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6.9.2017 A8-0188/227 

Pozměňovací návrh  227 

Morten Løkkegaard  

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2010/13/EU1a ukládá 

poskytovatelům audiovizuálních 

mediálních služeb řadu povinností. Proto 

je vhodnější zahrnout požadavky na 

přístupnost do této směrnice. 

Avšak co se týče internetových stránek 

a služeb poskytovaných na mobilních 

zařízeních, zahrnuje směrnice 

2010/13/EU pouze audiovizuální mediální 

obsah. Proto je vhodné zahrnout 

strukturu internetových stránek 

a mobilních služeb a veškerý obsah, na 

nějž se nevztahuje směrnice 2010/13/EU, 

do působnosti této směrnice. 

Tato směrnice by měla zahrnovat 

požadavky na přístupnost zařízení pro 

telefonní služby a internetových stránek. 

Tato směrnice by měla rovněž zahrnovat 

požadavky na přístupnost telefonních 

služeb, pokud nejsou upraveny jiným 

právním aktem Unie, který poskytuje 

alespoň stejnou úroveň ochrany jako tato 

směrnice. V tom případě by dotčený 

právní akt Unie měl mít přednost před 

touto směrnicí. 
 

 _______________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
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2010 o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (Úř. věst. L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh doplňuje slova „který poskytuje alespoň stejnou úroveň ochrany 

jako tato směrnice“ k pozměňovacímu návrhu 18 ve zprávě výboru IMCO, aby se zajistilo, že 

v případě konfliktu mezi telekomunikačním zákoníkem a touto směrnicí bude mít přednost 

ustanovení, které je příznivější pro osoby se zdravotním postižením. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Pozměňovací návrh  228 

Morten Løkkegaard  

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 236 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) V některých situacích by společné 

požadavky na přístupnost zastavěného 

prostředí usnadnily volný pohyb 
příslušných služeb a osob se zdravotním 

postižením. Tato směrnice tudíž členským 

státům umožňuje zahrnout zastavěné 

prostředí používané při poskytování služeb 

spadajících do oblasti působnosti této 

směrnice, a zajišťuje tak soulad 

s požadavky na přístupnost stanovenými 

v příloze X. 

(23) V některých situacích je 

podmínkou řádného využívání příslušných 

služeb osobami se zdravotním postižením 

přístupnost zastavěného prostředí. Tato 

směrnice by tudíž měla členským státům 

uložit povinnost zahrnout zastavěné 

prostředí používané při poskytování služeb 

spadajících do oblasti působnosti této 

směrnice, a zajistit tak soulad s požadavky 

na přístupnost stanovenými v příloze X. 

 Požadavky na přístupnost by však měly 

platit pouze v případě stavby nové 

infrastruktury nebo zásadní renovace. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh upravuje pozměňovací návrh 27 ve zprávě výboru IMCO, aby 

členským státům odebral možnost tento akt v určitých případech neuplatnit. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Pozměňovací návrh  229 

Morten Løkkegaard  

za skupinu ALDE 

 

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 pro 

spotřebitele, a klientská centra a obchody 

provozované telefonními operátory 

splňovalo v případě stavby nové 

infrastruktury nebo renovace, jejímž 

výsledkem je podstatná změna struktury 

stávající budovy, požadavky na přístupnost 

stanovené v oddíle X přílohy I, aby 

osobám se zdravotním postižením 

využívání tohoto prostředí co nejvíce 

usnadnily. 

 Tím nebudou dotčeny právní akty Unie 

a vnitrostátní právní předpisy na ochranu 

národního kulturního pokladu, jenž má 

uměleckou, historickou nebo 

archeologickou hodnotu. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s naším pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 23 tento pozměňovací návrh 
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upravuje pozměňovací návrh 99 ve zprávě výboru IMCO, aby členským státům odebral 

možnost tento akt v určitých případech neuplatnit. 

 



 

AM\1133707CS.docx  PE605.628v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2017 A8-0188/230 

Pozměňovací návrh  230 

Morten Løkkegaard  

za skupinu ALDE 

 

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. 5 a (nový)  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Komise přijme v souladu 

s článkem 23a akty v přenesené 

pravomoci k doplnění odstavce 3 tohoto 

článku tím, že dále specifikuje konkrétní 

kritéria, která je nutné zohledňovat 

u všech výrobků a služeb, na něž se 

vztahuje tato směrnice, při posuzování 

toho, zda je třeba zátěž považovat za 

nepřiměřenou, aniž by tato kritéria 

měnila. 

 Při dalším specifikování těchto 

konkrétních kritérií Komise zohlední 

nejen možné přínosy pro osoby se 

zdravotním postižením, ale také přínosy 

pro osoby s funkčním omezením. 

 Komise přijme první takovýto akt 

v přenesené pravomoci týkající se 

veškerých výrobků a služeb, na něž se 

vztahuje tato směrnice, do ... [jednoho 

roku po dni vstupu této směrnice 

v platnost]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 125 ve zprávě výboru IMCO 

o povinnost Komise zohlednit při definování kritérií, jež musí vzít v úvahu podniky, které 
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chtějí využít ustanovení o výjimce, nejen osoby se zdravotním postižením, ale také osoby 

s funkčním omezením. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Pozměňovací návrh  231 

Morten Løkkegaard  

za skupinu ALDE 

 

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. 22 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise přijme v souladu 

s článkem 23a akty v přenesené 

pravomoci k doplnění odstavce 2 tohoto 

článku tím, že dále specifikuje konkrétní 

kritéria, která je nutné zohledňovat 

u všech výrobků a služeb, na něž se 

vztahuje tato směrnice, při posuzování 

toho, zda je třeba zátěž považovat za 

nepřiměřenou, aniž by tato kritéria 

měnila. 

 Při dalším specifikování těchto 

konkrétních kritérií Komise zohlední 

nejen možné přínosy pro osoby se 

zdravotním postižením, ale také přínosy 

pro osoby s funkčním omezením. 

 Komise přijme první takovýto akt 

v přenesené pravomoci týkající se 

veškerých výrobků a služeb, na něž se 

vztahuje tato směrnice, do ... [jednoho 

roku po dni vstupu této směrnice 

v platnost]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 125 ve zprávě výboru IMCO 

o povinnost Komise zohlednit při definování kritérií, jež musí vzít v úvahu orgány, které chtějí 
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využít ustanovení o výjimce, nejen osoby se zdravotním postižením, ale také osoby s funkčním 

omezením. 

 

 

 


