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7.9.2017 A8-0188/268 

Pozmeňujúci návrh  268 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21a. „bankové služby“ sú retailové 

finančné služby zahŕňajúce okrem iného 

sporiace a transakčné účty, poisťovacie 

a penzijné produkty, elektronické peniaze, 

úvery, hypotekárne úvery a investičné 

nástroje. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/269 

Pozmeňujúci návrh  269 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 A8-0188/270 

Pozmeňujúci návrh  270 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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, ako aj centrá služieb 

zákazníkom a obchody prevádzkované 

telefonickými operátormi, ako aj 

akákoľvek iná služba alebo miesto 

predaja akýchkoľvek výrobkov, na ktoré 

sa vzťahuje táto smernica, spĺňali 
požiadavky na prístupnosť stanovené 

v oddiele X prílohy 1, aby osobám 

s funkčnými obmedzeniami a osobám so 

zdravotným postihnutím v čo najväčšej 

miere umožnili využívať takéto prostredie. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Pozmeňujúci návrh  271 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Na základe zdôvodnenej žiadosti 

príslušného vnútroštátneho orgánu mu 

výrobcovia poskytnú všetky informácie a 

dokumentáciu potrebné na preukázanie 

zhody výrobku v jazyku, ktorému môže 

tento orgán ľahko porozumieť. Na žiadosť 

tohto orgánu s ním dovozcovia 

spolupracujú pri každom prijatom opatrení 

s cieľom odstrániť riziká spojené 

s výrobkami, ktoré uviedli na trh, 

a zabezpečiť súlad s požiadavkami 

uvedenými v článku 3. 

9. Výrobcovia musia byť schopní 

kedykoľvek poskytnúť všetky informácie a 

dokumentáciu potrebné na preukázanie 

zhody výrobku v jazyku, ktorému môže 

tento orgán ľahko porozumieť. Na žiadosť 

tohto orgánu s ním dovozcovia 

spolupracujú pri každom prijatom opatrení 

s cieľom odstrániť riziká spojené 

s výrobkami, ktoré uviedli na trh, 

a zabezpečiť súlad s požiadavkami 

uvedenými v článku 3. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Pozmeňujúci návrh  272 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. 

Or. en 

 


