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7.9.2017 A8-0188/268 

Predlog spremembe  268 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) „bančne storitve“ pomenijo 

maloprodajne finančne storitve, ki med 

drugim vključujejo varčevalne in 

transakcijske račune, zavarovalne in 

pokojninske produkte, elektronski denar, 

posojila, hipoteke in naložbene 

instrumente. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/269 

Predlog spremembe  269 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 A8-0188/270 

Predlog spremembe  270 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 

grajenim okoljem, ki ga uporabljajo 

stranke bančnih storitev, centri storitev za 

stranke in trgovine v okviru operaterjev 

telefonije, ter druge storitve ali prodajna 

mesta proizvodov, vključenih v to 

direktivo, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz oddelka X Priloge I, da bi jih 

lahko osebe s funkcijskimi omejitvami in 

invalidi čim več uporabljali. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Predlog spremembe  271 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Proizvajalci pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S 

tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg, ter 

zagotoviti skladnost z zahtevami iz člena 3. 

9. Proizvajalci morajo biti sposobni 

predložiti vse informacije in 

dokumentacijo, ki so potrebne, da se lahko 

kadarkoli dokaže skladnost proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S 

tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg, ter 

zagotoviti skladnost z zahtevami iz člena 3. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Predlog spremembe  272 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. 

Or. en 

 

 


