovené v oddiele X prílohy 1, aby 

osobám so zdravotným postihnutím 

umožnili využívať v čo najväčšej miere 

takéto prostredie. Toto sa uplatňuje bez 

toho, aby boli dotknuté právne akty Únie 

a vnútroštátne právne predpisy 

na ochranu národného kultúrneho 

bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú 

alebo archeologickú hodnotu. Členské 

štáty, ktoré chcú zaviesť nové právne 

predpisy alebo že už majú vnútroštátne 

právne predpisy týkajúce sa požiadaviek 

na prístupnosť zastavaného prostredia na 

ich území, musia spĺňať požiadavky na 

prístupnosť zastavaného prostredia 

stanovené v tejto smernici. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Táto smernica musí poskytovať skutočné praktické výhody pre ľudí so zdravotným 

postihnutím a ľudí trpiacich funkčnými obmedzeniami. Preto ustanovenia o zastavanom 

prostredí musia byť povinné a členské štáty by nemali mať možnosť ísť pod minimálne 

požiadavky stanovené touto smernicou. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Pozmeňujúci návrh  256 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 3 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) odhadované náklady a prínosy pre 

hospodárske subjekty vo vzťahu 

k odhadovanému prínosu pre osoby so 

zdravotným postihnutím, pričom sa 

zohľadňuje frekvencia a čas využívania 

konkrétneho výrobku alebo služby. 

b) odhadované náklady a prínosy pre 

hospodárske subjekty vo vzťahu 

k odhadovanému prínosu pre osoby 

s funkčnými obmedzeniami a osoby so 

zdravotným postihnutím, pričom sa 

zohľadňuje frekvencia a čas využívania 

konkrétneho výrobku alebo služby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby sa znovu zaviedol odkaz na osoby 

s funkčnými obmedzeniami, ktorý bol zrušený na úrovni výboru IMCO. Toto doplnenie 

poukazuje na výhody dostupnosti pre širšiu verejnosť. 

 

 


