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7.9.2017 A8-0188/290 

Pozmeňujúci návrh  290 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IV – písmeno A 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné využívanie služieb osobami 

s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby: 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

dostatočne predvídateľné využívanie 

služieb osobami so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené v 

oddiele I časti C, a musia zahŕňať: 

a) sa zabezpečila prístupnosť 

výrobkov, ktoré sa používajú pri 

poskytovaní služby, v súlade 

s pravidlami stanovenými v bode B 

„Súvisiace zariadenia s vyspelou 

počítačovou kapacitou určené pre 

spotrebiteľov“; 

a) výrobky, ktoré poskytovatelia služieb 

používajú pri poskytovaní danej 

služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v časti B tohto oddielu; 

 

b) sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby 

a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti 

takto: 

b) informácie o fungovaní danej služby 

a o charakteristikách a 

predpokladoch jej prístupnosti, 

vrátane v elektronických 

programových sprievodcoch (EPG); 
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i) informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, 

ktoré možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných 

formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového 

kanála, 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu, 

 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  

 

 

c) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii 

prístupná elektronická alternatíva, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

 

c)  sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii 

prístupná elektronická alternatíva, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

 

d) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s 

asistenčnými službami; 

d) aplikácie mobilných a televíznych 

zariadení; 

 da) informácie, ktoré uľahčujú 

prepojenie s asistenčnými službami; 
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e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť 

potreby ľudí s funkčnými 

obmedzeniami. 

e) funkcie, praktiky, stratégie a postupy 

a úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí 

so zdravotným postihnutím a ktoré 

je potrebné zabezpečiť napríklad 

prostredníctvom: 

 i) titulky pre nepočujúcich a 

nedoslýchavých, ktoré sú dobre 

synchronizované s videom, 

čitateľné, presné a zrozumiteľné s 

cieľom účinne sprostredkovať 

zvukové informácie. Toto zahŕňa 

vypracovanie špecifikácií kvality, 

ktoré zahŕňajú minimálne typ 

písma, veľkosť písma, kontrast a 

používanie farieb, ako aj, ak je to 

možné, potrebné požiadavky na 

zabezpečenie kontroly používateľov 

nad takýmito titulkami; 

 

 ii) audiokomentáre a zvukové titulky, 

ktoré musia byť dobre 

synchronizované s videom. Zahŕňa 

to stanovenie kvalitatívnych 

špecifikácií súvisiacich s 

umiestnením zvuku a jasnosťou 

zvukového prepisu a hovorených 

titulkov, ako aj nevyhnutné 

požiadavky na zabezpečenie ich 

ovládania používateľmi; 
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 iii) tlmočenia do posunkovej reči, ktoré 

je presné a zrozumiteľné, aby 

skutočne odrážalo zvukové 

informácie. Toto zahŕňa 

vypracovanie odborných 

požiadaviek pre tlmočníkov a 

špecifikácie kvality pre spôsob 

poskytovania tlmočenia do 

posunkovej reči. Ak je to technicky 

možné, mali by sa prijať požiadavky 

na zabezpečenie ovládania 

tlmočenia do posunkovej reči 

používateľmi. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/291 

Pozmeňujúci návrh  291 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel II – nadpis a bod 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Samoobslužné terminály: bankomaty, 

automaty na výdaj lístkov a odbavovacie 

zariadenia 

 

 

Samoobslužné terminály: bankomaty, 

automaty na výdaj lístkov a odbavovacie 

zariadenia a platobné terminály  

 

1.  Projektovanie a výroba: 

 

1.  Projektovanie a výroba: 

 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné používanie výrobkov 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 

zabezpečila prístupnosť týchto prvkov: 
 

Projektovanie a výroba výrobkov s cieľom 

v čo najväčšej miere umožniť primerane 

predvídateľné využívanie služieb osobami 

so zdravotným postihnutím sa dosiahne 

splnením funkčných požiadaviek 

stanovených v časti C oddielu I. Z tohto 

hľadiska sa od výrobku nevyžaduje, aby 

bol prvok súvisiaci s prístupnosťou 

aktivovaný, ak ho chce používateľ, ktorý 

tento prvok potrebuje, zapnúť. 

 

 Projektovanie a výroba výrobkov musia 

byť prístupné vrátane týchto bodov: 
 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku 

(označenie na obale, pokyny, 

upozornenie), ktoré: 

 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku 

(označenie na obale, pokyny a 

upozornenie); 
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i)  musia byť dostupné prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového kanála, 

 

 

ii) musia byť zrozumiteľné, 

 

 

iii) musia byť vnímateľné, 

 

 

iv) musia mať primeranú veľkosť 

písma za predvídateľných 

podmienok použitia, 
 

 

b)  používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná 

väzba, vstupy a výstupy) v súlade 

s bodom 2, 
 

b)  používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná 

väzba, vstupy a výstupy); 

 

c)  funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2, 

 

c)  funkčnosť výrobku pomocou 

poskytovania funkcií zameraných na 

potreby osôb so zdravotným 

postihnutím, čo je nutné dosiahnuť 

napríklad tým, že sa umožní 

používanie osobných slúchadiel, ak 

je potrebná načasovaná reakcia, 

upozornením používateľa 

prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála a poskytnutím 

možnosti predĺžiť povolený čas a 

primeraným kontrastom a hmatovo 

rozoznateľnými klávesmi a 

ovládacími prvkami; 
 

d)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami.  

d)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/292 

Pozmeňujúci návrh  292 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel III – písmená A a B  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

A.  Služby A.  Služby 

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné využívanie služieb 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, 

aby: 

 

1 S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť dostatočne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v oddiele I 

časti C, a musia zahŕňať: 

 

a) sa zabezpečila prístupnosť 

výrobkov, ktoré sa používajú pri 

poskytovaní služby, v súlade s 

pravidlami stanovenými v bode B 

„Súvisiace koncové zariadenia 

s vyspelou počítačovou kapacitou 

používané spotrebiteľmi“; 

 

a) výrobky, ktoré poskytovatelia služieb 

používajú pri poskytovaní danej 

služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v časti B tohto oddielu;  

 

b) sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby 

a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti 

takto:  
 

 

b) informácie o fungovaní danej služby 

a o charakteristikách a 

predpokladoch jej prístupnosti, 
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i) informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, 

ktoré možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných 

formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového 

kanála,  

 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu,  

 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  
 

 

 

ba) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie danej 

služby; 

c) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii 

prístupná elektronická alternatíva, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

 

c) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii 

prístupná elektronická alternatíva, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

 

 ca) mobilné aplikácie; 
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d) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s 

asistenčnými službami;  

 

d) informácie, ktoré uľahčujú prepojenie 

s asistenčnými službami; 

 

e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť 

potreby ľudí s funkčnými 

obmedzeniami.  
 

e) funkcie, praktiky, stratégie a postupy 

a úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí 

so zdravotným postihnutím a 

zabezpečiť interoperabilitu, čo 

možno dosiahnuť napríklad 

podporovaním hlasovej, obrazovej a 

textovej komunikácie v reálnom 

čase, samostatne alebo v kombinácii 

(total conversation), dvoch 

používateľov, alebo medzi 

používateľom a núdzovou službou. 

 

B. Súvisiace zariadenia s vyspelou 

počítačovou kapacitou určené pre 

spotrebiteľov  

 

B. Súvisiace koncové zariadenia určené 

pre spotrebiteľov:  

 

1. Projektovanie a výroba:  

 

1. Projektovanie a výroba:  

 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné používanie výrobkov 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 

zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:  

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

dostatočne predvídateľné využívanie 

služieb osobami so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené v 

oddiele I časti C, a musia zahŕňať: 

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku 

(označenie na obale, pokyny, 

upozornenie), ktoré:  

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku 

(označenie na obale, pokyny a 

upozornenie) musia byť 

zrozumiteľné; 

i) musia byť dostupné prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového 

kanála,  

 

ii) musia byť zrozumiteľné,   

iii) musia byť vnímateľné,   

iv) musia mať primeranú veľkosť 

písma za predvídateľných 

podmienok použitia, 
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b) obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií 

(otváranie, zatváranie, používanie, 

likvidácia); 

b) obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií 

(otváranie, zatváranie, používanie, 

likvidácia); 

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie a 

likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky: 

 

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu; 

i) obsah návodu musí byť dostupný v 

textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi 

spôsobmi a prostredníctvom viac než 

jedného zmyslového kanála a 

 

 

ii) návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu,  

 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná 

väzba, vstupy a výstupy) v súlade 

s bodom 2, 
 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná 

väzba, vstupy a výstupy); 

 

e) funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2,  

 

e) funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb so zdravotným 

postihnutím a na zabezpečenie 

interoperability, čo možno 

dosiahnuť podporovaním 

zvukového záznamu vo vysokom 

rozlíšení, rozlíšením obrazu, ktoré 

umožňuje komunikáciu v 

posunkovej reči, textom v reálnom 

čase samotným alebo v kombinácii 

s hlasovou a obrazovou 

komunikáciou alebo zabezpečením 

účinného bezdrôtového pripojenia s 

načúvacími technológiami; 
 

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami.  

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 
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Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/293 

Pozmeňujúci návrh  293 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IV – písmeno B  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné používanie výrobkov 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 

zabezpečila prístupnosť týchto prvkov: 

 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

dostatočne predvídateľné využívanie 

služieb osobami so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené v 

oddiele I časti C, a musia zahŕňať: 

 

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku 

(označenie na obale, pokyny, 

upozornenie), ktoré:  

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku 

(označenie na obale, pokyny a 

upozornenie); 

i) musia byť dostupné prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového 

kanála, 

 

ii) musia byť zrozumiteľné,  

iii) musia byť vnímateľné,  

iv) musia mať primeranú veľkosť 

písma za predvídateľných 

podmienok použitia,  

 

b) obal výrobku vrátane poskytovaných 

informácií (otváranie, zatváranie, 

používanie, likvidácia); 

 

b)  obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií 

(otváranie, zatváranie, používanie, 

likvidácia); 
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c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie a 

likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky: 

 

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu; 

 

i) obsah návodu musí byť dostupný v 

textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi 

spôsobmi a prostredníctvom viac než 

jedného zmyslového kanála a 

 

 

ii) návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu,  
 

 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná 

väzba, vstupy a výstupy) v súlade 

s bodom 2,  
 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná 

väzba, vstupy a výstupy); 

 

e) funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2, 

 

e) funkčnosť výrobku pomocou 

poskytovania funkcií zameraných 

na potreby osôb so zdravotným 

postihnutím,čo je nutné dosiahnuť 

napríklad podporovaním možnosti 

výberu, personalizácie a 

zobrazovania služieb prístupu, ako 

sú titulky pre nepočujúcich a 

sluchovo postihnutých, zvukový 

opis, hovorené titulky a tlmočenie 

do znakovej reči, poskytovaním 

prostriedkov na účinné bezdrôtové 

pripojenie k načúvacím 

technológiám alebo 

prostredníctvom poskytnutia 

ovládacích prvkov pre 

používateľov na aktivovanie 

služieb prístupu pre audiovizuálne 

služby užívateľom na rovnakej 

úrovni viditeľnosti, ako primárne 

ovládacie prvky médií; 
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f) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.9.2017 A8-0188/294 

Pozmeňujúci návrh  294 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – písmeno A  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie 

služieb osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby:  

1 S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť dostatočne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v oddiele I 

časti C, a musia zahŕňať: 

a) sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby 

a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti 

takto: 

a) informácie o fungovaní danej služby 

a o charakteristikách a predpokladoch 

jej prístupnosti, 

i) informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, 

ktoré možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných 

formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového 

kanála, 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu,  
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iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom b).  

aa) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré 

sú potrebné na poskytovanie danej 

služby, sa poskytujú v súlade 

s písmenom b); 

b) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii 

prístupná elektronická alternatíva, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

 

b) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii prístupná 

elektronická alternatíva, ako aj 

spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

c) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť 

potreby ľudí s funkčnými 

obmedzeniami. 

 

c) funkcie, praktiky, stratégie a postupy 

a úpravy pri prevádzkovaní služby 

zameranej na potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím, čo je nutné 

dosiahnuť prostredníctvom 

poskytovania inteligentného predaja 

cestovných lístkov (elektronické 

objednávanie, rezervácia cestovných 

lístkov atď.),informácií pre 

cestujúcich v reálnom čase (cestovné 

poriadky, informácie o narušeniach 

premávky, prípojoch, ďalšom 

cestovaní inými druhmi dopravy 

atď.), ako aj dodatočných informácií 

o službách (napr. personál staníc, 

výťahy mimo prevádzky alebo 

služby, ktoré sú dočasne 

nedostupné); 
 ca) služby poskytované prostredníctvom 

mobilných zariadení, inteligentný 

predaj lístkov a poskytovanie 

informácií v reálnom čase, 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/295 

Pozmeňujúci návrh  295 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VI – písmeno A – bod 1  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie 

služieb osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby: 

 

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť dostatočne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v oddiele I 

časti C, a musia zahŕňať: 

 

a) sa zabezpečila prístupnosť 

výrobkov, ktoré sa používajú pri 

poskytovaní služby, v súlade s 

pravidlami stanovenými v bode D, 

 

a) výrobky, ktoré poskytovatelia služieb 

používajú pri poskytovaní danej 

služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v časti D tohto oddielu; 

 

b) sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby 

a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti 

takto:  
 

b) informácie o fungovaní služby 

a o charakteristikách a predpokladoch 

jej prístupnosti; Tieto informácie 

musia byť zrozumiteľné bez toho, 

aby presiahli úroveň komplexnosti 

prevyšujúcu úroveň B2 (stredne 

pokročilý) spoločného európskeho 

referenčného rámca Rady Európy 

pre jazyky; 
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i) informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, 

ktoré možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných 

formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového 

kanála,  

 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu, 

 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  

 

 

 ba) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich webových sídiel a online 

aplikácií, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie danej služby. Tieto sa 

vzťahujú okrem iného na 

elektronickú identifikáciu, 

bezpečnosť a spôsoby platby 

potrebné na poskytovanie služby; 

 

c) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii 

prístupná elektronická alternatíva, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 
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dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 
d) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy 

pri prevádzkovaní služby, ktorých 

cieľom je riešiť potreby ľudí s 

funkčnými obmedzeniami. 
 

d) funkcie, praktiky, stratégie, postupy a 

úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí 

so zdravotným postihnutím, 

 

 da) bankové služby poskytované 

prostredníctvom mobilných 

zariadení. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/296 

Pozmeňujúci návrh  296 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VIII 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie 

služieb osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby:  

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť dostatočne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v oddiele I 

časti C, a musia zahŕňať: 
 

a) sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby 

a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti 

takto: 
 

a) informácie o fungovaní danej služby 

a o charakteristikách a predpokladoch 

jej prístupnosti, 

 

i) informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, 

ktoré možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných 

formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového 

kanála, 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu, 
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iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom b).  

aa) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie danej 

služby, sa poskytujú v súlade 

s písmenom b); tieto sa vzťahujú 

okrem iného na elektronickú 

identifikáciu, bezpečnosť a spôsoby 

platby potrebné na poskytovanie 

služby; 

b)  sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii 

prístupná elektronická alternatíva, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

b)  sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii prístupná 

elektronická alternatíva, ako aj 

spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

 ba) elektronické obchodné služby 

poskytované prostredníctvom 

mobilných zariadení. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/297 

Pozmeňujúci návrh  297 

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

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – písmená A a B 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Časť A – Výrobky Časť A – Výrobky 

1 Projektovanie a výroba: 

 

1 Projektovanie a výroba: 

 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné používanie výrobkov 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 

zabezpečila prístupnosť týchto prvkov: 

 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné používanie výrobkov 

osobami so zdravotným postihnutím 

a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby 

spĺňali požiadavky na funkčnosť 

stanovené v časti C oddielu I, a zahŕňajú 

tieto prvky: 

 

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku 

(označenie na obale, pokyny, 

upozornenie), ktoré: 

 

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku 

(označenie na obale, pokyny, 

upozornenie), ktoré: 

 

i) musia byť dostupné prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového kanála, 

 

i) musia byť dostupné prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového kanála, 

 

ii) musia byť zrozumiteľné, 

 

ii) musia byť zrozumiteľné, 

 

iii) musia byť vnímateľné, 

 

iii) musia byť vnímateľné, 
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iv) musia mať primeranú veľkosť písma 

za predvídateľných podmienok 

použitia, 

 

iv) musia mať primeranú veľkosť písma 

za predvídateľných podmienok 

použitia, 

 

b) obal výrobku vrátane poskytovaných 

informácií (otváranie, zatváranie, 

používanie, likvidácia); 

 

b) obal výrobku vrátane poskytovaných 

informácií (otváranie, zatváranie, 

používanie, likvidácia); 

 

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie a 

likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky: 

 

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie a 

likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky: 

 

i) obsah návodu musí byť dostupný v 

textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi 

spôsobmi a prostredníctvom viac než 

jedného zmyslového kanála a 

 

i) obsah návodu musí byť dostupný v 

textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi 

spôsobmi a prostredníctvom viac než 

jedného zmyslového kanála a 

 

ii)  návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu, 

 

ii) návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu, 

 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná 

väzba, vstup a výstup); v súlade s 

bodom 2 

 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná 

väzba, vstup a výstup) v súlade s 

bodom 2; 

 

e) funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2, 

 

e) funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2, 

 

f)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

 

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

 

2. Koncepcia používateľského 

rozhrania a funkčnosti 

Dizajn a používateľské rozhranie 

výrobkov musia byť v záujme ich 
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sprístupnenia v súlade s bodom 1 písm. d) 

a e) tam, kde je to vhodné, navrhnuté tak, 

aby: 

a) zabezpečovali komunikáciu 

a orientáciu prostredníctvom viac než 

jedného zmyslového kanála, 

 

b) zabezpečovali alternatívne riešenia k 

rečovému prejavu na účely komunikácie 

a orientácie;  

 

c) zabezpečovali variabilné nastavenie 

veľkosti a kontrastu,  

 

d) poskytovali možnosť alternatívnej farby 

na prenos informácií,  

 

e) poskytovali flexibilné spôsoby 

umožňujúce oddeliť zvuky v popredí od 

zvukov v pozadí a ovládať ich vrátane 

možnosti znížiť zvuk pozadia a zlepšiť 

jasnosť,  

 

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk,   

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 

a alternatívy k ovládaniu jemnou 

motorikou,  

 

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 

s obmedzeným dosahom a silou,  

 

i) poskytovali možnosť zabrániť 

vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.  

 

 

Časť B Služby Časť B Služby 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie 

služieb osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby: 

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť dostatočne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v oddiele I časti 

C, a musia zahŕňať: 

a) sprístupnením zastavaného prostredia, 

v ktorom sa poskytuje služba, vrátane 

dopravnej infraštruktúry, v súlade s 

časťou C bez toho, aby boli dotknuté 

vnútroštátne právne predpisy a právne 

predpisy Únie na ochranu národného 

bohatstva, ktoré má umeleckú, 

historickú alebo archeologickú 

hodnotu; 

a) sprístupnením zastavaného prostredia, 

v ktorom sa poskytuje služba, vrátane 

dopravnej infraštruktúry, v súlade s 

časťou C bez toho, aby boli dotknuté 

vnútroštátne právne predpisy a právne 

predpisy Únie na ochranu národného 

bohatstva, ktoré má umeleckú, 

historickú alebo archeologickú 

hodnotu; 
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b) sprístupnením zariadení vrátane 

vozidiel, plavidiel a vybavenia, ktoré 

sú potrebné na poskytovanie služby 

takto: 

b) sprístupnením zariadení vrátane 

vozidiel, plavidiel a vybavenia, ktoré 

sú potrebné na poskytovanie služby 

takto: 

i) návrh zastavaného priestoru spĺňa 

požiadavky podľa časti C, pokiaľ ide o 

nástup, výstup, prevádzku a 

používanie, 

i) návrh zastavaného priestoru spĺňa 

požiadavky podľa časti C, pokiaľ ide o 

nástup, výstup, prevádzku a 

používanie, 

ii) informácie sú dostupné v rôznej forme 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

ii) informácie sú dostupné v rôznej forme 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

iii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému vizuálnemu obsahu, 

iii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému vizuálnemu obsahu, 

c) sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, 

ktoré sa používajú pri poskytovaní 

služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v časti A, 

c) sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, 

ktoré sa používajú pri poskytovaní 

služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v časti A, 

d) sa poskytovali informácie o fungovaní 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

d) sa poskytovali informácie o fungovaní 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

i) informačný obsah musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi spôsobmi 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

i) informačný obsah musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi spôsobmi 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu, 

ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu, 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom e). 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom e). 

e) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii prístupná 

elektronická alternatíva, ako aj 

spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

e) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii prístupná 

elektronická alternatíva, ako aj 

spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 
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asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

f) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s 

asistenčnými službami; 

f) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s 

asistenčnými službami; 

g) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť 

potreby ľudí s funkčnými 

obmedzeniami. 

g) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť 

potreby ľudí s funkčnými 

obmedzeniami. 

Or. en 

 

 


