6.9.2017

A8-0188/227

Predlog spremembe 227
Morten Løkkegaard
v imenu skupine ALDE
Poročilo
Morten Løkkegaard
Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(16a) Direktiva 2010/13/EU Evropskega
parlamenta in Sveta1a nalaga vrsto
obveznosti ponudnikom avdiovizualnih
medijskih storitev. Zato je vanjo bolj
primerno vključiti zahteve glede
dostopnosti.
Kar pa zadeva spletišča in storitve na
osnovi mobilnih naprav, Direktiva
2010/13/EU zajema zgolj avdiovizualne
medijske vsebine. Zato je primerno v
področje uporabe te direktive vključiti
arhitekturo spletišč in storitev na osnovi
mobilnih naprav ter vse vsebine, ki ne
sodijo na področje uporabe Direktive
2010/13/EU.
Ta direktiva bi morala zajemati zahteve
glede dostopnosti za opremo za telefonske
storitve in spletišča. Zajemati bi morala
tudi zahteve glede dostopnosti za
telefonske storitve, razen če niso že
obravnavane v drugem pravnem aktu
Unije, ki zagotavlja najmanj enako raven
varstva kot ta direktiva. V tem primeru bi
moral zadevni pravni akt Unije prevladati
nad to direktivo.
_______________________
1a Direktiva

2010/13/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010
o usklajevanju nekaterih zakonov in
drugih predpisov držav članic o
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opravljanju avdiovizualnih medijskih
storitev (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).
Or. en
Obrazložitev
S tem predlogom spremembe se k predlogu spremembe 18 iz poročila odbora IMCO doda
besedilo „ki zagotavlja najmanj enako raven varstva kot akt“, da se zagotovi, da v primeru
navzkrižja med telekomunikacijskim zakonikom in to direktivo prevlada določba, ki je
najugodnejša za invalide.
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Predlog spremembe 228
Morten Løkkegaard
v imenu skupine ALDE
Poročilo
Morten Løkkegaard
Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) V nekaterih primerih bi skupne
zahteve glede dostopnosti grajenega okolja
olajšale prosti pretok povezanih storitev in
invalidov. Zato ta direktiva državam
članicam omogoča, da vključijo grajeno
okolje, ki se uporablja za zagotavljanje
storitev, v področje uporabe te direktive, v
okviru katerega mora izpolnjevati zahteve
glede dostopnosti iz Priloge X.

(23) V nekaterih primerih je dostopnost
grajenega okolja nujen pogoj, da invalidi
sploh lahko uporabljajo povezane storitve.
Zato bi morala ta direktiva države članice
obvezati, da vključijo grajeno okolje, ki se
uporablja za zagotavljanje storitev, v
področje uporabe te direktive, v okviru
katerega mora izpolnjevati zahteve glede
dostopnosti, določene v Prilogi X.
Vendar bi se morale zahteve glede
dostopnosti uporabljati le pri izgradnji
nove infrastrukture ali pri izvedbi večjih
obnovitvenih del.
Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe spreminja predlog spremembe 27 iz poročila odbora IMCO, da se
odpravi možnost držav članic, da ne uporabijo akta v posebnih primerih.
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Predlog spremembe 229
Morten Løkkegaard
v imenu skupine ALDE
Poročilo
Morten Løkkegaard
Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

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
grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke
bančnih storitev za potrošnike ter centri
storitev za stranke in trgovine v okviru
operaterjev telefonije, v primeru izgradnje
nove infrastrukture ali prenove, katere
posledica je znatna sprememba strukture
obstoječe zgradbe, izpolnjujeta zahteve
glede dostopnosti iz oddelka X Priloge I,
da bi ju lahko invalidi čim več uporabljali.
To ne posega v pravne akte Unije in v
nacionalno zakonodajo za varstvo
nacionalnih bogastev, ki imajo umetniško,
zgodovinsko ali arheološko vrednost.
Or. en

Obrazložitev
V skladu s predlogom spremembe k uvodni izjavi 23 ta predlog spremembe spreminja predlog
spremembe 99 iz poročila odbora IMCO, da se odpravi možnost držav članic, da ne
uporabijo akta v posebnih primerih.
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Predlog spremembe 230
Morten Løkkegaard
v imenu skupine ALDE
Poročilo
Morten Løkkegaard
Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
5a.
Komisija sprejme delegirane akte v
skladu s členom 23a za dopolnitev
odstavka 3 tega člena z nadaljnjo
opredelitvijo posebnih meril, ki jih je treba
upoštevati za vse proizvode in storitve,
zajete v tej direktivi, pri ocenjevanju tega,
ali naj se breme šteje za nesorazmerno,
brez spremembe teh meril.
Ko se nadalje opredelijo posebna merila,
mora Komisija upoštevati ne le morebitne
koristi za invalide, temveč tudi za osebe s
funkcijskimi omejitvami.
Komisija prvi tak delegirani akt, ki zajema
vse proizvode in storitve, zajete v področju
uporabe te direktive, sprejme do ... [eno
leto po datumu začetka veljavnosti te
direktive].
Or. en
Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe 125 iz poročila odbora IMCO z
obveznostjo, da mora Komisija pri oblikovanju meril, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki
želijo uporabiti klavzulo o odstopanju, upoštevati ne samo invalidne osebe, ampak tudi osebe
s funkcijskimi omejitvami.
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Predlog spremembe 231
Morten Løkkegaard
v imenu skupine ALDE
Poročilo
Morten Løkkegaard
Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

A8-0188/2017

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
3a.
Komisija sprejme delegirane akte v
skladu s členom 23a, da dopolni odstavek
2 tega člena z nadaljnjo opredelitvijo
posebnih meril, ki jih je treba upoštevati
za vse proizvode in storitve, ki jih zajema
ta direktiva, pri ocenjevanju tega, ali naj
se breme šteje za nesorazmerno, brez
spremembe teh meril.
Ko se nadalje opredelijo posebna merila,
mora Komisija upoštevati ne le morebitne
koristi za invalide, temveč tudi za osebe s
funkcijskimi omejitvami.
Komisija prvi tak delegirani akt, ki zajema
vse proizvode in storitve, zajete v področju
uporabe te direktive, sprejme do ... [eno
leto po datumu začetka veljavnosti te
direktive].
Or. en
Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe 125 iz poročila odbora IMCO z
obveznostjo, da mora Komisija pri oblikovanju meril, ki jih morajo upoštevati organi, ki želijo
uporabiti klavzulo o odstopanju, upoštevati ne samo invalidne osebe, ampak tudi osebe s
funkcijskimi omejitvami.
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