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Pozměňovací návrh  294/rev 

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 – písm. 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 

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,  

 

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 písm. b); 
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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; 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) 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 a postupy a 

změny ve fungování služeb, jejichž 

cílem je reagovat na potřeby osob s 

funkčním omezením, čehož je nutné 

dosáhnout inteligentním prodejem 

jízdenek (elektronická rezervace, 

rezervace jízdenek atd.) a 

poskytováním informací cestujícím v 

reálném 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); 

 ca) služby poskytované na mobilních 

zařízeních, terminály pro inteligentní 

prodej jízdenek, poskytování 

informací o provozu v reálném čase. 

Or. en 

 

 

 


