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Pakeitimas 227
Morten Løkkegaard
ALDE frakcijos vardu
Pranešimas
Morten Løkkegaard
Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(16a) Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2010/13/ES1a nustatyti
įpareigojimai audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Dėl to
tinkamiau įtraukti prieinamumo
reikalavimus į tą direktyvą.
Tačiau, kai kalbama apie interneto
svetainėse ir mobiliaisiais įrenginiais
teikiamas paslaugas, Direktyva
2010/13/ES taikoma tik audiovizualinės
žiniasklaidos turiniui. Todėl į šios
direktyvos taikymo sritį būtų reikėtų
įtraukti interneto svetainių ir mobiliųjų
įrenginių struktūrą ir visą turinį, kuris
nepatenka į Direktyvos 2010/13/ES
taikymo sritį.
Ši direktyva turėtų apimti telefonijos
paslaugų įrangos ir interneto svetainių
prieinamumo reikalavimus. Ši direktyva
taip pat turėtų apimti telefonijos paslaugų
prieinamumo reikalavimus, nebent jie
būtų įtraukti į kitą Sąjungos teisės aktą,
kuriame nustatytas bent toks pat apsaugos
lygis kaip šioje direktyvoje. Tokiu atveju
susijęs Sąjungos teisės aktas turėtų būti
viršesnis už šios direktyvos nuostatas;
_______________________
1a

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl
AM\1133707LT.docx

LT

PE605.628v01-00
Suvienijusi įvairovę

LT

valstybių narių įstatymuose ir kituose
teisės aktuose išdėstytų tam tikrų
nuostatų, susijusių su audiovizualinės
žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo
(OL L 95, 2010 4 15, p. 1).
Or. en
Pagrindimas
Šiame pakeitime į IMCO komiteto pranešimo 18 pakeitimą įtraukiamas tekstas „kuriame
nustatytas bent toks pat apsaugos lygis kaip šioje direktyvoje“ siekiant užtikrinti, kad
konflikto tarp telekomunikacijų kodekso ir šios direktyvos atveju viršenybę turėtų žmonėms
palankesnė nuostata.
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Pakeitimas 228
Morten Løkkegaard
ALDE frakcijos vardu
Pranešimas
Morten Løkkegaard
Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) kai kuriais atvejais bendrais fizinės
aplinkos prieinamumo reikalavimais būtų
sudaromos palankesnės sąlygos laisvam
susijusių paslaugų ir neįgaliųjų
judėjimui. Todėl šioje direktyvoje
valstybėms narėms suteikiama galimybė į
šios direktyvos taikymo sritį įtraukti fizinę
aplinką, naudojamą teikiant paslaugas, kad
būtų laikomasi X priede nustatytų
prieinamumo reikalavimų;

(23) kai kuriais atvejais fizinės aplinkos
prieinamumas yra būtina sąlyga tam, kad
neįgalieji galėtų veiksmingai naudotis
susijusiomis paslaugomis. Todėl šioje
direktyvoje valstybės narės turėtų būti
įpareigotos į šios direktyvos taikymo sritį
įtraukti fizinę aplinką, naudojamą teikiant
paslaugas, kad būtų laikomasi X priede
nustatytų prieinamumo reikalavimų.
Vis dėlto prieinamumo reikalavimai
turėtų būti taikomi tik kuriant naują
infrastruktūrą arba vykdant reikšmingas
renovacijas;
Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu pakeičiamas IMCO komiteto pranešimo 27 pakeitimas siekiant panaikinti
valstybių narių galimybę konkrečiais atvejais netaikyti šio teisės akto.
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Pakeitimas 229
Morten Løkkegaard
ALDE frakcijos vardu
Pranešimas
Morten Løkkegaard
Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

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
vartotojų banko paslaugų ir parduotuvių,
telefonijos paslaugas teikiančių vykdytojų
aprėpiamų vartotojų paslaugų centrų fizinė
aplinka turi atitikti I priedo X skyriuje
nustatytus prieinamumo reikalavimus
kuriant naują infrastruktūrą ir atliekant
esminę renovaciją, pakeičiančią esamo
pastato struktūrą, kad ja visapusiškai
galėtų naudotis neįgalieji.
Tai nedaro poveikio Sąjungos teisės
aktams ir nacionaliniams teisės aktams
dėl meninės, istorinės ar archeologinės
reikšmės nacionalinių vertybių apsaugos.
Or. en

Pagrindimas
Vadovaujantis mūsų 23 konstatuojamosios dalies pakeitimu, šiuo pakeitimu pakeičiamas
IMCO komiteto pranešimo 99 pakeitimas siekiant panaikinti valstybių narių galimybę
konkrečiais atvejais netaikyti šio teisės akto.
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Pakeitimas 230
Morten Løkkegaard
ALDE frakcijos vardu
Pranešimas
Morten Løkkegaard
Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
5a.
Komisija priima deleguotuosius
aktus pagal 23a straipsnį siekdama
papildyti šio straipsnio 3 dalį,
nurodydama kitus specialius su visais į šią
direktyvą įtrauktais produktais ir
paslaugomis susijusius kriterijus, į
kuriuos reikia atsižvelgti vertinant, ar
užkraunama našta neproporcingai didelė,
bet tų kriterijų nekeisti.
Toliau tiksliai apibrėždama tuos
specialius kriterijus Komisija atsižvelgia
ne tik į galimą naudą neįgaliesiems, bet ir
į naudą funkcinių sutrikimų turintiems
asmenims.
Komisija iki ... [praėjus vieniems metams
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos]
priima pirmąjį tokį deleguotąjį aktą, į kurį
būtų įtraukti visi gaminiai ir paslaugos,
patenkantys į šios direktyvos taikymo sritį.
Or. en
Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į IMCO komiteto pranešimo 125 pakeitimą įtraukiamas įpareigojimas
Komisijai, nustatant kriterijus, į kuriuos turi atsižvelgti įmonės, norinčios pasinaudoti
nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, atsižvelgti ne tik į neįgaliuosius, bet ir į funkcinių
sutrikimų turinčius asmenis.
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Pakeitimas 231
Morten Løkkegaard
ALDE frakcijos vardu
Pranešimas
Morten Løkkegaard
Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
3a.
Komisija priima deleguotuosius
aktus pagal 23a straipsnį siekdama
papildyti šio straipsnio 2 dalį,
nurodydama kitus specialius su visais į šią
direktyvą įtrauktais produktais ir
paslaugomis susijusius kriterijus, į
kuriuos reikia atsižvelgti vertinant, ar
užkraunama našta neproporcingai didelė,
bet tų kriterijų nekeisti.
Toliau tiksliai apibrėždama tuos
specialius kriterijus Komisija atsižvelgia
ne tik į galimą naudą neįgaliesiems, bet ir
į naudą funkcinių sutrikimų turintiems
asmenims.
Komisija iki ... [praėjus vieniems metams
nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos]
priima pirmąjį tokį deleguotąjį aktą, į kurį
būtų įtraukti visi gaminiai ir paslaugos,
patenkantys į šios direktyvos taikymo sritį.
Or. en
Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į IMCO komiteto pranešimo 125 pakeitimą įtraukiamas įpareigojimas
Komisijai, nustatant kriterijus, į kuriuos turi atsižvelgti valdžios institucijos, norinčios
pasinaudoti nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, atsižvelgti ne tik į neįgaliuosius, bet ir į
funkcinių sutrikimų turinčius asmenis.
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