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6.9.2017 A8-0188/328 

Pozmeňujúci návrh  328 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

 

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 – časť D – odsek 2 – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Koncepcia používateľského 

rozhrania a funkčnosti 

2. Požiadavky na funkčnosť 

používateľského rozhrania a dizajn 

výrobku 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Pozmeňujúci návrh  329 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

 

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 – časť D – odsek 2 – odsek 1 – úvodné slová 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 

musia byť v záujme ich sprístupnenia 

v súlade s bodom 1 písm. d) a e) tam, kde 

je to vhodné, navrhnuté tak, aby: 

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 

musia byť v záujme ich sprístupnenia 

v súlade s bodom 1 písm. b) a c) tam, kde 

je to vhodné, navrhnuté v súlade 

s oddielom I bodom 2 a tiež tak, aby: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Pozmeňujúci návrh  330 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

 

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 – časť D – odsek 2 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zabezpečovali komunikáciu 

a orientáciu prostredníctvom viac než 

jedného zmyslového kanála, 

a) na zapnutie prvku súvisiaceho 

s prístupnosťou, ktorý používateľ 

potrebuje, nebola potrebná 

predchádzajúca aktivácia tohto prvku; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Pozmeňujúci návrh  331 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

 

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 – časť D – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 

k rečovému prejavu na účely komunikácie 

a orientácie; 

b) v prípade, keď sa vyžaduje 

odpoveď v konkrétnom čase, bol 

používateľ upozornený vizuálne, ako aj 

dotykom alebo zvukom, a dostal možnosť 

predĺžiť povolený čas; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Pozmeňujúci návrh  332 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

 

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 – časť D – odsek 2 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zabezpečovali variabilné 

nastavenie veľkosti a kontrastu, 

c) boli ovládateľné vrátane 

ovládacích častí výrobku, ako sú klávesy 

a ovládače, ktoré musia mať primeraný 

kontrast medzi klávesmi a ovládačmi a ich 

pozadím a musia byť rozoznateľné 

hmatom; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Pozmeňujúci návrh  333 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

 

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 – časť D – odsek 2 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) poskytovali možnosť alternatívnej 

farby na prenos informácií, 

d) tam, kde sa vydávajú kľúče, lístky 

alebo karty, mali tieto kľúče, lístky alebo 

karty hmatom rozoznateľnú orientáciu, 

ak je orientácia dôležitá pre ďalšie 

použitie kľúča, lístka alebo karty; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Pozmeňujúci návrh  334 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

 

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 – časť D – odsek 2 – písmeno e 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) poskytovali flexibilné spôsoby 

umožňujúce oddeliť zvuky v popredí od 

zvukov v pozadí a ovládať ich vrátane 

možnosti znížiť zvuk pozadia a zlepšiť 

jasnosť, 

e) v prípade, že výrobok využíva 

biologické vlastnosti používateľa, nebolo 

použitie konkrétnej biologickej vlastnosti 

jediným možným spôsobom identifikácie 

používateľa alebo ovládania výrobku. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Pozmeňujúci návrh  335 

Karima Delli 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

 

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 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ODDIEL VIIIa 

Ubytovacie služby 

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: 

a) sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

i) ich dostupnosťou v prístupnom 

webovom formáte tak, aby ich bolo možné 

postrehnúť, ovládať, porozumieť im 

a aby boli robustné v súlade s písmenom 

b); 

ii) uvedením a vysvetlením, ako 

využívať prvky služby súvisiace 

s prístupnosťou a ich doplnkovosť 

s rôznymi asistenčnými technológiami. 

b) sa webové sídla a online aplikácie 

potrebné na poskytovanie služby 

sprístupňovali jednotným a primeraným 

spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 

ich vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola 
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v prípade potreby k dispozícii prístupná 

elektronická alternatíva, ako aj robustným 

spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s 

rôznymi používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami dostupnými 

na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni; 

c) sa mobilné služby vrátane 

mobilných aplikácií potrebných na 

poskytovanie služieb elektronického 

obchodu sprístupňovali 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 robustným spôsobom, 

ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a asistenčnými 

technológiami dostupnými na úrovni Únie 

a medzinárodnej úrovni; 

d) elektronická identifikácia, 

bezpečnosť a platobné metódy potrebné 

na poskytovanie služby boli zrozumiteľné, 

vnímateľné, použiteľné a spoľahlivé bez 

narušenia bezpečnosti a súkromia 

používateľov; 

e) zastavané prostredie bolo 

prístupné pre osoby so zdravotným 

postihnutím podľa požiadaviek 

stanovených v oddiele X vrátane: 

i) všetkých spoločných priestorov 

(recepcia, vchod, rekreačné zariadenia, 

konferenčné miestnosti atď.), 

ii) izieb, v súlade s požiadavkami 

oddielu X; Minimálny počet prístupných 

izieb na zariadenie je: 

– 1 prístupná izba na zariadenie 

s celkovým počtom izieb menším než 20, 

– 2 prístupné izby na zariadenie 

s celkovým počtom izieb väčším než 20, 

ale menším než 50, 

– 1 dodatočná prístupná izba na 

každých ďalších 50 izieb. 
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2. Podporné služby 

Ak sú k dispozícii podporné služby 

(asistenčné služby, telefonické centrá, 

technická podpora, konverzné služby 

a služby odbornej prípravy), poskytujú 

informácie o prístupnosti služby a jej 

kompatibilite s asistenčnými 

technológiami a službami spôsobom 

komunikácie prístupným pre používateľov 

s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím. 
 

Or. en 

 

 


