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7.9.2017 A8-0188/290 

Pozměňovací návrh  290 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IV – bod A  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby s 

funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby: 

 

 

1. Aby se zajistilo optimální a 

rozumně předvídatelné použití pro osoby 

se zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby byly splněny funkční 

požadavky uvedené v bodě C oddílu I, a 

jejich poskytování musí zahrnovat: 

 

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v 

bodě B „Související koncová zařízení 

s pokročilým informačním 

potenciálem používaná spotřebiteli“; 

a) výrobky, které poskytovatelé služeb 

využívají při poskytování dotčené služby 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě 

B tohoto oddílu; 

 



 

AM\1133940CS.docx  PE605.628v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

b) byly poskytovány informace o 

fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

 

(i) informace musí být dostupné v 

textových formátech, které lze použít k 

vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 

 

(ii) informace musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu,  

 

(iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou 

při poskytování služby nezbytné, musí 

být poskytovány v souladu s písm. c);  

 

b) informace o fungování dotčené služby a 

o charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech, mimo jiné v rámci 

elektronického programového 

průvodce; 

 

c)  zpřístupňování internetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s 

nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; a to způsobem, který by 

usnadňoval interoperabilitu s různými 

uživatelskými aplikacemi a dostupnými 

kompenzačními pomůckami a 

technickými prostředky na úrovni Unie 

a na mezinárodní úrovni; 

 

c) zpřístupňování internetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, aby 

je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi 

a porozumět jim, aby si u nich mohl 

přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti poskytnutí 

dostupné elektronické alternativy; a to 

způsobem, který by usnadňoval 

interoperabilitu s různými uživatelskými 

aplikacemi a dostupnými 

kompenzačními pomůckami a 

technickými prostředky na úrovni Unie a 

na mezinárodní úrovni; 

 

d)  poskytování přístupných informací, 

které umožní propojení s asistivními 

službami; 

 

d) mobilní aplikace a aplikace na 

televizních zařízeních; 

 

 da) informace, které umožní propojení s 

asistivními službami; 
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e) byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky 

a postupy a změny ve fungování služeb, 

jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením. 

e) funkce, praktiky, politiky a postupy a 

změny ve fungování služeb, jejichž 

cílem je reagovat na potřeby osob se 

zdravotním postižením; toho je nutné 

dosáhnout například zajištěním: 

(i) titulků pro neslyšící a nedoslýchavé, 

které musí být dobře synchronizované 

s obrazem, čitelné, přesné a 

srozumitelné, aby účinně odrážely 

zvukovou informaci. To zahrnuje 

stanovení specifikací kvality 

pokrývajících minimálně typ písma, 

velikost písma, kontrast a používání 

barev a případně i nezbytné požadavky 

pro zajištění toho, aby uživatelé mohli 

tyto titulky ovládat; 

 

(ii) synchronizace zvukového popisu a 

mluvených titulků s videem. To 

zahrnuje stanovení kritérií kvality v 

souvislosti s umístěním zvuku a 

srozumitelností zvukového popisu a 

mluvených titulků a také s požadavky 

nezbytnými k zajištění toho, aby 

uživatelé mohli tato nastavení ovládat; 

 

(iii) tlumočení do znakové řeči, které bude 

přesné a srozumitelné, aby účinně 

odráželo zvukové informace. To 

zahrnuje stanovení odborných 

požadavků na tlumočníky a vymezení 

kritérií kvality týkajících se tlumočení 

do znakového jazyka. Je-li to 

technicky proveditelné, měly by být 

přijaty požadavky na zajištění toho, 

aby mohli uživatel tlumočení do 

znakového jazyka ovládat. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/291 

Pozměňovací návrh 291 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl II – název a bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Oddíl II - Samoobslužné terminály: 

automatické bankovní stroje (bankomaty), 

stroje pro výdej lístků a jízdenek a 

odbavovací kiosky 

 

 

Oddíl II - Samoobslužné terminály: 

automatické bankovní stroje (bankomaty), 

stroje pro výdej lístků a jízdenek, 

odbavovací kiosky a platební terminály  

 

1. Návrh a výroba: 

 

1. Návrh a výroba: 

 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky: 

 

Aby se zajistilo optimální rozumně 

předvídatelné použití výrobků pro osoby se 

zdravotním postižením, musí být splněny 

funkční požadavky stanovené v oddílu I 

části C. V této souvislosti nebude u 

výrobků nutné prvek přístupnosti 

aktivovat za účelem toho, aby jej uživatel v 

případě potřeby mohl zapnout. 

 

Návrh a výroba výrobků musí být 

zpřístupněny, a to včetně: 

 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod a varování); 

 

 

(i) musí být dostupné prostřednictvím více 

než jednoho senzorického kanálu, 
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(ii) musí být srozumitelné, 

 

 

(iii) musí být vnímatelné, 

 

 

(iv) musí mít odpovídající velikost písma 

za předvídatelných podmínek použití; 

 

 

b) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

 

b) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy); 

 

c) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

 

c) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním 

postižením; toho je nutné dosáhnout 

tím, že výrobek umožní používání 

osobních sluchátek, je-li vyžadována 

načasovaná reakce, upozorní uživatele 

více než jedním senzorickým kanálem, 

umožní prodloužit povolený čas a 

poskytne odpovídající kontrast a klávesy 

a ovladače rozpoznatelné hmatem; 

 

d) propojení výrobku s kompenzačními 

pomůckami.  

d) propojení výrobku s kompenzačními 

pomůckami. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/292 

Pozměňovací návrh 292 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl III –body A a B  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

A. Služby A. Služby 

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby: 

 

1 Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití pro osoby se 

zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby byly 

splněny funkční požadavky uvedené 

v části C oddílu I, a jejich 

poskytování musí zahrnovat: 

 

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování 

služby, v souladu s pravidly 

stanovenými v bodě B „Související 

koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem používaná 

spotřebiteli“; 

 

a) výrobky, které poskytovatelé služeb 

využívají při poskytování dotčené 

služby, v souladu s pravidly 

stanovenými v bodě B tohoto oddílu;  

 

b) byly poskytovány informace o 

fungování služby a o 

charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech takto:  

 

(i)      obsah informací musí být dostupný 

v textových formátech, které lze 

použít k vytvoření alternativních 

asistenčních formátů, jež musí být 

uživateli prezentovány různými 

způsoby a prostřednictvím více než 

b) informace o fungování dotčené 

služby a o charakteristikách její 

přístupnosti a možnostech; 
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jednoho smyslového kanálu, 

(ii) informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu, 

 

(iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které 

jsou při poskytování služby 

nezbytné, musí být poskytovány v 

souladu s písm. c);  
 

 

 ba)   elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které 

jsou pro poskytování dotčené služby 

nezbytné; 

 

c) zpřístupňování internetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet 

s nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; a to způsobem, který by 

usnadňoval interoperabilitu s 

různými uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými 

prostředky na úrovni Unie a na 

mezinárodní úrovni; 

 

c) zpřístupňování internetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet 

s nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; a to způsobem, který by 

usnadňoval interoperabilitu s 

různými uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými 

prostředky na úrovni Unie a na 

mezinárodní úrovni; 

 

 ca) mobilní aplikace; 
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d) poskytování přístupných informací, 

které umožní propojení s asistivními 

službami;  

 

d) informace, které umožní propojení s 

asistivními službami; 

 

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve 

fungování služeb, jejichž cílem je 

reagovat na potřeby osob s funkčním 

omezením.  
 

e) funkce, praktiky, politiky, postupy 

a změny ve fungování služeb, jejichž 

cílem je reagovat na potřeby osob se 

zdravotním postižením a zajistit 

interoperabilitu;  toho je nutné 

dosáhnout podporou hlasové, 

obrazové a textové komunikace v 

reálném čase, a to samostatně nebo 

v kombinaci (úplná konverzace), 

mezi dvěma uživateli nebo mezi 

uživatelem a tísňovou službou. 

 

B. Související zařízení pro spotřebitele 

s pokročilým informačním potenciálem:  

 

B. Související zařízení pro spotřebitele:  

 

1. Návrh a výroba:  

 

1. Návrh a výroba:  

 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky:  

 

Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití výrobků pro osoby se 

zdravotním postižením, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly 

funkční požadavky uvedené v části C 

oddílu I, a musí zahrnovat: 

 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na 

obalu, návod, varování), které:  

 

(i)       musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického 

kanálu,  

 

(ii)     musí být srozumitelné,  

 

(iii)    musí být vnímatelné,  

 

(iv)    musí mít odpovídající velikost písma 

za předvídatelných podmínek 

použití; 

 

a)       informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na 

obalu, návod a varování), které musí 

být srozumitelné; 
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b) byly poskytovány informace o 

fungování služby a o 

charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech takto:  

 

b)      obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, 

použití, likvidace);  
 

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a 

likvidaci, který musí splňovat tyto 

podmínky: 

 

(i)  obsah návodu musí být dostupný v 

textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních 

asistivních formátů použitelných 

různými způsoby a prostřednictvím 

více než jednoho senzorického 

kanálu, a 

 

(ii)  návod musí obsahovat alternativy k 

netextovému obsahu;  

 

c)      návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování 

a likvidaci; 

 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné 

vazby, vstupy a výstupy) v souladu 

s bodem 2; 

 

d)      uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné 

vazby, vstupy a výstupy); 

 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním 

omezením v souladu s odstavcem 2;  

 

e)       funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním 

postižením a zajišťující 

interoperabilitu;  toho je nutné 

dosáhnout podporováním audio 

formátů s vysokou úrovní 

reprodukce zvuku, formátů videa s 

rozlišením, které uživatelům umožní 

komunikovat pomocí znakového 

jazyka, textu psaného v reálném 

čase a používaného samostatně nebo 

v kombinaci s hlasovou a obrazovou 

komunikací nebo zajištěním 

účinného bezdrátového propojení s 

technologiemi pro osoby se 

sluchovým postižením; 
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f) propojení výrobku s kompenzačními 

pomůckami.  

f)      propojení výrobku s kompenzačními 

pomůckami. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/293 

Pozměňovací návrh 293 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Přílha I – oddíl IV – sloupec 2 – bod B  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Návrh a výroba:  

 

1. Návrh a výroba:  

 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky: 

 

Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití výrobků pro osoby se 

zdravotním postižením, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly 

funkční požadavky uvedené v části C 

oddílu I, a musí zahrnovat: 

 

a)      informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na 

obalu, návod, varování), které:  

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod a varování); 

 

(i)      musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického 

kanálu, 

 

(ii)    musí být srozumitelné,  

(iii)   musí být vnímatelné,  
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(iv)    musí mít odpovídající velikost písma 

za předvídatelných podmínek 

použití;  

 

b)      obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, 

použití, likvidace); 

 

b)     obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, 

použití, likvidace); 

 

c)      návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a 

likvidaci, který musí splňovat tyto 

podmínky: 

 

c)      návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování 

a likvidaci; 

 

(i)      obsah návodu musí být dostupný v 

textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních 

asistivních formátů použitelných 

různými způsoby a prostřednictvím 

více než jednoho senzorického 

kanálu, a 

 

 

(ii)    návod musí obsahovat alternativy k 

netextovému obsahu;  

 

d)      uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné 

vazby, vstupy a výstupy) v souladu 

s bodem 2;  

 

d)      uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné 

vazby, vstupy a výstupy); 

 

e)      funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním 

omezením v souladu s odstavcem 2; 

 

e)      funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním 

postižením; toho je nutné dosáhnout 

podporováním možnosti výběru, 

personalizace a zobrazování služeb 

zajišťujících přístup, jako jsou 

titulky pro neslyšící a nedoslýchavé 

osoby, zvukový popis, mluvené 

titulky nebo tlumočení do znakového 

jazyka, poskytováním prostředků pro 

účinné bezdrátové propojení s 

technologiemi pro osoby se 

sluchovým postižením nebo 
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poskytnutím ovládacích prvků 

umožňujících aktivaci služeb pro 

usnadnění přístupu uživateli k 

audiovizuálním službám na stejné 

úrovni významnosti jako primární 

ovládací prvky média; 

 

f)       propojení výrobku s kompenzačními 

pomůckami. 

f)       propojení výrobku s kompenzačními 

pomůckami. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/294 

Pozměňovací návrh 294 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V –bod A  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.      Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby s 

funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby:  

 

1.      Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití služeb pro 

osoby se zdravotním postižením, 

musí být tyto služby poskytovány 

tak, aby splňovaly funkční 

požadavky uvedené v části C oddílu 

I, a jejich poskytování musí 

zahrnovat: 

 

a)      byly poskytovány informace o 

fungování služby a o 

charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech takto: 

 

 

 

a)      informace o fungování dotčené 

služby a o charakteristikách její 

přístupnosti a možnostech; 

 

(i)     obsah informací musí být dostupný 

v textových formátech, které lze 

použít k vytvoření alternativních 

asistenčních formátů, jež musí být 

uživateli prezentovány různými 

způsoby a prostřednictvím více než 

jednoho smyslového kanálu, 

 

 

(ii)   informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu, 
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(iii)   elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které 

jsou při poskytování služby 

nezbytné, musí být poskytovány v 

souladu s písm. b);  

 

 aa) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které 

jsou při poskytování dotčené služby 

nezbytné, musí být poskytovány v 

souladu s písmenem b); 
 

b)      zpřístupňování internetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet 

s nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; a to způsobem, který by 

usnadňoval interoperabilitu s 

různými uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými 

prostředky na úrovni Unie a na 

mezinárodní úrovni; 

 

b)     zpřístupňování internetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet 

s nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; stránky musí být 

zpřístupňovány způsobem, který 

usnadňuje interoperabilitu s různými 

uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými 

prostředky na úrovni Unie a na 

mezinárodní úrovni; 

 

c)      byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve 

fungování služeb, jejichž cílem je 

reagovat na potřeby osob s funkčním 

omezením. 

 

c)      funkce, praktiky, politiky, postupy a 

změny ve fungování služeb, jejichž 

cílem je reagovat na potřeby osob se 

zdravotním postižením; toho je třeba 

dosáhnout inteligentním prodejem 

jízdenek (elektronická rezervace, 

rezervace jízdenek atd.), 

poskytováním informací cestujícím v 

reálním čase (jízdní řády, informace 

o výlukách v dopravě, návazných 

spojích, možnosti pokračovat v cestě 

jinými druhy dopravy atd.) a 

doplňkových informací o službách 

(např. personální zajištění ve 

stanicích, nefunkční výtahy nebo 

dočasně nedostupné služby); 
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 ca) služby poskytované na mobilních 

zařízeních, terminály pro 

inteligentní prodej jízdenek, 

poskytování informací o provozu 

v reálném čase. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/295 

Pozměňovací návrh 295 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VI –bod A – bod 1  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.       Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby s 

funkčním omezením, včetně osob 

se zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby: 

 

1.      Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití služeb pro 

osoby se zdravotním postižením, 

musí být tyto služby poskytovány 

tak, aby splňovaly funkční 

požadavky uvedené v části C oddílu 

I, a jejich poskytování musí 

zahrnovat: 

 

a)      byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování 

služby, v souladu s pravidly 

stanovenými v bodě D: 

 

a)       výrobky, které poskytovatelé služeb 

využívají při poskytování dotčené 

služby, v souladu s pravidly 

stanovenými v bodě D tohoto oddílu: 

 

b)      byly poskytovány informace o 

fungování služby a o 

charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech takto:  

 

 

  

 

b)       informace o fungování služby a o 

charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech. Tyto informace musí 

být srozumitelné a nesmí být 

složitější než úroveň B2 (středně 

pokročilý) podle společného 

evropského referenčního rámce pro 

jazyky Rady Evropy. 

 

(i)    obsah informací musí být dostupný 

v textových formátech, které lze 

použít k vytvoření alternativních 

asistenčních formátů, jež musí být 

uživateli prezentovány různými 
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způsoby a prostřednictvím více než 

jednoho smyslového kanálu,  

(ii)   informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu, 

 

(iii)   elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které 

jsou při poskytování služby 

nezbytné, musí být poskytovány v 

souladu s písm. c); 

 

 ba)    elektronické informace, včetně 

souvisejících internetových stránek 

a online aplikací, které jsou při 

poskytování dotčené služby 

nezbytné; tyto informace se mohou 

vztahovat například na 

elektronickou identifikaci, 

zabezpečení a platební metody 

potřebné pro poskytování služby; 

 

c)      zpřístupňování internetových 

stránek jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl 

vnímat, zacházet s nimi a 

porozumět jim, aby si u nich mohl 

přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; a to způsobem, který 

by usnadňoval interoperabilitu s 

různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými 

prostředky na úrovni Unie a na 

mezinárodní úrovni; 

 

 

d)      byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve 

fungování služeb, jejichž cílem je 

reagovat na potřeby osob s 

funkčním omezením. 
 

d)      funkce, praktiky, politiky, postupy a 

změny ve fungování služeb, jejichž 

cílem je reagovat na potřeby osob se 

zdravotním postižením; 

 

 da)    bankovní služby poskytované na 

mobilních zařízeních. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/296 

Pozměňovací návrh 296 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VIII –bod A  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.      Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby s 

funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby:  

 

1.       Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití služeb pro 

osoby se zdravotním postižením, 

musí být tyto služby poskytovány 

tak, aby splňovaly funkční 

požadavky uvedené v části C oddílu 

I, a jejich poskytování musí 

zahrnovat: 
 

a)      byly poskytovány informace o 

fungování služby a o 

charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech takto: 

 

a)      informace o fungování dotčené 

služby a o charakteristikách její 

přístupnosti a možnostech; 

 

(i)    obsah informací musí být dostupný 

v textových formátech, které lze 

použít k vytvoření alternativních 

asistenčních formátů, jež musí být 

uživateli prezentovány různými 

způsoby a prostřednictvím více než 

jednoho smyslového kanálu, 

 

(ii)   informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu, 
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(iii)   elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které 

jsou při poskytování služby 

nezbytné, musí být poskytovány v 

souladu s písm. b).  

 

 aa)    elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které 

jsou při poskytování dotčené služby 

nezbytné, musí být poskytovány v 

souladu s písmenem b); tyto 

informace se mohou vztahovat 

například na elektronickou 

identifikaci, zabezpečení a platební 

metody potřebné pro poskytování 

služby; 

b)     zpřístupňováníinternetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet 

s nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; a to způsobem, který by 

usnadňoval interoperabilitu s 

různými uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými 

prostředky na úrovni Unie a na 

mezinárodní úrovni; 

 

b)     zpřístupňování internetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet 

s nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; stránky musí být 

zpřístupňovány způsobem, který 

usnadňuje interoperabilitu s různými 

uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými 

prostředky na úrovni Unie a na 

mezinárodní úrovni; 

 

 ba)    bankovní služby poskytované na 

mobilních zařízeních. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/297 

Pozměňovací návrh 297 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX –body A a B 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Část A – Výrobky Část A – Výrobky 

  

1. Návrh a výroba 

 

1. Návrh a výroba 

 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky: 

 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby se zdravotním 

postižením a osoby s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly 

funkční požadavky uvedené v části C 

oddílu I, a musí zahrnovat: 

 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

 

(i) musí být dostupné prostřednictvím více 

než jednoho senzorického kanálu, 

 

(ii) musí být srozumitelné, 

 

(iii) musí být vnímatelné, 

 

(iv) musí mít odpovídající velikost písma 

za předvídatelných podmínek použití; 

 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

 

(i) musí být dostupné prostřednictvím více 

než jednoho senzorického kanálu, 

 

(ii) musí být srozumitelné, 

 

(iii) musí být vnímatelné, 

 

(iv) musí mít odpovídající velikost písma 

za předvídatelných podmínek použití; 
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b) obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

 

b) obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

 

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a 

likvidaci, který musí splňovat tyto 

podmínky: 

(i)   obsah návodu musí být dostupný v 

textových formátech, které lze použít k 

vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými 

způsoby a prostřednictvím více než 

jednoho senzorického kanálu, a 

(ii) návod musí obsahovat alternativy k 

netextovému obsahu; 

 

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a 

likvidaci, který musí splňovat tyto 

podmínky: 

(i) obsah návodu musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými 

způsoby a prostřednictvím více než 

jednoho senzorického kanálu, a 

(ii) návod musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu; 

 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 

2; 

 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 

2; 

 

e)   funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

 

e)   funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

 

f)    propojení výrobku s kompenzačními 

pomůckami. 

 

f)   propojení výrobku s kompenzačními 

pomůckami. 

 

2. Návrh uživatelského rozhraní a 

funkčnosti 

Za účelem zajištění přístupnosti musí 

návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní 

výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 

je to třeba, splňovat tyto požadavky: 

 

a) komunikace a orientace 

prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu; 
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b) alternativy k řečové komunikaci;  

c) variabilní nastavení velikosti a 

kontrastu; 

(d) použití alternativní barvy u 

sdělovaných informací; 

 

e) flexibilní způsoby umožňující rozlišit a 

oddělit zvuky v popředí od zvuků na 

pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 

pozadí a zlepšit srozumitelnost; 

f) možnost ovládat hlasitost; 

g) postupné ovládání a alternativy k 

ovládání využívajícímu jemnou motoriku; 

h) funkční režimy s omezeným dosahem a 

silou; 

i) možnost zabránit spuštění 

fotosenzitivních reakcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Část B. Služby Část B. Služby 

  

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití pro osoby s funkčním omezením, 

včetně osob se zdravotním postižením, 

musí být služby poskytovány tak, aby: 

1. Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití služeb pro osoby 

se zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby byly 

splněny funkční požadavky uvedené v 

části C oddílu I, a jejich poskytování 

musí zahrnovat: 
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a) bylo zpřístupňováno zastavěné prostředí 

v místě, kde je služba poskytována, včetně 

dopravní infrastruktury v souladu s částí C, 

aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 

předpisy a právní předpisy Unie 

na ochranu národního kulturního pokladu, 

jenž má uměleckou, historickou nebo 

archeologickou hodnotu; 

a) zpřístupnění zastavěného prostředí v 

místě, kde je služba poskytována, 

včetně dopravní infrastruktury v 

souladu s částí C, aniž jsou dotčeny 

vnitrostátní právní předpisy a právní 

předpisy Unie na ochranu národního 

kulturního pokladu, jenž má 

uměleckou, historickou nebo 

archeologickou hodnotu; 

b) bylo zpřístupňováno příslušenství, 

včetně vozidel, plavidel a vybavení, 

potřebné pro dodávání služby takto:  

(i) návrh zastavěného prostoru musí 

splňovat požadavky podle části C, 

pokud jde o nastoupení, vystoupení, 

provoz a využívání;( 

(ii) informace musí být dostupné různými 

způsoby a prostřednictvím více než 

jednoho senzorického kanálu,  

(iii) informace musí poskytovat 

alternativy k netextovému vizuálnímu 

obsahu, 

 

b) zpřístupnění příslušenství, včetně 

vozidel, plavidel a vybavení, 

potřebného pro dodávání služby takto: 

(i) návrh zastavěného prostoru musí 

splňovat požadavky podle části C, 

pokud jde o nastoupení, vystoupení, 

provoz a využívání, 

(ii) informace musí být dostupné různými 

způsoby a prostřednictvím více než 

jednoho senzorického kanálu, 

(iii) informace musí poskytovat alternativy 

k netextovému vizuálnímu obsahu, 

 

c) byly zpřístupňovány výrobky používané 

při poskytování služby v souladu s pravidly 

stanovenými v části A; 

 

c) zpřístupnění výrobků používaných při 

poskytování služby v souladu s 

pravidly stanovenými v části A; 

 

d) byly poskytovány informace o fungování 

služby a o charakteristikách její 

přístupnosti a možnostech takto: 

(i) informace musí být dostupné v 

textových formátech, které lze použít k 

vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu,  

(ii) informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu;  

(iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou 

d) poskytování informací o fungování 

služby a o charakteristikách její 

přístupnosti a možnostech takto: 

(i) obsah informací musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistenčních 

formátů, jež musí být uživateli 

prezentovány různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

smyslového kanálu, 

(ii) informace musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu; 

(iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou 

při poskytování služby nezbytné, musí 
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při poskytování služby nezbytné, musí 

být poskytovány v souladu s písm. e);  

 

být poskytovány v souladu s 

písmenem e); 

 

  

e) byly zpřístupňovány internetové stránky 

jednotným a přiměřeným způsobem, aby je 

uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 

porozumět jim, aby si u nich mohl 

přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a 

aby v případě nutnosti byly poskytnuty 

dostupné elektronické alternativy; a 

způsobem, který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními pomůckami a 

technickými prostředky na úrovni Unie a v 

mezinárodním měřítku; 

e) zpřístupňování internetových stránek 

jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet 

s nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 

interakci, a v případě nutnosti 

poskytnutí dostupné elektronické 

alternativy; stránky musí být 

zpřístupňovány způsobem, který 

usnadňuje interoperabilitu s různými 

uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými prostředky 

na úrovni Unie a na mezinárodní 

úrovni; 

 

f) poskytování přístupných informací, 

které umožní propojení s asistivními 

službami; 

 

f) poskytování přístupných informací, 

které umožní propojení s asistivními 

službami; 

 

g) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve 

fungování služeb, jejichž cílem je 

reagovat na potřeby osob s funkčním 

omezením. 

 

g) funkce, praktiky, politiky a postupy a 

změny ve fungování služeb, jejichž 

cílem je reagovat na potřeby osob s 

funkčním omezením. 

Or. en 

 

 

 


