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Pakeitimas 268 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL 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 

2 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 21a) banko paslaugos – mažmeninės 

finansinės paslaugos, įskaitant, be kita ko, 

taupomąsias ir atsiskaitomąsias sąskaitas, 

draudimo ir pensijų produktus, 

elektroninius pinigus, paskolas, hipotekos 

paskolas ir investicines priemones. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 
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GUE/NGL 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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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 
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GUE/NGL 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 banko 

paslaugų ir parduotuvių, telefonijos 

paslaugas teikiančių vykdytojų aprėpiamų 

vartotojų paslaugų centrų fizinė aplinka ir 

bet kokios kitos paslaugos ar gaminių, 

kuriems taikoma ši direktyva, pardavimo 

vietos atitiktų I priedo X skyriaus 

prieinamumo reikalavimus, kad ja 

visapusiškai galėtų naudotis funkcinių 

sutrikimų turintys asmenys ir neįgalieji. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL 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 

5 straipsnio 9 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. To pagrįstai pageidaujančiai 

kompetentingai nacionalinei institucijai 

gamintojai suteikia visą informaciją ir 

dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai 

įrodyti kalba, kurią ta institucija gali 

lengvai suprasti. Šiai institucijai 

pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 

visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 

pašalinti gaminių, kuriuos jie pateikė 

rinkai, keliamą pavojų, ir užtikrinti atitiktį 

3 straipsnyje minimiems reikalavimams. 

9. Gamintojai turi galėti suteikti visą 

informaciją ir dokumentus, būtinus 

gaminio atitikčiai bet kuriuo momentu 

įrodyti kalba, kurią ta institucija gali 

lengvai suprasti. Šiai institucijai 

pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl 

visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 

pašalinti gaminių, kuriuos jie pateikė 

rinkai, keliamą pavojų, ir užtikrinti atitiktį 

3 straipsnyje minimiems reikalavimams. 

Or. en 
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Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 
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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. 

Or. en 

 

 


