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7.9.2017 A8-0188/250 

Predlog spremembe  250 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Boljša dostopnost proizvodov in 

storitev bo izboljšala življenje invalidov, 

pa tudi oseb s stalnimi ali začasnimi 

funkcijskimi omejitvami, kot so starejše 

osebe, nosečnice in osebe, ki potujejo s 

prtljago. Zato je bistvenega pomena, da ta 

direktiva zajema tudi invalide in osebe z 

začasnimi ali stalnimi funkcijskimi 

omejitvami, da bi zagotovili dejanske 

koristi in samostojno življenje večjega 

dela družbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba je potrebna, da se ponovno navedejo osebe s funkcijskimi omejitvami, ki so bile 

izključene na ravni odbora IMCO. S tem je omogočena dostopnost za širši krog ljudi. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Predlog spremembe  251 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) V nekaterih primerih bi skupne 

zahteve glede dostopnosti grajenega 

okolja olajšale prosti pretok povezanih 

storitev in invalidov. Zato ta direktiva 

državam članicam omogoča, da vključijo 

grajeno okolje, ki se uporablja za 

zagotavljanje storitev, v področje uporabe 

te direktive, v okviru katerega mora 

izpolnjevati zahteve glede dostopnosti iz 

Priloge X. 

(23) Brez skupnih zahtev glede 

dostopnosti grajenega okolja, povezanega 

s proizvodi in storitvami, s standardi glede 

dostopnosti blaga in storitev ni mogoče 

učinkovito zagotavljati dostopnosti za 

invalide in osebe s funkcijskimi 

omejitvami. Zato ta direktiva države 

članice obvezuje, da vključijo grajeno 

okolje, ki se uporablja za zagotavljanje 

proizvodov in storitev, v področje uporabe 

te direktive, v okviru katerega mora 

izpolnjevati zahteve glede dostopnosti iz 

Priloge X. Poleg tega bi se morale zahteve 

glede dostopnosti uporabljati le pri 

izgradnji nove infrastrukture ali pri 

izvedbi večjih obnovitvenih del. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba je potrebna, da se ponovno navedejo osebe s funkcijskimi omejitvami, ki so bile 

izključene na ravni odbora IMCO, in da se okrepi načelo grajenega okolja. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Predlog spremembe  252 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) avdiovizualne medijske storitve in s 

tem povezano oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi; 

(b) avdiovizualne medijske storitve s 

pripadajočo opremo za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ponovna uvedba točke, ki je bila črtana na ravni odbora. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Predlog spremembe  253 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza; 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, storitve 

mobilnosti ter njihove storitve 

intermodalnih povezav, vključno z javnim 

mestnim prometom, na primer sistemi 

podzemne železnice, tramvajev, 

trolejbusov in avtobusov, v povezavi s: 

(i) samopostrežnimi terminali na ozemlju 

Unije, vključno z avtomati za izdajanje 

vozovnic, plačilnimi terminali in avtomati 

za prijavo; 

(ii) spletnimi mesti, storitvami na osnovi 

mobilnih naprav, sistemi pametnega 

izdajanja vozovnic in obveščanjem v 

realnem času; 

(iii) vozili, z njimi povezano infrastrukturo 

in grajenim okoljem, vključno z dostopom 

brez stopnic na vseh postajališčih javnega 

prometa; 

(iv) voznim parkom taksijev in najemnih 

avtomobilov, v katerem je ustrezen delež 

prilagojenih vozil. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zahteve glede dostopnosti morajo ustrezno zajemati vsa prevozna sredstva na vseh ravneh, od 

prevoza na dolge razdalje do mestnega prevoza, vključno s tem povezanimi storitvami. 

Zajemati morajo tudi intermodalne povezave. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Predlog spremembe  254 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Avdiovizualne medijske storitve in 

s tem povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge 

I. 

5. Avdiovizualne medijske storitve v 

skladu z ukrepi, ki jih sprejmejo države 

članice na podlagi člena 7 Direktive 

XX/YYYY/EU, in s tem povezana oprema 

za potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka IV Priloge I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Predlog spremembe  255 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

bančnih storitev za potrošnike ter centri 

storitev za stranke in trgovine v okviru 

operaterjev telefonije, v primeru izgradnje 

nove infrastrukture ali prenove, katere 

posledica je znatna sprememba strukture 

obstoječe zgradbe, izpolnjujeta zahteve 

glede dostopnosti iz oddelka X Priloge I, 

da bi ju lahko invalidi čim več uporabljali. 

To ne posega v pravne akte Unije in v 

nacionalno zakonodajo za varstvo 

nacionalnih bogastev, ki imajo umetniško, 

zgodovinsko ali arheološko vrednost. 

Države članice, ki želijo uvesti novo 

zakonodajo ali so na svojem ozemlju že 

uvedle nacionalno zakonodajo o zahtevah 

glede dostopnosti grajenega okolja, 

morajo izpolnjevati zahteve glede 

grajenega okolja, navedene v tej direktivi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta direktiva mora mora prinesti dejanske koristi za invalide in osebe s funkcijskimi 
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omejitvami. Zato morajo biti določbe o grajenem okolju zavezujoče, države članice pa ne bi 

smele imeti možnosti, da bi uvedle zahteve, ki bi bile manjše od minimalnih zahtev iz te 

direktive. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Predlog spremembe  256 

Marco Zullo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 

omejitvami in invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba je potrebna, da se ponovno navedejo osebe s funkcijskimi omejitvami, ki so bile 

izključene na ravni odbora IMCO. S tem je omogočena dostopnost za širši krog ljudi. 

 

 


