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6.9.2017 A8-0188/328 

Pozměňovací návrh  328 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 – část D – bod 2 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Návrh uživatelského rozhraní a 

funkčnosti: 

2. Požadavky na funkčnost 

uživatelského rozhraní a návrh výrobku: 

Or. en 



 

AM\1133703CS.docx  PE605.628v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2017 A8-0188/329 

Pozměňovací návrh  329 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 – část D – bod 2 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh 

funkčnosti a uživatelského rozhraní 

výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud 

je to třeba, splňovat tyto požadavky: 

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh 

funkčnosti a uživatelského rozhraní 

výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud 

je to třeba, splňovat požadavky v souladu 

s oddílem I bodem 2 a rovněž: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Pozměňovací návrh  330 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 – část D – bod 2 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) komunikace a orientace 

prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu; 

a) nesmí vyžadovat, aby prvek 

přístupnosti byl zapnutý, aby jej uživatel, 

který prvek potřebuje, mohl spustit; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Pozměňovací návrh  331 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 – část D – bod 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) alternativy k řečové komunikaci 

a orientaci; 

b) je-li vyžadována načasovaná 

reakce, musí upozornit uživatele vizuálně, 

jakož i dotykově nebo zvukově, a dát 

uživateli možnost povolený čas prodloužit; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Pozměňovací návrh  332 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 – část D – bod 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) variabilní nastavení velikosti a 

kontrastu; 

c) musí být ovladatelný, včetně 

ovladatelných součástí výrobku, jako jsou 

klíče a ovladače, přičemž mezi klíči a 

ovladači a jejich pozadím musí být 

odpovídající kontrast a musí být 

rozpoznatelné hmatem; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Pozměňovací návrh  333 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 – část D – bod 2 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) použití alternativní barvy u 

sdělovaných informací; 

d) pokud se používají klíče, lístky 

nebo karty, musí mít klíče, lístky nebo 

karty takovou orientaci, která je 

rozpoznatelná hmatem, pakliže je 

orientace důležitá pro další používání 

klíče, lístku nebo karty; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Pozměňovací návrh  334 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 – část D – bod 2 – písm. e 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) flexibilní způsoby umožňující 

rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 

na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 

pozadí a zlepšit srozumitelnost; 

e) pokud výrobek používá biologické 

rysy uživatele, nesmí záviset na používání 

zvláštních biologických rysů jako jediného 

prostředku k identifikaci uživatele nebo k 

ovládání výrobku. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Pozměňovací návrh  335 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ODDÍL VIIIa 

 Ubytovací služby 

 Služby 

 1. Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby s 

funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby: 

 a) byly poskytovány informace o 

fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

 (i) musí být k dispozici v přístupném 

online formátu a musí být vnímatelné, 

ovladatelné, srozumitelné a spolehlivé 

v souladu s písmenem b); 

 (ii) musí uvádět a objasňovat, jakým 

způsobem lze používat prvky přístupnosti 

služby a jak je propojena s celou škálou 

kompenzačních technologií; 

 b) byly zpřístupňovány internetové 

stránky a online aplikace potřebné pro 

poskytování služby, a to 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 
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elektronické alternativy, a stabilním 

způsobem, který usnadňuje 

interoperabilitu s různými uživatelskými 

aplikacemi a kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky dostupnými na 

úrovni Unie a v mezinárodním měřítku; 

 c) byly zpřístupňovány mobilní 

služby, včetně mobilních aplikací 

potřebných pro poskytování služeb 

elektronického obchodování, a to 

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 

stabilním způsobem, který usnadňuje 

interoperabilitu s různými uživatelskými 

aplikacemi a kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky dostupnými na 

úrovni Unie a v mezinárodním měřítku; 

 d) elektronická identifikace, 

zabezpečení a platební metody potřebné 

pro poskytování služeb byly srozumitelné, 

vnímatelné, ovladatelné a stabilní, aniž by 

se tím narušila bezpečnost a soukromí 

uživatele; 

 e) bylo pro osoby se zdravotním 

postižením zpřístupněno zastavěné 

prostředí v souladu s požadavky v oddíle 

X, a to včetně: 

 (i) veškerých společných prostor 

(recepce, vstup, rekreační zařízení, 

konferenční místnosti atd.), 

 (ii) pokojů, v souladu s požadavky v 

oddíle X; minimální počet přístupných 

místností na zařízení musí být: 

 – 1 přístupná místnost v případě 

zařízení s méně než 20 místnostmi 

 – 2 přístupné místnosti v případě 

zařízení s více než 20, ale méně než 50 

místnostmi 

 – 1 dodatečná přístupná místnost na 

každých dalších 50 místností. 
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 2. Podpůrné služby 

 Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 

centra, technická podpora, přenosové 

služby a služby odborné přípravy), jsou-li 

k dispozici, poskytují informace 

o přístupnosti služby a její kompatibilitě 

s kompenzačními (pomocnými) 

technologiemi a službami, přičemž 

používají způsoby komunikace přístupné 

pro uživatele s funkčním omezením, 

včetně osob se zdravotním postižením. 

Or. en 

 

 


