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7.9.2017 A8-0188/268 

Pozměňovací návrh  268 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 21a) „bankovními službami“ retailové 

finanční služby zahrnující mimo jiné 

spořící a transakční účty, pojistné 

a penzijní produkty, elektronické peníze, 

úvěry, hypotéky a investiční nástroje. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/269 

Pozměňovací návrh  269 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Audiovizuální mediální služby 

a související koncová zařízení 

s pokročilým informačním potenciálem 

určená pro veřejnost musí splňovat 

požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I. 

5. Audiovizuální mediální služby, 

v souladu s opatřeními přijatými 

členskými státy na základě článku 7 

směrnice XX/YYYY/EU, a související 

koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem určená pro 

veřejnost musí splňovat požadavky 

stanovené v oddíle IV přílohy I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/270 

Pozměňovací návrh  270 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Členské státy se mohou 

s přihlédnutím k vnitrostátním 

podmínkám rozhodnout, že zastavěné 

prostředí, které využívají uživatelé služeb 

přepravy cestujících, včetně prostředí 

spravovaného poskytovateli služeb 

a provozovateli infrastruktury, jakož 

i zastavěné prostředí, které využívají 

uživatelé bankovních služeb, a klientská 

centra a obchody provozované telefonními 

operátory musí splňovat požadavky na 

přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, 

aby osobám s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením, využívání 

tohoto prostředí co nejvíce usnadnily. 

10. Členské státy zajistí, aby zastavěné 

prostředí, které využívají uživatelé služeb 

přepravy cestujících, včetně prostředí 

spravovaného poskytovateli služeb 

a provozovateli infrastruktury, jakož 

i zastavěné prostředí, které využívají 

uživatelé bankovních služeb, a klientská 

centra a obchody provozované telefonními 

operátory, ale i jakákoli jiná služba nebo 

místo nákupu jakéhokoli výrobku, na nějž 

se vztahuje tato směrnice, splňovaly 
požadavky na přístupnost stanovené 

v oddíle X přílohy I, aby osobám 

s funkčním omezením a osobám se 

zdravotním postižením využívání tohoto 

prostředí co nejvíce usnadnily. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Pozměňovací návrh  271 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Výrobci poskytnou příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 

odůvodněné žádosti všechny informace 

a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 

výrobku, a to v jazyce snadno 

srozumitelném tomuto orgánu. 

Spolupracují s tímto orgánem na jeho 

žádost při činnostech, jejichž cílem je 

odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 

uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 

uvedenými v článku 3. 

9. Výrobci musí být schopni kdykoliv 

poskytnout příslušnému vnitrostátnímu 

orgánu všechny informace a dokumentaci 

nezbytné k prokázání shody výrobku, a to 

v jazyce snadno srozumitelném tomuto 

orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na 

jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 

odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 

uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 

uvedenými v článku 3. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Pozměňovací návrh  272 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 3 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

hospodářské subjekty ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

hospodářské subjekty ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby 

s funkčním omezením a osoby se 

zdravotním postižením. 

Or. en 

 

 


