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7.9.2017 A8-0188/250 

Pozměňovací návrh  250 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Lepší přístupnost výrobků a služeb 

zlepší životy nejen osob se zdravotním 

postižením, ale také osob s jiným trvalým 

nebo přechodným funkčním omezením, 

jako jsou starší lidé, těhotné ženy 

a cestující se zavazadly. Je proto nezbytně 

nutné, aby tato směrnice zahrnovala 

i osoby se zdravotním postižením i osoby 

s trvalým nebo přechodným funkčním 

omezením, aby byly zajištěny skutečné 

přínosy a nezávislý život pro širší vrstvu 

společnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato změna je nezbytná k tomu, aby mohl být znovu uveden odkaz na osoby s funkčním 

omezením, který byl zrušen ve výboru IMCO. Přidáním tohoto odkazu se dokládá, že 

přístupnost bude přínosná pro širší okruh osob. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Pozměňovací návrh  251 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 23 

 

 

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) Bez společných požadavků na 

přístupnost zastavěného prostředí 

spojeného s výrobky a službami nemohou 

být žádné normy pro přístupnost zboží 

a služeb při zajišťování přístupnosti pro 

osoby se zdravotním postižením a osoby 

s funkčním omezením účinné. Tato 

směrnice tudíž zavazuje členské státy, aby 

zahrnuly zastavěné prostředí používané při 

poskytování výrobků a služeb spadajících 

do oblasti působnosti této směrnice, 

a zajišťuje tak soulad s požadavky na 

přístupnost stanovenými v příloze X. 

Požadavky na přístupnost by navíc měly 

být použitelné pouze při výstavbě nové 

infrastruktury nebo uskutečňování 

zásadních rekonstrukcí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato změna je nezbytná k tomu, aby mohl být znovu uveden odkaz na osoby s funkčním 

omezením, který byl zrušen ve výboru IMCO, a aby byl posílen princip zastavěného prostředí. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Pozměňovací návrh  252 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) audiovizuální mediální služby 

a související koncová zařízení 

s pokročilým informačním potenciálem 

určená pro veřejnost; 

b) audiovizuální mediální služby se 

souvisejícími koncovými zařízeními 
s pokročilým informačním potenciálem 

určenými pro veřejnost; 

Or. en 

Odůvodnění 

Znovu se vkládá písmeno vypuštěné při projednávání ve výboru. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Pozměňovací návrh  253 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 1 – odst. 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) služby letecké, autobusové, 

železniční a vodní přepravy cestujících; 

c) služby letecké, autobusové, 

železniční a vodní přepravy cestujících, 

mobilita a související služby 

intermodálního propojení, včetně veřejné 

městské dopravy, jako je metro, železnice, 

tramvajová, trolejbusová a autobusová 

doprava, a týkající se: 

(i) samoobslužných terminálů umístěných 

na území Unie, včetně strojů pro výdej 

lístků a jízdenek, platebních terminálů 

a odbavovacích kiosků; 

(ii) internetových stránek, služeb 

poskytovaných na mobilních zařízeních, 

inteligentního prodeje jízdenek 

a poskytování informací o provozu 

v reálném čase; 

(iii) vozidel, související infrastruktury 

a zastavěného prostředí, včetně 

bezbariérového přístupu na všech 

veřejných zastávkách; 

(iv) vozových parků taxislužeb 

a pronajímaných vozidel, která mají 

odpovídající podíl přizpůsobených vozidel. 

Or. en 

Odůvodnění 

Požadavky na přístupnost musí odpovídajícím způsobem pokrývat všechny způsoby dopravy 
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na všech úrovních, od dopravy na dlouhou vzdálenost až po městskou dopravu, včetně 

souvisejících služeb. Mělo by být do nich být zahrnuto i intermodální spojení. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Pozměňovací návrh  254 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Audiovizuální mediální služby 

a související koncová zařízení 

s pokročilým informačním potenciálem 

určená pro veřejnost musí splňovat 

požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I. 

5. Audiovizuální mediální služby, 

v souladu s opatřeními přijatými 

členskými státy na základě článku 7 

směrnice XX/YYYY/EU, a související 

koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem určená pro 

veřejnost musí splňovat požadavky 

stanovené v oddíle IV přílohy I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Pozměňovací návrh  255 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 

splňovaly požadavky na přístupnost 

stanovené v oddíle X přílohy I, pokud jde 

o budování nové infrastruktury nebo 

o renovace vedoucí k podstatným změnám 

konstrukce stávající budovy, aby osobám 

se zdravotním postižením využívání tohoto 

prostředí co nejvíce usnadnily. Tím nejsou 

dotčeny právní akty Unie a právní 

předpisy členských států v oblasti ochrany 

národních památek umělecké, historické 

nebo archeologické hodnoty. Členské 

státy, které chtějí zavést nové právní 

předpisy nebo již mají vnitrostátní právní 

předpisy stanovující požadavky na 

přístupnost, pokud jde o zastavěné 

prostředí na jejich území, musí splňovat 

požadavky na zastavěné prostředí 

stanovené v této směrnici. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tato směrnice musí přinášet skutečný a reální prospěch lidem se zdravotním postižením 

a lidem trpícím funkčními omezeními. Ustanovení pro zastavěné prostředí proto musí být 

závazná a členské státy by neměly mít možnost nedosahovat úrovně minimálních požadavků 

stanovených touto směrnicí. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Pozměňovací návrh  256 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 3 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

hospodářské subjekty ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

hospodářské subjekty ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby 

s funkčním omezením a osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato změna je nezbytná k tomu, aby mohl být znovu uveden odkaz na osoby s funkčním 

omezením, který byl zrušen ve výboru IMCO. Přidáním tohoto odkazu se dokládá, že 

přístupnost bude přínosná pro širší okruh osob. 

 

 


