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7.9.2017 A8-0188/336 

Pozměňovací návrh  336 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Je nezbytné zavést požadavky na 

přístupnost takovým způsobem, aby 

představovaly pro hospodářské subjekty 
a členské státy co nejmenší zátěž, a to 

zejména tím, že se do oblasti působnosti 

zahrnou pouze výrobky a služby, které 

byly pečlivě vybrány. 

(18) Je nezbytné zavést požadavky na 

přístupnost, jež umožní osobám 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, plně využívat 

produkty, služby a infrastrukturu, na něž 

se vztahuje tato směrnice. Požadavky na 

přístupnost by měly být zavedeny takovým 

způsobem, aby představovaly pro 

hospodářské subjekty a členské státy co 

nejmenší zátěž. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/337 

Pozměňovací návrh  337 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) „asistivními technologiemi“ 

jakýkoli předmět, zařízení nebo systém 

výrobků, který je použit na zvýšení, 

udržení nebo zlepšení funkčních 

schopností jednotlivců s funkčními 

omezeními, včetně osob se zdravotním 

postižením; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/338 

Pozměňovací návrh  338 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Členské státy se mohou 

s přihlédnutím k vnitrostátním 

podmínkám rozhodnout, že zastavěné 

prostředí, které využívají uživatelé služeb 

přepravy cestujících, včetně prostředí 

spravovaného poskytovateli služeb 

a provozovateli infrastruktury, jakož 

i zastavěné prostředí, které využívají 

uživatelé bankovních služeb, a klientská 

centra a obchody provozované telefonními 

operátory musí splňovat požadavky na 

přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, 

aby osobám s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením, využívání 

tohoto prostředí co nejvíce usnadnily. 

10. Členské státy zajistí, aby zastavěné 

prostředí, které využívají uživatelé služeb 

přepravy cestujících, včetně prostředí 

spravovaného poskytovateli služeb 

a provozovateli infrastruktury, jakož 

i zastavěné prostředí, které využívají 

uživatelé bankovních služeb, a klientská 

centra a obchody provozované telefonními 

operátory splňovalo požadavky na 

přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, 

aby osobám s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením, využívání 

tohoto prostředí co nejvíce usnadnily. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/339 

Pozměňovací návrh  339 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 3 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

hospodářské subjekty ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

b) odhadované dodatečné náklady 

a přínosy pro hospodářské subjekty ve 

vztahu k očekávanému přínosu pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/340 

Pozměňovací návrh  340 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odhadované náklady a přínosy pro 

dotčené příslušné orgány ve vztahu 

k očekávanému přínosu pro osoby se 

zdravotním postižením se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby; 

b) odhadované dodatečné náklady 

a přínosy pro dotčené příslušné orgány ve 

vztahu k očekávanému přínosu pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, se zohledněním 

četnosti a doby využití konkrétního 

výrobku nebo služby. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/341 

Pozměňovací návrh  341 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 – řádek 2 – oddíl I – sloupek 2 – bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Návrh a výroba: Aby se zajistilo 

optimální předvídatelné použití výrobků 

pro osoby s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením a osob 

s omezením souvisejícím s věkem, musí 

být výrobky navrhovány a vyráběny tak, 

aby zpřístupňovaly tyto prvky: 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

 

 

(i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

(ii) musí být srozumitelné, 

(iii) musí být vnímatelné, 

(iv) musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití; 

 

b) obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

 

 

1. Návrh a výroba: Aby se zajistilo 

optimální předvídatelné použití výrobků 

pro osoby s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením, musí být 

výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby 

splňovaly tyto požadavky na přístupnost: 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které jsou poskytovány 

v několika přístupných formátech a které: 

(i) jsou dostupné prostřednictvím více 

než jednoho senzorického kanálu, 

(ii) jsou srozumitelné, 

(iii) jsou vnímatelné, 

(iv) mají odpovídající velikost písma 

s dostatečným kontrastem mezi písmeny 

a jejich pozadím pro co největší čitelnost 

za předvídatelných podmínek použití; 

b) obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace) a uvedení značky, názvu 

a druhu výrobku, který: 

(i) splňuje požadavky uvedené 

v písmenu a), 

(ii) jednoduše a přesně informuje 

uživatele o tom, jakým způsobem výrobek 

zahrnuje požadavky na přístupnost a jak 
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c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

který musí splňovat tyto podmínky: 

 

(i) obsah návodu musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 
a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, a 

(ii) návod musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu; 

 

 

 

 

 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

 

 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

f) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

je slučitelný s asistivními technologiemi; 

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

ať již poskytovaný samostatně, nebo 

integrovaný do výrobku, který musí 

splňovat tyto podmínky: 

(i) je dostupný v přístupném 

internetovém formátu a v elektronickém 

dokumentu jiného než internetového 

formátu, který je srozumitelný, vnímatelný 

a proveditelný, a 

(ii) výrobce uvede a vysvětlí, jak 

používat vlastnosti výrobku spojené 

s přístupností a jeho slučitelnost 

s asistivními technologiemi; 

(iii) na vyžádání poskytne alternativní 

formát v jiné než elektronické podobě. 

Alternativní neelektronický formát může 

zahrnovat text vytištěný zvětšenými 

písmeny, Braillovým písmem nebo snadno 

čitelný text. 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

f) v případě potřeby slučitelnost 

s asistivními zařízeními a technologiemi 

dostupnými na úrovni Unie nebo na 

mezinárodní úrovni, včetně sluchových 

technologií, jako jsou sluchové pomůcky, 

funkce telecoil, kochleární implantáty 

a zařízení na podporu sluchu. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/342 

Pozměňovací návrh  342 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 – řádek 3 – oddíl II – sloupek 2 – bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Návrh a výroba: Aby se zajistilo 

optimální předvídatelné použití výrobků 

pro osoby s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením a osob 

s omezením souvisejícím s věkem, musí 

být výrobky navrhovány a vyráběny tak, 

aby zpřístupňovaly tyto prvky: 

 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

 

(i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

(ii) musí být srozumitelné, 

(iii) musí být vnímatelné,  

(iv) musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití; 

 

 

b) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

c) funkčnost výrobku odpovídající 

1. Návrh a výroba: Aby se zajistilo 

optimální předvídatelné použití výrobků 

pro osoby s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením, musí být 

výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby 

splňovaly tyto požadavky na přístupnost: 

 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které jsou poskytovány 

v několika přístupných formátech a které: 

(i) jsou dostupné prostřednictvím více 

než jednoho senzorického kanálu, 

(ii) jsou srozumitelné, 

(iii) jsou vnímatelné, 

(iv) mají odpovídající velikost písma 

s dostatečným kontrastem mezi písmeny 

a jejich pozadím pro co největší čitelnost 

za předvídatelných podmínek použití; 

b) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

c) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

d) v případě potřeby slučitelnost 
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potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

d) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

s asistivními zařízeními a technologiemi 

dostupnými na úrovni Unie, včetně 

sluchových technologií, jako jsou 

sluchové pomůcky, funkce telecoil, 

kochleární implantáty a zařízení na 

podporu sluchu. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/343 

Pozměňovací návrh  343 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 – řádek 4 – oddíl III – sloupek 2 – písm. A – bod 1 

 

 

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: 

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 

„Související koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem používaná 

spotřebiteli“; 

b) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

(i) informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 
a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického 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. c); 

 

1. Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením, jsou služby poskytovány tak, 

že: 

a) výrobky, které se využívají při 

poskytování služby, jsou v souladu 

s pravidly stanovenými v bodě B 

„Související koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem používaná 

spotřebiteli“; 

 

 

b) informace o fungování služby a 

o charakteristikách její přístupnosti 

a možnostech jsou poskytovány v několika 

přístupných formátech takto: 

 

 

(i) informace jsou dostupné 

v přístupném internetovém formátu 

a elektronickém dokumentu jiného než 

internetového formátu, který je 

srozumitelný, vnímatelný a proveditelný; 

(ii) výrobce uvede a vysvětlí, jak 

používat vlastnosti výrobku spojené 

s přístupností a jeho slučitelnost 

s asistivními technologiemi; 
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c) byly zpřístupňovány internetové 

stránky 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 způsobem, který usnadňuje 

interoperabilitu s různými uživatelskými 

aplikacemi a dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými prostředky na 

úrovni Unie a v mezinárodním měřítku; 

 

d) byly poskytovány přístupné 

informace, které umožní propojení 

s asistivními službami; 

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením. 

 

 

 

(iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online a mobilních aplikací 

a internetových stránek, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, jsou 

poskytovány v souladu s písm. c); 

(iv) na vyžádání poskytne alternativní 

formát v jiné než elektronické podobě. 

Alternativní neelektronický formát může 

zahrnovat text vytištěný zvětšenými 

písmeny, Braillovým písmem nebo snadno 

čitelný text. 

c) jsou zpřístupňovány internetové 

stránky a mobilní služby, včetně 

mobilních aplikací potřebných pro 

poskytované dané služby, 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 způsobem, který usnadňuje 

interoperabilitu s různými uživatelskými 

aplikacemi a dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými prostředky na 

úrovni Unie a v mezinárodním měřítku; 

d) jsou poskytovány přístupné 

informace, které umožní propojení 

s asistivními službami; 

e) jsou zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením včetně osob se 

zdravotním postižením: 

(i) pokud služba poskytuje 

obousměrnou hlasovou komunikaci, musí 

rovněž podporovat paralelní přenos textu 

v reálném čase a v rámci téhož hovoru; 

(ii) pokud služba podporuje 

obousměrnou komunikaci a je určena 

k použití s přenosovými službami, musí 

podporovat přenos hlasu, textu v reálném 

čase nebo videa, a to odděleně nebo 

v libovolné kombinaci, jak pro příchozí, 

tak pro odchozí hovory;  
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(iii) pokud služba podporuje 

obousměrnou komunikaci a je určena 

k použití s tísňovými službami, musí 

podporovat přenos hlasu, textu anebo 

videa v reálném čase, a to odděleně nebo 

v libovolné kombinaci, jak pro příchozí, 

tak pro odchozí hovory;  

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/344 

Pozměňovací návrh  344 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 – řádek 4 – oddíl III – sloupek 2 – písm. A – bod 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Podpůrné služby 

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 

centra, technická podpora, přenosové 

služby a služby odborné přípravy), jsou-li 

k dispozici, musí poskytovat informace 

o přístupnosti služby a její kompatibilitě 

s kompenzačními technologiemi, přičemž 

musí zároveň používat způsoby 

komunikace přístupné pro uživatele 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/345 

Pozměňovací návrh  345 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 – řádek 4 – oddíl III – sloupek 2 – písm. B – bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Návrh a výroba: Aby se zajistilo 

optimální předvídatelné použití výrobků 

pro osoby s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením a osob 

s omezením souvisejícím s věkem, musí 

být výrobky navrhovány a vyráběny tak, 

aby zpřístupňovaly tyto prvky: 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

(i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

(ii) musí být srozumitelné, 

(iii) musí být vnímatelné, 

(iv) musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití; 

 

 

 

b) obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

 

 

1. Návrh a výroba: Aby se zajistilo 

optimální předvídatelné použití výrobků 

pro osoby s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením, musí být 

výrobky navrhovány a vyráběny tak, aby 

splňovaly tyto požadavky na přístupnost: 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které jsou poskytovány 

v několika přístupných formátech a které: 

(i) jsou dostupné prostřednictvím více 

než jednoho senzorického kanálu, 

(ii) jsou srozumitelné, 

(iii) jsou vnímatelné, 

(iv) mají odpovídající velikost písma 

s dostatečným kontrastem mezi písmeny 

a jejich pozadím pro co největší čitelnost 

za předvídatelných podmínek použití; 

b) obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace) a uvedení značky, názvu 

a druhu výrobku, který: 

(i) splňuje požadavky uvedené 

v písmenu a), 

(ii) jednoduše a přesně informuje 

uživatele o tom, jakým způsobem výrobek 

zahrnuje požadavky na přístupnost a jak 
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c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

který musí splňovat tyto podmínky: 

 

(i) obsah návodu musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 
a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, a 

(ii) návod musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

f) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

je slučitelný s asistivními technologiemi; 

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

ať již poskytovaný samostatně, nebo 

integrovaný do výrobku, který musí 

splňovat tyto podmínky: 

(i) je dostupný v přístupném 

internetovém formátu a elektronickém 

dokumentu jiného než internetového 

formátu, který je vnímatelný 

a proveditelný; a 

(ii) výrobce uvede a vysvětlí, jak 

používat vlastnosti výrobku spojené 

s přístupností a jeho slučitelnost 

s asistivními technologiemi; 

(iii) na vyžádání poskytne alternativní 

formát v jiné než elektronické podobě. 

Alternativní neelektronický formát může 

zahrnovat text vytištěný zvětšenými 

písmeny, Braillovým písmem nebo snadno 

čitelný text. 

 

 

 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

f) v případě potřeby slučitelnost 

s asistivními zařízeními a technologiemi 

dostupnými na úrovni Unie, včetně 

sluchových technologií, jako jsou 

sluchové pomůcky, funkce telecoil, 

kochleární implantáty a zařízení na 

podporu sluchu. 

Or. en 

 

 


