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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.9.2017 A8-0188/328 

Módosítás  328 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 2 bekezdés –cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A felhasználói felület és a funkciók 

tervezése: 

2. A termék felhasználói felületére és 

tervezésére vonatkozó funkcionalitási 

követelmények 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Módosítás  329 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 2 bekezdés –1 bekezdés – bevezető szöveg 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Annak érdekében, hogy a termékek 

kialakítása és felhasználói felületük az 1. 

pont b) és c) alpontjaiban foglaltaknak 

megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 

úgy kell tervezni, hogy adott esetben: 

Annak érdekében, hogy a termékek 

kialakítása és felhasználói felületük az 1. 

pont b) és c) alpontjaiban foglaltaknak 

megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 

úgy kell tervezni, hogy – az I. szakasz 2. 

pontjával is összhangban – adott esetben: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Módosítás  330 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 2 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a kommunikáció és a tájékozódás 

több érzékszervi csatornán keresztül 

megvalósítható legyen; 

a) ne legyen szükség 

akadálymentesítő elemre olyan 

felhasználó számára, aki a terméket csak 

ennek segítségével tudja bekapcsolni; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Módosítás  331 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) biztosítsanak alternatívát a beszédre 

a kommunikáció és a tájékozódás 

tekintetében; 

b) ha meghatározott időn belül kell 

reagálnia, akkor erre a felhasználót 

vizuálisan, valamint érintéssel vagy 

hanggal is figyelmeztessék, továbbá 

biztosítsanak lehetőséget a megszabott idő 

meghosszabbítására; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Módosítás  332 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 

kontraszt lehetőségét; 

c) működtethetőnek kell lennie, 

ideértve a termék működtethető részeit, 

így a nyomógombokat és kapcsolókat, a 

nyomógombok és kapcsolók, illetve 

hátterük között megfelelő kontrasztnak 

kell lennie, valamint érintéssel 

felismerhetőnek kell lenniük; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Módosítás  333 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 2 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az információ közvetítésére 

biztosítsanak egy alternatív színt; 

d) amennyiben kulcs, jegy vagy 

kártya áll rendelkezésre, ezek irányát 

érintéssel felismerhetővé kell tenni, 

amennyiben az irány további használatuk 

szempontjából fontos; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Módosítás  334 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D rész – 2 bekezdés – e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) biztosítsák az előtér és háttér 

rugalmas módon történő elválasztásának 

és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 

háttérzaj csökkentését és a világosság 

javítását; 

e) ha a termék a felhasználó biológiai 

tulajdonságaira épít, a felhasználó 

azonosításában és a termék vezérlésében 

nem támaszkodhat egyetlen biológiai 

tulajdonságra. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Módosítás  335 

Karima Delli 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VIII a szakasz (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 VIIIa. SZAKASZ 

Szálláshely-szolgáltatás 

Szolgáltatások 

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

a) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

akadálymentesítési jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

i. akadálymentesen hozzáférhető 

internetes formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani oly módon, hogy 

a b) pontnak megfelelően észlelhetővé, 

működtethetővé, érthetővé és 

megbízhatóvá teszik azokat; 

ii. fel kell sorolni és el kell 

magyarázni, hogy hogyan kell használni a 

szolgáltatás akadálymentesítő elemeit, 

valamint annak különféle támogató 

technológiákkal való komplementaritását. 

b) a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges weboldalakat és online 

alkalmazásokat következetes és a 
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felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentesíteni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan megbízható módon, amely 

előmozdítja az interoperabilitást a 

különböző, uniós és nemzetközi szinten 

rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 

támogató technológiákkal. 

c) az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges 

mobilalapú szolgáltatásokat és ezen belül 

a mobilalkalmazásokat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentesen hozzáférhetővé 

tenni, ideértve az igényekhez 

alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 

interaktív funkciókat, szükség esetén 

akadálymentesen hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan megbízható módon, amely 

előmozdítja az interoperabilitást a 

különböző, uniós és nemzetközi szinten 

rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 

támogató technológiákkal; 

d) a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges elektronikus azonosítási, 

biztonsági és fizetési módszereknek 

érthetőknek, észlelhetőknek, 

működtethetőknek és megbízhatóknak kell 

lenniük, anélkül, hogy veszélyeztetnék a 

felhasználó biztonságát vagy adatainak 

védelmét; 

e) a X. szakasz előírásainak 

megfelelően az épített környezetet – 

többek között az alábbiakat –

akadálymentessé kell tenni a 

fogyatékossággal élők számára: 

i. valamennyi közös tér (recepció, 

bejárat, szabadidős létesítmények, 

konferencia termek stb.). 

ii. szobák, a X. szakasz előírásainak 
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megfelelően; az akadálymentesített szobák 

száma létesítményenként legalább: 

– az összesen kevesebb mint 20 

szobával rendelkező létesítmények 

esetében 1 akadálymentesített szoba; 

– a 20-nál több, de 50-nél kevesebb 

szobával rendelkező létesítmények 

esetében 2 akadálymentesített szoba; 

– minden további 50 szoba esetében 

1 további akadálymentesített szoba. 

2. Támogatási szolgáltatások 

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 

call center, műszaki segítségnyújtás, 

közvetítő szolgáltatások és képzési 

szolgáltatások), amennyiben 

rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 

adniuk a szolgáltatás 

akadálymentességéről annak a támogató 

technológiákkal való kompatibilitásáról, a 

funkcióképességükben korlátozott 

felhasználók, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

akadálymentesen hozzáférhető 

kommunikációs módon. 
 

Or. en 

 

 


