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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev  

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2015)0615), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0387/2015), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. maja 

20161, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 

za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za promet in turizem, Odbora za kulturo in 

izobraževanje, Odbor za pravice žensk in enakost spolov ter Odbora za peticije (A8-

0188/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če bo svoj predlog nadomestila, ga 

bistveno spremenila oziroma ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti člena 26, 

 

                                                 
1 UL C 303, 19.8.2016, str. 103. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približanjem zakonov in drugih predpisov 

držav članic ter z odpravo ovir za prosti 

pretok dostopnih proizvodov in storitev. To 

bo povečalo razpoložljivost dostopnih 

proizvodov in storitev na notranjem trgu. 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približanjem zakonov in drugih predpisov 

držav članic ter z odpravo ovir za prosti 

pretok dostopnih proizvodov in storitev. To 

bo povečalo razpoložljivost in izboljšalo 

dostopnost in praktičnost informacij o 

dostopnih proizvodih in storitvah na 

notranjem trgu. 

 

Predlog spremembe  3 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in lajša neodvisno življenje. 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

oseb s funkcijskimi omejitvami, tudi 

invalidov, v smislu člena 1 Konvencije 

Organizacije združenih narodov o 

pravicah invalidov (V nadaljnjem 

besedilu: Konvencija) pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in je temeljni pogoj za neodvisno 

življenje. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Zagotoviti je treba „univerzalno 

dostopnost“, „univerzalno oblikovanje“ in 

„vidik spola“ za proizvode, orodja, 
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naprave in storitve, da jih bodo lahko 

splošno uporabljali invalidi. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, ustvarjajo 

ovire za prosti pretok takih proizvodov in 

storitev ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu. Te ovire še 

posebej prizadevajo gospodarske subjekte, 

zlasti mala in srednja podjetja (MSP). 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo nekaterih 

proizvodov in storitev za osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, ustvarjajo ovire za njihov prosti 

pretok ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu. Za druge 

proizvode se bodo razlike verjetno 

povečale zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije. Te ovire še posebej 

prizadevajo gospodarske subjekte, zlasti 

mala in srednja podjetja (MSP). 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Potrošniki dostopnih proizvodov in 

uporabniki dostopnih storitev se soočajo z 

visokimi cenami, ki so posledica omejene 

konkurence med dobavitelji. 

Razdrobljenost nacionalnih predpisov 

zmanjšuje potencialne koristi, ki bi jih 

lahko pri odzivanju na družbene in 

tehnološke dosežke ustvarila izmenjava 

izkušenj na nacionalni in mednarodni 

ravni. 

(5) Potrošniki dostopnih proizvodov, 

tudi zlasti podpornih tehnologij, in 

uporabniki dostopnih storitev se soočajo z 

visokimi cenami, ki so posledica omejene 

konkurence med dobavitelji. 

Razdrobljenost nacionalnih predpisov 

zmanjšuje potencialne koristi, ki bi jih 

lahko pri odzivanju na družbene in 

tehnološke dosežke ustvarila izmenjava 

izkušenj na nacionalni in mednarodni 

ravni. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 
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Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Približevanje nacionalnih ukrepov 

na ravni Unije je zato potrebno za pravilno 

delovanje notranjega trga, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajša čezmejna trgovina in mobilnost, 

gospodarskim subjektom pomaga usmeriti 

sredstva v inovacije, namesto, da jih 

uporabijo za usklajevanje z razdrobljenimi 

pravnimi zahtevami po vsej Uniji. 

(6) Približevanje nacionalnih ukrepov 

na ravni Unije je zato potrebno za pravilno 

delovanje notranjega trga, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajša čezmejna trgovina, prosti pretok 

proizvodov in storitev, ter prosto gibanje 

oseb, tudi invalidov, gospodarskim 

subjektom pomaga usmeriti sredstva v 

inovacije, namesto, da jih uporabijo za 

kritje stroškov zaradi razdrobljene 

zakonodaje. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Unija se mora v skladu s členom 

10 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU) pri opredeljevanju in izvajanju 

svojih politik in dejavnosti boriti proti 

diskriminaciji na podlagi invalidnosti. S 

členom 19 PDEU se Uniji podeljuje 

pooblastilo za sprejemanje zakonodaje za 

boj proti tovrstni diskriminaciji. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej si prizadeva 

zagotoviti polno spoštovanje pravic 

invalidov do ukrepov za zagotavljanje 

njihove samostojnosti, socialne in poklicne 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej si prizadeva 

zagotoviti polno spoštovanje pravic 

invalidov in starejših do ukrepov za 

zagotavljanje njihove samostojnosti, 
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vključenosti ter sodelovanja v življenju 

skupnosti ter spodbujati uporabo člena 26 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

socialne in poklicne vključenosti ter 

sodelovanja v življenju skupnosti ter 

spodbujati uporabo členov 21, 25 in 26 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Boljša dostopnost proizvodov in 

storitev bo izboljšala življenja invalidov, 

pa tudi oseb s stalnimi ali začasnimi 

funkcijskimi omejitvami, kot so starejše 

osebe, nosečnice in osebe, ki potujejo s 

prtljago. Vseeno pa je pomembno omejiti 

področje uporabe te direktive le na 

invalide in ga ne razširiti na osebe s 

stalnimi ali začasnimi funkcijskimi 

omejitvami na splošno, da bi bila direktiva 

skladna s konvencijo in da bi zagotovili 

pravno varnost operaterjev. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) V Uniji je invalidnost bolj 

razširjena med ženskimi kot med moškimi. 

Invalidke se soočajo z različnimi oblikami 

diskriminacije in znatnimi ovirami pri 

uresničevanju svojih temeljnih pravic in 

svoboščin. Te vključujejo fizično, 

čustveno, spolno, ekonomsko in 

institucionalno nasilje ter diskriminacijo 

pri dostopanju do izobraževanja in 

zaposlitve, vse to pa lahko povzroči 

osamljenost in psihološke travme. Poleg 

tega so ženske zaradi invalidnosti 

nesorazmerno prizadete tudi kot 

negovalke invalidnih družinskih članov in 
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pogosteje kot moški doživljajo 

diskriminacijo prek povezave. Zato je 

treba ukrepati, da bi zagotovili, da bodo 

enako obravnavanje ter pozitivne ukrepe 

in politike za invalidke in matere 

invalidnih otrok temeljna pravica in 

etična obveznost. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Splošni cilj strategije enotnega 

digitalnega trga je zagotoviti trajnostne 

gospodarske in družbene koristi s pomočjo 

povezanega enotnega digitalnega trga. 

Potrošniki Unije še vedno ne morejo v 

celoti izkoristiti cen in izbire, ki jih lahko 

ponudi enotni trg, saj so čezmejne spletne 

transakcije še vedno zelo omejene. Tudi 

razdrobljenost omejuje povpraševanje po 

čezmejnih transakcijah e-trgovanja. 

Potrebni bodo usklajeni ukrepi, da se tudi 

invalidom zagotovi popoln dostop do novih 

elektronskih vsebin. Zato je treba 

harmonizirati zahteve glede dostopnosti na 

enotnem digitalnem trgu in zagotoviti, da 

bodo vsi državljani Unije, ne glede na 

svoje zmožnosti, lahko uživali njegove 

koristi.  

(10) Splošni cilj strategije enotnega 

digitalnega trga je zagotoviti trajnostne 

gospodarske in družbene koristi s pomočjo 

povezanega enotnega digitalnega trga, tako 

da se olajša trgovina in spodbuja 

zaposlovanje v Uniji. Potrošniki Unije še 

vedno ne morejo v celoti izkoristiti cen in 

izbire, ki jih lahko ponudi enotni trg, saj so 

čezmejne spletne transakcije še vedno zelo 

omejene. Tudi razdrobljenost omejuje 

povpraševanje po čezmejnih transakcijah 

e-trgovanja. Potrebni bodo usklajeni 

ukrepi, da se tudi invalidom zagotovi 

popoln dostop do novih elektronskih 

vsebin. Zato je treba harmonizirati zahteve 

glede dostopnosti na enotnem digitalnem 

trgu in zagotoviti, da bodo vsi državljani 

Unije, ne glede na svoje zmožnosti, lahko 

uživali njegove koristi. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) V členu 4 Konvencije se države 

podpisnice poziva, naj izvajajo ali 

spodbujajo raziskave in razvoj novih 

tehnologij, vključno s tehnologijami 
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obveščanja in sporočanja, pripomočki za 

gibanje in napravami in podpornimi 

tehnologijami, primernimi za invalide, ter 

naj spodbujajo njihovo razpoložljivost in 

uporabo. Konvencija tudi poziva, naj se 

daje prednost tehnologijam po 

sprejemljivih cenah. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13b) Poleg zahtev iz te direktive bi si 

bilo treba prizadevati tudi za izvajanje in 

izvrševanje zakonodaje Unije o pravicah 

potnikov v zračnem, železniškem in 

avtobusnem prevozu ter prevozu na 

celinskih vodnih poteh. Ta prizadevanja 

bi se morala osredotočati na intermodalne 

vidike, da bi spodbujali neovirano 

dostopnost, vključno s področji, kot so 

infrastruktura in transportna vozila. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13c) Komisija bi morala spodbujati 

mestne oblasti, naj neoviran dostop do 

storitev mestnega prevoza vključijo v svoje 

načrte za trajnostno mobilnost v mestih in 

redno objavljajo sezname primerov dobre 

prakse glede neoviranega dostopa do 

javnega mestnega prometa in mobilnosti. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 



 

RR\1125427SL.docx 11/381 PE597.391v02-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Evropska strategija o invalidnosti 

za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza 

za Evropo brez ovir, ki je usklajena s 

Konvencijo, dostopnost opredeljuje kot eno 

od osmih področij ukrepanja ter je 

namenjena zagotavljanju dostopnosti 

proizvodov in storitev. 

(15) Sporočilo Komisije z dne 15. 

novembra 2010 „Evropska strategija o 

invalidnosti za obdobje 2010–2020: 

obnovljena zaveza za Evropo brez ovir“, ki 

je usklajena s Konvencijo, dostopnost 

opredeljuje kot temeljni pogoj za udeležbo 

v družbi, kot eno od osmih področij 

ukrepanja ter je namenjena zagotavljanju 

dostopnosti proizvodov in storitev. 

__________________  

33 COM(2010)0636.  

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Proizvodi in storitve, ki spadajo v 

področje uporabe te direktive, so rezultat 

analize, ki je bila opravljena med pripravo 

ocene učinka in s pomočjo katere so bili 

opredeljeni relevantni proizvodi in storitve 

za osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi in starejšimi, za katere 

so države članice sprejele ali bodo 

najverjetneje sprejele različne nacionalne 

zahteve glede dostopnosti. 

(16) Proizvodi in storitve, ki spadajo v 

področje uporabe te direktive, so rezultat 

analize, ki je bila opravljena med pripravo 

ocene učinka in s pomočjo katere so bili 

opredeljeni relevantni proizvodi in storitve 

za invalide, za katere so države članice 

sprejele ali bodo najverjetneje sprejele 

različne nacionalne zahteve glede 

dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta1a nalaga vrsto 

obveznosti ponudnikom avdiovizualnih 

medijskih storitev. Zato je vanjo bolj 

primerno vključiti zahteve glede 

dostopnosti. Kar pa zadeva spletišča in 
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storitve na osnovi mobilnih naprav, 

Direktiva 2010/13/EU zajema zgolj 

avdiovizualne vsebine. Zato je primerno v 

področje uporabe te direktive vključiti 

arhitekturo spletišč in storitev na osnovi 

mobilnih naprav ter vse vsebine, ki ne 

sodijo v področje uporabe Direktive 

2010/13/EU. Ta direktiva bi morala 

zajemati zahteve glede dostopnosti za 

opremo in spletišča za telefonske storitve. 

Zajemati bi morala tudi zahteve glede 

dostopnosti za telefonske storitve, razen če 

so obravnavane v drugem aktu Unije. V 

slednjem primeru bi moral zadevni akt 

Unije prevladati nad to direktivo. 

 __________________ 

 1a Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in 

drugih predpisov držav članic o 

opravljanju avdiovizualnih medijskih 

storitev (Direktiva o avdiovizualnih 

medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, 

str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Vsi proizvodi in storitve morajo biti 

skladni z zahtevami glede dostopnosti, ki 

so opredeljene v členu 3 in navedene v 

Prilogi I, da so dostopni za invalide in 

starejše. Obveznosti glede dostopnosti za 

e-trgovino se uporabljajo tudi za spletno 

prodajo storitev v skladu s členom 1(2)(a) 

do (e) te direktive. 

(17) Vsi proizvodi in storitve, zajeti v 

področje uporabe te direktive in dani na 

trg po datumu začetka uporabe te 

direktive, morajo biti skladni z zahtevami 

glede dostopnosti, ki so določene v členu 3 

in navedene v Prilogi I, da so dostopni za 

invalide. Obveznosti glede dostopnosti za 

e-trgovino se uporabljajo tudi za spletno 

prodajo storitev v skladu s točkami od (a) 

do (e) člena 1(2) te direktive. 

 



 

RR\1125427SL.docx 13/381 PE597.391v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Tudi če se storitev ali del storitve 

odda v podizvajanje tretji osebi, to ne bi 

smelo ogroziti dostopnosti te storitve, 

ponudniki storitev pa bi morali 

izpolnjevati obveznosti iz te direktive. 

Ponudniki storitev bi morali zagotoviti 

tudi ustrezno in stalno usposabljanje 

svojega osebja, da bo seznanjeno z načini 

uporabe dostopnih proizvodov in storitev. 

To usposabljanje bi moralo zajemati tudi 

vprašanja, kot so zagotavljanje 

informacij, svetovanje in oglaševanje. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Zahteve glede dostopnosti je treba 

uvesti na način, ki bi bil čim manj 

obremenjujoč za gospodarske subjekte in 

države članice, predvsem s tem, da se v 

področje uporabe vključi le skrbno izbrane 

proizvode in storitve. 

(18) Po eni strani je treba zahteve glede 

dostopnosti uvesti na način, ki bi bil 

karseda učinkovit in čim manj 

obremenjujoč za gospodarske subjekte in 

države članice, predvsem s tem, da se v 

področje uporabe vključi le skrbno izbrane 

proizvode in storitve, ki so dani na trg po 

datumu začetka uporabe te direktive. Po 

drugi strani je treba gospodarskim 

subjektom omogočiti učinkovito izvajanje 

zahtev glede dostopnosti, ki so določene v 

tej direktivi, zlasti z upoštevanjem 

življenjske dobe samopostrežnih 

terminalov, prodajnih avtomatov za 

vozovnice/vstopnice in avtomatov za 

prijavo. Prav tako je treba upoštevati 

poseben položaj malih in srednjih podjetij 

na notranjem trgu. Poleg tega od 

mikropodjetij zaradi njihove velikosti, 

virov in narave ne bi smeli zahtevati, da 

izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz te 
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direktive ali da morajo uporabljati 

postopek iz člena 12, da bi bili izvzeti iz 

obveznosti te direktive. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Za zagotovitev boljšega delovanja 

notranjega trga bi morali nacionalni 

organi upoštevati zahteve glede 

dostopnosti iz te direktive, ko uporabljajo 

določbe o dostopnosti iz pravnih aktov 

Unije, ki so navedeni v tej direktivi. 

Vendar ta direktiva ne bi smela spremeniti 

obvezne ali prostovoljne narave določb iz 

teh drugih pravnih aktov Unije. Morala bi 

torej zagotoviti, da so zahteve glede 

dostopnosti enake v vsej Uniji, kadar se 

uporabljajo v skladu s temi drugimi akti. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Predlog Komisije za direktivo 

Evropskega parlamenta in Sveta vključuje 

zahteve glede dostopnosti za določeno 

skupino spletišč organov javnega sektorja. 

Poleg tega predlaga vzpostavitev podlage 

za metodologijo spremljanja in poročanja o 

skladnosti zadevnih spletišč z zahtevami iz 

navedene direktive. Tako zahteve glede 

dostopnosti kot metodologijo spremljanja 

in poročanja iz navedene direktive bi bilo 

treba uporabljati za spletišča organov 

javnega sektorja. Da bi zlasti zagotovili, da 

pristojni organi izvajajo iste zahteve glede 

dostopnosti neodvisno od vrste 

reguliranega spletišča, bi morale biti 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive 

(21) Direktiva (EU) 2016/2102 

Evropskega parlamenta in Sveta34 

vključuje zahteve glede dostopnosti za 

določeno skupino spletišč in mobilnih 

aplikacij organov javnega sektorja. Vendar 

pa omenjena direktiva vsebuje specifični 

seznam izjem, saj zagotavljanje popolne 

dostopnosti določenih vsebin spletišč in 

mobilnih aplikacij ter določenih vrst 

spletišč in mobilnih aplikacij ustvarja 

nesorazmerno breme. Poleg tega uvaja 

podlago za metodologijo spremljanja in 

poročanja o skladnosti zadevnih spletišč in 

mobilnih aplikacij z zahtevami, 

določenimi v navedeni direktivi. Tako 

zahteve glede dostopnosti kot metodologijo 
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usklajene z zahtevami predlagane 

direktive o dostopnosti spletišč organov 

javnega sektorja. Dejavnosti e-trgovine 

spletišč javnega sektorja, ki jih ne zajema 

navedena direktiva, spadajo v področje 

uporabe tega predloga, da bi zagotovili, da 

je spletna prodaja proizvodov in storitev 

dostopna za invalide in starejše ne glede na 

to, ali gre za javno ali zasebno prodajo. 

spremljanja in poročanja iz navedene 

direktive bi bilo treba uporabljati za 

spletišča in mobilne aplikacije organov 

javnega sektorja. Da bi zlasti zagotovili, da 

pristojni organi izvajajo iste zahteve glede 

dostopnosti neodvisno od vrste 

reguliranega spletišča ali mobilnih 

aplikacij, bi morale biti zahteve glede 

dostopnosti iz te direktive usklajene z 

zahtevami Direktive (EU) 2016/2012. 

Dejavnosti e-trgovine spletišč in mobilnih 

aplikacij organov javnega sektorja, ki jih 

ne zajema navedena direktiva, spadajo v 

področje uporabe te direktive, da bi 

zagotovili, da je spletna prodaja 

proizvodov in storitev dostopna za invalide 

in starejše ne glede na to, ali gre za javno 

ali zasebno prodajo. 

__________________ __________________ 

34Predlog Direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč 

organov javnega sektorja, 

COM(2012)0721. 

34Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 

2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih 

aplikacij organov javnega sektorja (UL L 

327, 2.12.2016, str. 1). 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22a) Nekateri elementi zahtev glede 

dostopnosti iz te direktive, predvsem tisti iz 

Priloge I, ki se nanašajo na zagotavljanje 

informacij, so že zajeti v obstoječih 

zakonodajnih aktih Unije s področja 

prevoza. Ti akti vključujejo Uredbo (ES) 

št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in 

Sveta1a, (EU) 1300/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta1b ter Uredbo Komisije 

(EU) št. 454/20111c v zvezi z železniškim 

prevozom; Uredbo (EU) št. 181/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta1d v zvezi 

z avtobusnim prevozom; ter Uredbo (EU) 

št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in 

Sveta1e v zvezi s pomorskim prevozom. Da 
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bi zagotovili regulativno skladnost in 

predvidljivost za gospodarske subjekte, za 

katere se uporabljajo ti akti, bi moralo 

veljati, da so ustrezne zahteve iz te 

direktive izpolnjene, če so izpolnjeni 

ustrezni deli teh aktov. Če pa zahteve 

glede dostopnosti v teh aktih niso zajete, 

na primer zahteva glede dostopnosti 

spletišč letalskih družb, bi se morala 

uporabljati ta direktiva. 

 __________________ 

 1a Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 

2007 o pravicah in obveznostih potnikov v 

železniškem prometu (UL L 315, 

3.12.2007, str. 14). 

 1b Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 

novembra 2014 o tehničnih specifikacijah 

za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo 

železniškega sistema Unije za invalide in 

funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 

12.12.2014, str. 110). 

 1c Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 z 

dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji 

za interoperabilnost v zvezi s podsistemom 

„telematske aplikacije za potniški promet“ 

vseevropskega železniškega sistema (UL L 

123, 12.5.2011, str. 11). 

 1d Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o pravicah potnikov v avtobusnem 

prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 

2006/2004 (UL L 55, 28.2.2011, str. 1). 

 1e Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 

2010 o pravicah potnikov med potovanjem 

po morju in celinskih plovnih poteh ter 

spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 

(UL L 334, 17.12.2010, str. 1). 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22b) Namen te direktive je dopolniti 

sektorsko zakonodajo Unije, ki zajema 

vidike, ki niso zajeti v tej direktivi. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22c) Določitev področja uporabe te 

direktive v zvezi z letalskimi, avtobusnimi, 

železniškimi in vodnimi storitvami 

potniškega prevoza bi morala temeljiti na 

veljavni sektorski zakonodaji, ki ureja 

pravice potnikov. Kadar se ta direktiva ne 

uporablja za določene vrste storitev 

prevoza, bi države članice morale imeti 

možnost, da bi ponudnike storitev 

spodbujale k uporabi ustreznih zahtev 

glede dostopnosti iz te direktive. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) V nekaterih primerih bi skupne 

zahteve glede dostopnosti grajenega okolja 

olajšale prosti pretok povezanih storitev in 

invalidov. Zato ta direktiva državam 

članicam omogoča, da vključijo grajeno 

okolje, ki se uporablja za zagotavljanje 

storitev, v področje uporabe te direktive, v 

okviru katerega mora izpolnjevati zahteve 

glede dostopnosti iz Priloge X. 

(23) V nekaterih primerih so zahteve 

glede dostopnosti grajenega okolja 

temeljni pogoj, da lahko invalidi ustrezno 

uporabljajo povezane storitve. Zato bi 

morala ta direktiva države članice 

obvezati, da vključijo grajeno okolje, ki se 

uporablja za zagotavljanje storitev, v 

področje uporabe te direktive, v okviru 

katerega mora izpolnjevati zahteve glede 

dostopnosti, določene v Prilogi X. Od 

držav članic pa se ne bi smelo zahtevati, 

da spremenijo ali uvedejo nacionalne 

predpise glede dostopnosti grajenega 

okolja, če so že sprejele nacionalno 
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zakonodajo, ki ustrezno zajema grajeno 

okolje povezanih storitev. Vendar bi se 

morale zahteve glede dostopnosti 

uporabljati le pri izgradnji nove 

infrastrukture ali pri izvedbi večjih 

obnovitvenih del. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Če veljavna zakonodaja Unije 

določa, da je skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti prostovoljna, ta direktiva 

ustreznih določb ne spreminja. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Treba je zagotoviti, da bi se za 

zakonodajne akte Unije o obveznostih 

glede dostopnosti, ki ne zagotavljajo 

zahtev ali specifikacij glede dostopnosti, 

dostopnost opredelila s sklicevanjem na 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive. 

To velja za Direktivo 2014/23/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta, Direktivo 

2014/24/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta in Direktivo 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta, ki zahtevajo, da 

tehnične specifikacije in tehnične ali 

funkcionalne zahteve za koncesije, dela ali 

storitve, ki spadajo v njihovo področje 

uporabe, upoštevajo merila dostopnosti za 

invalide ali oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom („univerzalno oblikovanje“). 

(24) Treba je zagotoviti, da bi se za 

zakonodajne akte Unije o obveznostih 

glede dostopnosti, ki ne zagotavljajo 

zahtev ali specifikacij glede dostopnosti, 

dostopnost opredelila s sklicevanjem na 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive. 

Med te akte sodijo tudi Direktiva 
2014/23/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta35, Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta36 in Direktiva 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta37, ki zahtevajo, da tehnične 

specifikacije in tehnične ali funkcionalne 

zahteve za koncesije, dela ali storitve, ki 

spadajo v njihovo področje uporabe, 

upoštevajo merila dostopnosti za invalide 

ali oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom („univerzalno oblikovanje“).  

__________________ __________________ 

35 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 35 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

36 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju in razveljavitvi 

Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 65). 

36 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju in razveljavitvi 

Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 65). 

37 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 

opravljajo dejavnosti v vodnem, 

energetskem in prometnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi 

Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 243). 

37 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 

opravljajo dejavnosti v vodnem, 

energetskem in prometnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi 

Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 243). 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24a) Obveza glede zagotavljanja 

dostopnosti prometne infrastrukture na 

vseevropskem prometnem omrežju je 

določena v Uredbi (EU) št. 1315/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta1a. 

Zahteve glede dostopnosti iz te direktive bi 

se morale uporabljati tudi za nekatere 

elemente prometne infrastrukture, ki jih 

ureja omenjena uredba, kolikor to zadeva 

proizvode in storitve iz te direktive ter 

kolikor naj bi bila infrastruktura in 

grajeno okolje, povezana s temi 

storitvami, namenjena za uporabo 

potnikov. 

 __________________ 

 1a Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o smernicah Unije za razvoj 

vseevropskega prometnega omrežja (UL L 

348, 20.12.2013, str. 1). 
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Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24b) Vendar ta direktiva ne bi smela 

spremeniti obvezne ali prostovoljne 

narave določb v teh drugih zakonodajnih 

aktih Unije, kot je člen 67 Direktive 

2014/24/EU o merilih za oddajo javnih 

naročil, ki jih lahko javni naročniki 

uporabijo za določitev ekonomsko 

najugodnejše ponudbe. Vanje se lahko 

vključi morebitne socialne vidike, če šteje, 

da so ti vidiki povezani z zadevnim 

naročilom. Ta direktiva bi morala torej 

zagotoviti, da so zahteve glede dostopnosti 

enake v vsej Uniji, če se uporabljajo v 

skladu s temi drugimi zakonodajnimi akti 

Unije. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Dostopnost bi bilo treba doseči z 

odpravo in preprečevanjem ovir, po 

možnosti prek univerzalnega oblikovanja 

ali oblikovanja, prilagojenega vsem 

uporabnikom. Dostopnost ne bi smela 

izključevati zagotavljanja ustreznih 

prilagoditev, če jih zahteva nacionalna 

zakonodaja ali zakonodaja Unije. 

(25) Dostopnost bi bilo treba doseči z 

odpravo in preprečevanjem ovir, po 

možnosti prek univerzalnega oblikovanja 

ali oblikovanja, prilagojenega vsem 

uporabnikom. V skladu s Konvencijo ta 

pristop „pomeni oblikovanje proizvodov, 

okolja, programov in storitev tako, da so 

karseda uporabni za vse, ne da bi jih bilo 

treba prilagajati ali posebej oblikovati“. V 

skladu s Konvencijo „univerzalno 

oblikovanje“ ne izključuje podpornih 

pripomočkov in tehnologij za posamezne 

skupine invalidov, kadar je to potrebno. 
Dostopnost ne bi smela izključevati 

zagotavljanja ustreznih prilagoditev, če jih 

zahteva nacionalna zakonodaja ali 

zakonodaja Unije. 
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Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Dejstvo, da proizvod ali storitev 

spada na področje uporabe te direktive, ne 

pomeni nujno, da ta proizvod ali storitev 

spada v področje uporabe Direktive Sveta 

93/42/EGS1a. 

 __________________ 

 1aDirektiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. 

junija 1993 o medicinskih pripomočkih 

(UL L 169, 12.7.1993, str. 1). 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25b) Pri opredeljevanju in razvrščanju 

potreb invalidov, ki naj bi jih zadovoljila 

proizvod ali storitev, bi bilo treba 

upoštevati načelo univerzalnega 

oblikovanja v skladu s splošno pripombo 

št. 2(2014) Odbora Organizacije 

združenih narodov za pravice invalidov k 

členu 9. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Ta direktiva bi morala glede 

proizvodov, za katere že veljajo drugi akti 

Unije, temeljiti na Sklepu št. 768/2008/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta38 ter tako 

zagotavljati doslednost zakonodaje Unije. 

(27) Ta direktiva bi morala glede 

proizvodov, za katere že veljajo drugi akti 

Unije, temeljiti na Sklepu št. 768/2008/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta38 ter tako 

zagotavljati doslednost zakonodaje Unije. 

Vendar pa določbe glede varnosti iz tega 
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sklepa, kot na primer tiste glede odpoklica 

izdelkov, ne bi smele biti del te direktive, 

saj proizvod ni nevaren, če ni dostopen. 

__________________  

38 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

skupnem okviru za trženje proizvodov (UL 

L 218, 13.8.2008, str. 82). 

38 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

skupnem okviru za trženje proizvodov (UL 

L 218, 13.8.2008, str. 82). 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Vsi gospodarski subjekti, ki 

sodelujejo v dobavni in distribucijski 

verigi, bi morali zagotoviti, da dajejo na trg 

samo tiste proizvode, ki so v skladu z 

zahtevami te direktive glede dostopnosti. 

Treba je zagotoviti jasno in sorazmerno 

razdelitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi 

vsakega izmed gospodarskih subjektov v 

dobavni in distribucijski verigi. 

(28) Vsi gospodarski subjekti, ki 

spadajo v področje uporabe te direktive in 

sodelujejo v dobavni in distribucijski 

verigi, bi morali zagotoviti, da dajejo na trg 

samo tiste proizvode, ki so v skladu z 

zahtevami te direktive glede dostopnosti. 

Treba je zagotoviti jasno in sorazmerno 

razdelitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi 

vsakega izmed gospodarskih subjektov v 

dobavni in distribucijski verigi. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Gospodarski subjekti bi morali biti 

odgovorni za skladnost proizvodov in 

storitev v povezavi z njihovimi ustreznimi 

vlogami v dobavni verigi, da se zagotovita 

visoka raven varstva dostopnosti in 

poštena konkurenca na trgu Unije. 

(29) Gospodarski subjekti bi morali biti 

odgovorni za skladnost proizvodov in 

storitev v povezavi z njihovimi ustreznimi 

vlogami v dobavni verigi, da se doseže 

izboljšana dostopnost in zagotovi poštena 

konkurenca na trgu Unije. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Proizvajalec, ki natančno pozna 

proces zasnove in proizvodnje, je 

najprimernejši za izvedbo celotnega 

postopka ugotavljanja skladnosti. 

Obveznosti glede ugotavljanja skladnosti 

bi moral imeti proizvajalec. 

(30) Proizvajalec, ki natančno pozna 

proces zasnove in proizvodnje, je 

najprimernejši za izvedbo celotnega 

ugotavljanja skladnosti. Vendar pa 

obveznosti glede ugotavljanja skladnosti 

ne bi smel imeti samo proizvajalec. 

Okrepljen organ za nadzor trga bi lahko 

imel ključno vlogo v postopku 

ugotavljanja skladnosti. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Uvozniki bi morali zagotoviti, da 

proizvodi iz tretjih držav, ki vstopajo na trg 

Unije, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz te direktive in zlasti, da so 

proizvajalci izvedli ustrezne postopke 
ugotavljanja skladnosti navedenih 

proizvodov. 

(32) Uvozniki bi morali zagotoviti, da 

proizvodi iz tretjih držav, ki vstopajo na trg 

Unije, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz te direktive, vse informacije, 

potrebne za izvajanje ustreznih postopkov 
ugotavljanja skladnosti navedenih 

proizvodov, pa posredovati organom za 

nadzor trga. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Zaradi sorazmernosti bi se morale 

zahteve glede dostopnosti uporabljati 

samo, v kolikor ne predstavljajo 

nesorazmernega bremena za zadevni 

gospodarski subjekt ali zahtevajo 

sprememb proizvodov in storitev, ki bi 

lahko povzročile njihovo temeljito 

spremembo glede na določena merila. 

(36) Zaradi sorazmernosti zahteve glede 

dostopnosti ne bi smele predstavljati 

nesorazmernega bremena za gospodarski 

subjekt ali zahtevati sprememb proizvodov 

in storitev, zaradi katerih bi jih bilo treba 

glede na opredeljena merila temeljito 

spremeniti. Kljub temu je treba vzpostaviti 

mehanizme nadzora za preverjanje 

upravičenosti uporabe izjem od zahtev 

glede dostopnosti. 
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Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 36 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (36a) Da bi ocenili, ali skladnost z 

zahtevami glede dostopnosti pomeni 

nesorazmerno breme za gospodarske 

subjekte, bi bilo treba upoštevati njihovo 

velikost, sredstva in naravo ter ocenjene 

stroške in koristi skladnosti v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide. Pri analizi 

stroškov in koristi bi bilo treba med 

drugim upoštevati pogostost in trajanje 

uporabe konkretnega proizvoda ali 

storitve, vključno z ocenjenim številom 

invalidov, ki ju uporabljajo, življenjsko 

dobo infrastrukture in proizvodov, ki se 

uporabljajo pri opravljanju storitve, in 

alternativne možnosti, tudi storitve 

ponudnikov storitev potniškega prevoza. 

Pri ocenjevanju, ali zahtev glede 

dostopnosti ni mogoče izpolniti, saj bi 

pomenile nesorazmerno breme, bi bilo 

treba upoštevati zgolj upravičene razloge. 

Nenujnost, pomanjkanje časa ali znanja 

se ne šteje za upravičen razlog. 

Predlog spremembe 42 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Da se olajša ugotavljanje skladnosti 

z veljavnimi zahtevami, je treba določiti 

domnevo o skladnosti za proizvode in 

storitve, ki so v skladu s prostovoljnimi 

harmoniziranimi standardi, sprejetimi v 

skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta39, za 

namene navedbe podrobnih tehničnih 

specifikacij navedenih zahtev. Komisija je 

evropskim organizacijam za 

standardizacijo izdala že več zahtev za 

(39) Da se olajša ugotavljanje skladnosti 

z veljavnimi zahtevami glede dostopnosti, 

je treba določiti domnevo o skladnosti za 

proizvode in storitve, ki so v skladu s 

prostovoljnimi harmoniziranimi standardi, 

sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 

1025/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta39, za namene navedbe podrobnih 

tehničnih specifikacij navedenih zahtev. 

Komisija je evropskim organizacijam za 

standardizacijo izdala že več zahtev za 
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standardizacijo s področja dostopnosti, ki 

bi jih lahko uporabili pri pripravi 

harmoniziranih standardov. 

standardizacijo s področja dostopnosti, ki 

bi jih lahko uporabili pri pripravi 

harmoniziranih standardov. 

__________________ __________________ 

39 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12) 

39 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12) 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (39a) Uredba (EU) št. 1025/2012 določa 

postopek za uradno nasprotovanje 

harmoniziranim standardom, za katere se 

šteje, da niso skladni z zahtevami iz te 

direktive. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in, kjer je to potrebno, za 

uskladitev trga sprejeme zvedbene akte, s 

katerimi bi določila skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz te direktive. 

(40) Evropski standardi bi morali biti 

tržno usmerjeni, upoštevati javni interes 

in cilje politike, ki jih je Komisija jasno 

navedla v zahtevi za eno ali več evropskih 

organizacij za standardizacijo, da bi 

oblikovale harmonizirane standarde, in 

temeljiti na soglasju. Tehnične 

specifikacije bi se zato morale uporabljati 

le v skrajnem primeru. Komisiji bi moralo 
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biti omogočeno, da jih sprejme, denimo, v 

primeru, ko je postopek standardizacije 

ustavljen, ker ni doseženo soglasje med 

deležniki, zaradi česar prihaja do 

nepotrebnih zamud pri oblikovanju 

zahtev, na primer glede interoperabilnosti, 

ki jih brez sprejetja ustreznega standarda 

ne bi bilo mogoče izpolniti. Komisija bi 

morala pustiti dovolj časa med sprejetjem 

zahteve za eno ali več evropskih 

organizacij za standardizacijo, da 

oblikujejo harmonizirane standarde, in 

sprejetjem tehnične specifikacije, 

povezane s to zahtevo glede dostopnosti. 

Komisiji ne bi smelo biti omogočeno, da 

sprejme tehnično specifikacijo, če pred 

tem ne poskuša doseči, da bi se zahteve 

glede dostopnosti izpolnjevale na podlagi 

evropskega standardizacijskega sistema. 

Prav tako ne bi smela uporabljati 

postopka za sprejetje tehničnih 

specifikacij, da bi zaobšla evropski 

standardizacijski sistem. 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 40 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (40a) Za oblikovanje harmoniziranih 

standardov in tehničnih specifikacij, ki 

bodo kar najbolj učinkovito skladni z 

zahtevami iz te direktive glede dostopnosti 

proizvodov in storitev, bi morala Komisija, 

če je to izvedljivo, v postopek odločanja 

pritegniti evropske krovne invalidske 

organizacije in vse druge ustrezne 

deležnike. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 42 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (42a) Pri izvajanju tržnega nadzora 

proizvodov bi morali organi za nadzor 

trga pregledati oceno v sodelovanju z 

invalidi in organizacijami, ki zastopajo 

invalide in njihove interese. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 44 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Oznaka CE, ki predstavlja 

ustreznost proizvoda z zahtevami glede 

dostopnosti iz te direktive, je vidna 

posledica celotnega postopka, ki obsega 

ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. 
Ta direktiva bi morala upoštevati splošna 

načela, ki urejajo oznako CE, iz Uredbe 

(ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta 

in Sveta40 o določitvi zahtev za akreditacijo 

in nadzor trga v zvezi s trženjem 

proizvodov. 

(44) Ta direktiva bi morala upoštevati 

splošna načela iz Uredbe (ES) št. 765/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta40 o 

določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 

trga v zvezi s trženjem proizvodov. Poleg 

izjave o skladnosti bi moral proizvajalec 

na stroškovno učinkovit način obvestiti 

potrošnike o dostopnosti svojih 

proizvodov, tako da bi to navedel na 

embalaži. 

__________________ __________________ 

40 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 

trga v zvezi s trženjem proizvodov ter 

razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL 

L 218, 13.8.2008, str. 30). 

40 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 

trga v zvezi s trženjem proizvodov ter 

razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL 

L 218, 13.8.2008, str. 30). 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 45 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(45) V skladu z Uredbo (ES) št. 

765/2008 proizvajalec z namestitvijo 

oznake na proizvod izjavlja, da je proizvod 

skladen z vsemi veljavnimi zahtevanimi 

(45) Neskladnost proizvoda z zahtevami 

glede dostopnosti iz člena 3 sama po sebi 

ne bi smela pomeniti resnega tveganja v 

smislu člena 20 Uredbe (ES) št. 765/2008. 
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glede dostopnosti in za to prevzema 

celotno odgovornost. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 48 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(48) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da organi za nadzor trga 

preverijo skladnost gospodarskih subjektov 

z merili iz člena 12(3) v skladu s 

poglavjem V. 

(48) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da organi za nadzor trga 

preverijo skladnost gospodarskih subjektov 

z merili iz člena 12(3) v skladu s 

poglavjem V in da se redno posvetujejo z 

organizacijami, ki zastopajo invalide. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 48 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (48a) Nacionalne podatkovne zbirke, ki 

vsebujejo vse ustrezne informacije o 

stopnji dostopnosti proizvodov in storitev, 

navedenih v tej direktivi, bi morale 

omogočiti boljše vključevanje invalidov in 

njihovih organizacij v tržni nadzor. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 49 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(49) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da pristojni organi iz člena 22 

obvestijo Komisijo o uporabi izjem iz 

člena 22(1) ter vključijo oceno iz odstavka 

(2) v skladu s Poglavjem VI. 

(49) Države članice bi morale 

zagotoviti, da pristojni organi obvestijo 

Komisijo o uporabi izjem iz člena 22. 

Začetna ocena, ki jo opravijo ustrezni 

pristojni organi, se posreduje Komisiji na 

njeno zahtevo. Da bi ocenili, ali bi 

skladnost z zahtevami glede dostopnosti 

pomenila nesorazmerno breme za 
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pristojne organe, bi bilo treba upoštevati 

njihovo velikost, sredstva in naravo ter 

ocenjene stroške in koristi skladnosti v 

primerjavi z ocenjeno koristjo za invalide. 

Pri analizi stroškov in koristi bi bilo treba 

med drugim upoštevati pogostost in 

trajanje uporabe konkretnega proizvoda 

ali storitve, vključno z ocenjenim številom 

invalidov, ki ju uporabljajo, življenjsko 

dobo infrastrukture in proizvodov, ki se 

uporabljajo pri opravljanju storitve, in 

alternativne možnosti, tudi storitve 

ponudnikov storitev potniškega prevoza. 

Pri ocenjevanju, ali bi zahteve glede 

dostopnosti pomenile nesorazmerno 

breme, bi bilo treba upoštevati zgolj 

upravičene razloge. Nenujnost, 

pomanjkanje časa ali znanja se ne šteje za 

upravičen razlog. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 50 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

okviru katerega so zainteresirane strani 

obveščene o ukrepih, ki se nameravajo 

izvajati glede proizvodov, neskladnih z 

zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. 

Organom za nadzor trga bi moral 

omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi 

gospodarskimi subjekti glede takih 

proizvodov prej ukrepajo. 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

okviru katerega so zainteresirane strani 

obveščene o ukrepih, ki se nameravajo 

izvajati glede proizvodov, neskladnih z 

zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. 

Organom za nadzor trga bi moral 

omogočati, da v sodelovanju z 

organizacijami, ki zastopajo invalide, in 

ustreznimi gospodarskimi subjekti glede 

takih proizvodov prej ukrepajo. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 51 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (51a) Da bi zagotovili pravilno uporabo 

načela sorazmernosti v zvezi z obveznostjo 

identifikacije gospodarskih subjektov in 

merili, ki jih je treba uporabljati pri 

ocenjevanju, ali bi skladnost z obveznostjo 

iz te direktive pomenila nesorazmerno 

breme, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

sprejme akte, s katerimi določi obdobje, v 

katerem morajo biti gospodarski subjekti 

zmožni identificirati vsak gospodarski 

subjekt, ki jim je dobavil proizvod, ali vsak 

gospodarski subjekt, kateremu so dobavili 

proizvod, in s katerimi sprejme smernice 

ter opredeli posebna merila, ki jih je treba 

upoštevati za vse proizvode in storitve, 

zajete v tej direktivi, ko se ocenjuje, ali se 

brez spremembe teh meril breme šteje za 

nesorazmerno. To obdobje bi moralo biti 

določeno sorazmerno z življenjsko dobo 

proizvoda. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 

aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. 

Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno kot strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

lahko sistematično udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

 __________________ 

 1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 51 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (51b) Države članice bi morale 

zagotoviti, da bi obstajala ustrezna in 

učinkovita sredstva za zagotavljanje 

skladnosti s to direktivo, ter tako uvesti 

ustrezne mehanizme nadzora, kot je 

naknadni nadzor, ki bi ga opravljali 

organi za nadzor trga, da bi preverjali, ali 

se izjeme od zahtev glede dostopnosti 

upravičeno uporabljajo. Pri obravnavanju 

pritožb glede dostopnosti bi morale države 

članice upoštevati splošno načelo dobrega 

upravljanja, pri čemer bi morale zlasti 

poskrbeti, da bi uradniki v skladu s svojo 

obveznostjo odločitev o posameznih 

pritožbah sprejeli v razumnem roku. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 52 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (52a) Države članice bi morale zagotoviti 

učinkovita in hitra pravna sredstva zoper 

odločitve javnih naročnikov in naročnikov 

glede tega, ali posamezno naročilo sodi v 

področje uporabe direktiv 2014/24/EU in 

2014/25/EU. Ker pravni okvir o pravnih 

sredstvih na področjih, ki jih zajemata 

navedeni direktivi, že obstaja, bi bilo treba 

ta področja izključiti iz določb te direktive 

glede izvrševanja in kazni. Izključitev ne 

posega v obveznosti držav članic, ki 

izhajajo iz Pogodb, da sprejmejo vse 

ukrepe, s katerimi zagotovijo uporabo in 

učinkovitost prava Unije. 

 

Predlog spremembe 56 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 53 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (53a) Zahteve glede dostopnosti iz te 

direktive bi bilo treba uporabljati za 

proizvode, dane na trg Unije po datumu 

začetka uporabe nacionalnih ukrepov za 

prenos te direktive, vključno z rabljenimi 

proizvodi in proizvodi iz druge roke, ki so 

bili uvoženi iz tretje države in dani na trg 

Unije po tem datumu. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 53 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (53b) Vendar bi bilo treba javna naročila 

za blago, gradnje ali storitve, za katere 

velja Direktiva 2014/24/EU ali Direktiva 

2014/25/EU in ki so bila oddana pred 

datumom začetka uporabe te direktive, še 

naprej izvajati v skladu z zahtevami glede 

dostopnosti, ki so bile določene v teh 

javnih naročilih. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 53 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (53c) Da bi ponudnikom storitev 

zagotovili dovolj časa za prilagoditev 

zahtevam iz te direktive, je treba določiti 

prehodno obdobje, v katerem za 

proizvode, uporabljene za zagotavljanje 

storitve, ne bo treba izpolnjevati zahtev 

glede dostopnosti iz te direktive. Glede na 

strošek in dolgo življenjsko dobo 

bankomatov, prodajnih avtomatov za 

vozovnice in avtomatov za prijavo 

potnikov je primerno določiti, da se ti 

avtomati, kadar se uporabljajo za 
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zagotavljanje storitev, lahko še naprej 

uporabljajo do konca njihove ekonomske 

dobe koristnosti. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 54 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (54a) Uvajanje aplikacij, ki zagotavljajo 

informacije na podlagi storitev v zvezi s 

prostorskimi podatki, prispeva k 

neodvisnemu in varnemu gibanju 

invalidov. Prostorski podatki, ki se 

uporabljajo v teh aplikacijah, bi morali 

zagotavljati informacije, prilagojene 

posebnim potrebam invalidov. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1 

 Predmet urejanja 

 Namen te direktive je odpraviti in 

preprečevati ovire za prosti pretok 

proizvodov in storitev iz te direktive, ki 

nastajajo zaradi razhajajočih se zahtev 

glede dostopnosti v državah članicah. 

Njen namen je tudi prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približevanjem zakonov in drugih 

predpisov držav članic, ki se nanašajo na 

zahteve glede dostopnosti za nekatere 

proizvode in storitve. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Poglavja I, II do V in VIII se 

uporabljajo za naslednje proizvode: 

1. Poglavja I, II do V in VIII se 

uporabljajo za naslednje proizvode, dane 

na trg Unije po ... [datum začetka uporabe 

te direktive]: 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) računalniško strojno opremo in 

operacijske sisteme za splošno rabo; 

(a) računalniško strojno opremo in 

vgrajene operacijske sisteme za splošno 

rabo, namenjene za uporabo potrošnikov; 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) plačilne terminale; 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) terminalsko opremo za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi, 

povezano s telefonskimi storitvami; 

(c) terminalsko opremo za potrošnike, 

povezano s telefonskimi storitvami; 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) terminalsko opremo za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi, 

povezano z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami. 

(d) terminalsko opremo za potrošnike, 

povezano z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) bralnike e-knjig. 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Poglavja I, II do V in VII se 

uporabljajo za naslednje storitve: 

2. Poglavja I, II do V in VII se brez 

poseganja v člen 27 uporabljajo za 

naslednje storitve, zagotovljene po ... 

[datum začetka uporabe te direktive]: 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka -a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) operativne sisteme, kadar niso 

vgrajeni v računalniško strojno opremo in 

se potrošnikom zagotavljajo kot 

nematerialno premoženje; 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) telefonske storitve in s tem 

povezano terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi; 

(a) telefonske storitve in s tem 

povezano terminalsko opremo za 

potrošnike; 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog direktiveČlen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) avdiovizualne medijske storitve in s 

tem povezano oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi; 

(b) spletišča in avdiovizualne medijske 

storitve na osnovi mobilnih naprav; 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) bančne storitve, (d) bančne storitve za potrošnike; 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) e-knjige; (e) e-knjige in sorodno opremo, ki se 

uporablja za zagotavljanje storitev, ki jih 

ponuja ponudnik storitev, ter dostop do 

njih; 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) javna naročila in koncesije, za 

katere veljajo Direktiva 2014/23/EU42, 

Direktiva 2014/24/EU in Direktiva 

2014/25/EU; 

(a) javna naročila in koncesije, za 

katere veljajo Direktiva 2014/23/EU, 

Direktiva 2014/24/EU in Direktiva 

2014/25/EU, ki so zasnovani ali oddani po 

... [datum začetka uporabe te direktive]: 

__________________  

42 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) pripravo in izvajanje programov na 

podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 

določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem 

skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo43 ter Uredbe (EU) št. 1304/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta44; 

(b) pripravo in izvajanje programov na 

podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta43 ter 

Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta44, sprejetih ali 

izvedenih po ... [datum začetka uporabe te 

direktive]: 

__________________ __________________ 

43 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o skupnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL 

L 347, 20.12.2013, str. 320). 

43 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o skupnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL 

L 347, 20.12.2013, str. 320). 
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44 Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o Evropskem socialnem skladu in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

1081/2006. 

44 Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o Evropskem socialnem skladu in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 

470). 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) razpise za javne storitve 

železniškega in cestnega potniškega 

prevoza v skladu z Uredbo (ES) št. 

1370/2007 Evropskega parlamenta in 

Sveta45; 

(c) naročila za javne storitve, ki se po 

... [datum začetka uporabe te direktive] 

oddajajo v konkurenčnih razpisnih 

postopkih ali neposredno za javne storitve 

železniškega in cestnega potniškega 

prevoza v skladu z Uredbo (ES) št. 

1370/2007 Evropskega parlamenta in 

Sveta45; 

__________________ __________________ 

45 Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 

o javnih storitvah železniškega in cestnega 

potniškega prevoza ter o razveljavitvi 

uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 

1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1). 

45 Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 

o javnih storitvah železniškega in cestnega 

potniškega prevoza ter o razveljavitvi 

uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 

1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1). 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) prometno infrastrukturo v skladu z 

Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta46. 

(d) prometno infrastrukturo v skladu z 

Uredbo (EU) št. 1315/2013, načrtovano ali 

zgrajeno po ... [datum začetka uporabe te 

direktive]. 

__________________  

46 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o smernicah Unije za razvoj 
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vseevropskega prometnega omrežja (UL L 

348, 20.12.2013, str. 1). 

  

Predlog spremembe  77 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) veljavne uredbe, ki obravnavajo 

storitve prevoza, da se doseže večja 

skladnost med njimi in vključijo 

intermodalni vidiki, ki so potrebni za 

zagotavljanje dostopnosti brez ovir; 

navedene uredbe so podlaga za predpise o 

dostopnosti storitev prevoza in mobilnosti. 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Odstavek 3 se uporablja le za 

proizvode in storitve, navedene v 

odstavkih 1 in 2. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Ta direktiva se ne uporablja za 

naslednje vsebine spletišč in mobilnih 

aplikacij: 

 (a)  oblike datotek za pisarniške 

aplikacije, objavljene pred ... [datum 

začetka uporabe te direktive]; 

 (b) spletne zemljevide in storitve 

zemljevidov, če so ključne informacije pri 

zemljevidih, ki so namenjeni navigaciji, 
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zagotovljene na dostopen digitalen način; 

 (c)  vsebine tretjih oseb, ki jih zadevni 

gospodarski subjekt ali pristojni organ ni 

ne financiral ne razvil in niso pod 

njegovim nadzorom; 

 (d) vsebine spletišč in mobilnih 

aplikacij, ki se štejejo za arhiv, kar 

pomeni, da vsebujejo le vsebino, ki se ne 

posodablja ali ureja po ... [datum začetka 

uporabe te direktive]. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog direktive 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Izključitev mikropodjetij 

 Ta direktiva se ne uporablja za 

mikropodjetja, ki proizvajajo, uvažajo ali 

distribuirajo proizvode in storitve z 

njenega področja uporabe. 

 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „dostopni proizvodi in storitve“ so 

proizvodi in storitve, ki so za osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi, enako vidni, uporabljivi in 

razumljivi kot za druge; 

(1) „dostopni proizvodi in storitve“ 

pomenijo proizvode in storitve, ki jih 

invalidi lahko zaznajo, uporabljajo in 

razumejo ter so zanje dovolj zanesljivi; 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „univerzalno oblikovanje“ ali tudi 

„oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom“ pomeni oblikovanje 

proizvodov, okolja, programov in storitev, 

ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da 

bi ga bilo treba prilagajati ali posebej 

načrtovati; „univerzalno oblikovanje“ ne 

izključuje podpornih pripomočkov in 

tehnologij za posamezne skupine oseb s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, kadar je to potrebno; 

črtano 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) „storitev“ pomeni storitev, kot je 

opredeljena v točki 1 člena 4 Direktive 

2006/123/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta1a; 

 ____________________ 

 1a Direktiva 2006/123/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 

376, 27.12.2006, str. 36). 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) „ponudnik storitev“ pomeni vsako 

fizično ali pravno osebno, ki ponuja ali 

zagotavlja storitev, ki je usmerjena na trg 

Unije; 

 



 

PE597.391v02-00 42/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  85 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) „MSP“ pomeni malo ali srednje 

podjetje, kot je določeno v Priporočilu 

Komisije 2003/361/ES1a; 

 ____________________ 

 1a Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 

6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 

srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, 

str. 36). 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za 

vrnitev proizvoda, ki je že dostopen 

končnemu uporabniku; 

črtano 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) „bančne storitve za potrošnike“ 

pomenijo storitve, ki potrošnikom 

omogočajo, da v Uniji odprejo in 

uporabljajo osnovne plačilne račune v 

smislu Direktive 2014/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta1a; 

 ____________________ 

 1a Direktiva 2014/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 

o primerljivosti nadomestil, povezanih s 

plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih 
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računov in dostopu do osnovnih plačilnih 

računov (UL L 257, 28.8.2014, str. 214). 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) „e-trgovina“ pomeni spletno 

prodajo proizvodov in storitev. 

(21) „e-trgovina“ pomeni spletno 

prodajo proizvodov in storitev med podjetji 

in potrošniki, zajeto v področju uporabe 

Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. 

 ____________________ 

 1a Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 

elektronskem poslovanju) (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) „storitve letalskega potniškega 

prevoza“ pomeni storitve letalskih 

prevoznikov, potovalnih agencij in 

upravnih organov letališč, kot so 

opredeljene v točkah (b) do (f) člena 2 

Uredbe (ES) št. 1107/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a; 

 ____________________ 

 1a Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

pravicah invalidnih oseb in oseb z 

omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu 

(UL L 204, 26.7.2006, str. 1). 
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Predlog spremembe  90 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) „storitve avtobusnega potniškega 

prevoza“ pomeni storitve iz člena 2(1) in 

(2) Uredbe (EU) št. 181/2011; 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21c) „storitve železniškega potniškega 

prevoza“ pomeni storitve iz člena 2(1) in 

(2) Uredbe (ES) št. 1371/2007; 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21d) „storitve vodnega potniškega 

prevoza“ pomeni storitve iz člena 2(1) 

Uredbe (EU) št. 1177/2010. 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka II Priloge I. 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice, avtomati za prijavo 

in plačilni terminali izpolnjujejo zahteve 
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iz oddelka II Priloge I. 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Telefonske storitve, vključno s 

storitvami v sili, in s tem povezana 

terminalska oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge 

I. 

4. Telefonske storitve, vključno s 

storitvami v sili, in s tem povezana 

terminalska oprema za potrošnike 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge 

I. 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Avdiovizualne medijske storitve in 

s tem povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge 

I. 

5. Spletne strani in storitve na osnovi 

mobilnih naprav avdiovizualnih medijskih 

storitev ter s tem povezana oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka IV Priloge I. 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, 

spletišča, storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem 

času ter samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice/vstopnice in 

avtomati za prijavo, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza, 

6. Letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, 

spletišča, storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem 

času ter samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice/vstopnice in 

avtomati za prijavo, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza, 



 

PE597.391v02-00 46/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

izpolnjujejo ustrezne zahteve iz oddelka V 

Priloge I. 

izpolnjujejo ustrezne zahteve iz oddelka V 

Priloge I, če te zahteve niso že vključene v 

naslednjih uredbah: 

 (a) za železniški prevoz v Uredbo (ES) 

št. 1371/2007, Uredbo (EU) št. 1300/2014 

in Uredbo (EU) št. 454/2011, 

 (b) za avtobusni prevoz v Uredbo (EU) 

št. 181/2011, 

 (c) za prevoz po morju in celinskih 

plovnih poteh v Uredbo (EU) št. 

1177/2010, or 

 (d)  za letalski prevoz v Uredbo (EU) št. 

1107/2006. 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Bančne storitve, spletišča, bančne 

storitve na osnovi mobilnih naprav, 

samopostrežni terminali, vključno z 

bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev, izpolnjujejo 

zahteve iz oddelka VI Priloge I. 

7. Bančne storitve za potrošnike, 

spletišča, bančne storitve na osnovi 

mobilnih naprav, samopostrežni terminali, 

vključno s plačilnimi terminali in 

bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje teh bančnih storitev, 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka VI Priloge 

I. 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. E-knjige izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka VII Priloge I. 

8. E-knjige in pripadajoča oprema 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka VII Priloge 

I. 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog direktive 
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Člen 3 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Države članice se lahko ob 

upoštevanju nacionalnih okoliščin 

odločijo, da grajeno okolje, ki ga 

uporabljajo stranke storitev potniškega 

prevoza, vključno z okoljem, ki ga 

upravljajo ponudniki storitev in upravljavci 

infrastrukture, ter grajenim okoljem, ki ga 

uporabljajo stranke bančnih storitev ter 

centri storitev za stranke in trgovine v 

okviru operaterjev telefonije, izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz oddelka X 

Priloge I, da bi jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več uporabljale. 

10. Države članice zagotovijo, da 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

storitev potniškega prevoza, vključno z 

okoljem, ki ga upravljajo ponudniki 

storitev in upravljavci infrastrukture, ter 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

bančnih storitev za potrošnike ter centri 

storitev za stranke in trgovine v okviru 

operaterjev telefonije, v primeru izgradnje 

nove infrastrukture ali prenove, katere 

posledica je znatna sprememba strukture 

obstoječe zgradbe, izpolnjujeta zahteve 

glede dostopnosti iz oddelka X Priloge I, 

da bi ju lahko invalidi čim več uporabljali.  

To ne posega v pravne akte Unije in v 

nacionalno zakonodajo za varstvo 

nacionalnih bogastev, ki imajo umetniško, 

zgodovinsko ali arheološko vrednost. 

 Države članice, ki so na svojem ozemlju že 

uvedle nacionalno zakonodajo o zahtevah 

glede dostopnosti grajenega okolja, 

izpolnjujejo zahteve glede grajenega 

okolja, navedene v tej direktivi, samo če 

storitve iz prvega pododstavka v tej 

zakonodaji niso zajete. 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice na svojem ozemlju ne 

ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu 

proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo 

zahteve iz te direktive, zaradi vzrokov, 

povezanih z zahtevami glede dostopnosti. 

Države članice zaradi vzrokov, povezanih 

z zahtevami glede dostopnosti, na svojem 

ozemlju ne ovirajo omogočanja 

dostopnosti na trgu proizvodov in storitev, 

ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive.  

Države članice zaradi vzrokov, povezanih 

z zahtevami glede dostopnosti, na svojem 

ozemlju ne ovirajo izvajanja storitev, ki 

izpolnjujejo zahteve iz te direktive. 
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Predlog spremembe  101 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pri dajanju proizvodov na trg 

proizvajalci zagotovijo, da so proizvodi 

oblikovani in proizvedeni v skladu z 

veljavnimi zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3. 

1. Pri dajanju proizvodov na trg 

proizvajalci zagotovijo, da so proizvodi 

oblikovani in proizvedeni v skladu z 

veljavnimi zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3, razen če teh zahtev ni mogoče 

izpolniti, ker bi prilagoditev zadevnega 

proizvoda zahtevala temeljito spremembo 

osnovnih značilnosti proizvoda ali 

naložila nesorazmerno breme zadevnemu 

proizvajalcu, kot je določeno v členu 12. 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če je s tem postopkom dokazano, da 

proizvod izpolnjuje veljavne zahteve glede 

dostopnosti, proizvajalci pripravijo izjavo o 

skladnosti EU in proizvodu dodajo oznako 

CE. 

Če je s tem postopkom ugotavljanja 

skladnosti dokazano, da proizvod 

izpolnjuje veljavne zahteve glede 

dostopnosti iz člena 3, proizvajalci 

pripravijo izjavo o skladnosti EU, v kateri 

je jasno navedeno, da je proizvod 

dostopen. 

 

Predlog spremembe   103 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Proizvajalci vodijo register pritožb, 

neskladnih proizvodov in odpoklicev 

proizvodov ter obveščajo distributerje o 

vsakem takšnem spremljanju. 

4. Proizvajalci vodijo register pritožb 

in neskladnih proizvodov. 
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Predlog spremembe  104 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila in varnostne 

informacije v jeziku, ki ga potrošniki in 

končni uporabniki brez težav razumejo, kot 

ga določi zadevna država članica. 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila v jeziku, ki 

ga potrošniki in končni uporabniki brez 

težav razumejo, kot ga določi zadevna 

država članica. 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Proizvajalci, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so 

ga dali na trg, ni v skladu s to direktivo, 

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. V 

kolikor proizvod predstavlja tveganje v 

zvezi z dostopnostjo, proizvajalci takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

8. Proizvajalci, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so 

ga dali na trg, ni v skladu s to direktivo, 

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo. V kolikor proizvod 

ni skladen s to direktivo, proizvajalci takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Proizvajalci pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S 

9. Proizvajalci pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S 
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tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg, ter 

zagotoviti skladnost z zahtevami iz člena 3. 

tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je zagotoviti skladnost s to direktivo. 

 

Predlog spremembe  107 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) pristojnemu nacionalnemu organu 

na podlagi njegove utemeljene zahteve 

zagotovi vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

proizvoda; 

(a) pristojnemu nacionalnemu organu 

na podlagi njegove zahteve zagotovi vse 

potrebne informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda; 

 

Predlog spremembe  108 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) s pristojnimi nacionalnimi organi 

na njihovo zahtevo sodeluje pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 

ki ga povzročajo proizvodi v okviru 

njihovih pooblastil. 

(b) s pristojnimi nacionalnimi organi 

na njihovo zahtevo sodeluje pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je zagotoviti 

skladnost proizvodov s to direktivo v 

okviru njihovih pooblastil. 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uvozniki pred dajanjem proizvoda 

na trg zagotovijo, da je proizvajalec izvedel 

postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge 

II. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil 

tehnično dokumentacijo iz navedene 

priloge, da ima proizvod oznako CE in da 

je opremljen z zahtevanimi dokumenti ter 

2. Uvozniki pred dajanjem proizvoda 

na trg zagotovijo, da je proizvajalec izvedel 

postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge 

II. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil 

tehnično dokumentacijo iz navedene 

priloge, da je proizvod opremljen z 

zahtevanimi dokumenti ter da je 
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da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 

5(5) in (6). 

proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 5(5) 

in (6). 

 

Predlog spremembe  110 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar uvoznik meni ali utemeljeno 

domneva, da proizvod ni skladen z 

zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, 

proizvoda ne da na trg, dokler ni skladen z 

zahtevami. Poleg tega uvoznik ustrezno 

obvesti proizvajalca in organe za nadzor 

trga, kadar proizvod predstavlja tveganje. 

3. Kadar uvoznik meni ali utemeljeno 

domneva, da proizvod ni skladen z 

zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, 

proizvoda ne da na trg, dokler ni skladen z 

zahtevami. Poleg tega uvoznik ustrezno 

obvesti proizvajalca in organe za nadzor 

trga, kadar proizvod ni v skladu s to 

direktivo. 

 

Predlog spremembe  111 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Uvozniki zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila in 

informacije v jeziku, ki ga potrošniki in 

drugi končni uporabniki brez težav 

razumejo, kot ga določi zadevna država 

članica. 

5. Uvozniki zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila v jeziku, ki 

ga potrošniki in drugi končni uporabniki 

brez težav razumejo, kot ga določi zadevna 

država članica. 

 

Predlog spremembe  112 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Uvozniki vodijo register pritožb, 

neskladnih proizvodov in odpoklicev 

proizvodov ter obveščajo distributerje o 

takšnem spremljanju. 

7. Uvozniki vodijo register pritožb in 

neskladnih proizvodov. 
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Predlog spremembe  113 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na 

trg, ni v skladu z zahtevami iz člena 3, 

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 

proizvod predstavlja tveganje, uvozniki 

takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

8. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na 

trg, ni v skladu s to direktivo, nemudoma 

izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo 

skladnost proizvoda ali ga, če je to 

potrebno, umaknejo. Če proizvod ni 

skladen s to direktivo, uvozniki takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

 

Predlog spremembe  114 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Uvozniki pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

potrebne informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, 

ki ga ta organ brez težav razume. S tem 

organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

kateri koli dejavnosti, katere cilj je 

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg. 

9. Uvozniki pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi zahteve 

predložijo vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

proizvoda v jeziku, ki ga ta organ brez 

težav r S tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je zagotoviti skladnost proizvodov, ki 

so jih dali na trg, z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 3. 

  

 

Predlog spremembe  115 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Distributerji pred omogočanjem 2. Distributerji pred omogočanjem 
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dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali 

imajo proizvodi oznako CE in ali so 

opremljeni z zahtevanimi dokumenti, 

navodili in informacijami v jeziku, ki ga 

potrošniki in drugi končni uporabniki v 

državi članici, kjer se omogoči dostopnost 

proizvoda na trgu, brez težav razumejo, ter 

da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila 

zahteve iz člena 5(5) in (6) in člena 7(4). 

dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali 

so proizvodi v skladu s to direktivo in ali 

so opremljeni z zahtevanimi dokumenti in 

navodili v jeziku, ki ga potrošniki in drugi 

končni uporabniki v državi članici, kjer se 

omogoči dostopnost proizvoda na trgu, 

brez težav razumejo, ter da sta proizvajalec 

in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 5(5) 

in (6) in člena 7(4). 

 

Predlog spremembe  116 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar distributer meni ali 

utemeljeno domneva, da proizvod ni 

skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3, proizvodu ne omogočijo 

dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 

zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 

obvesti proizvajalca in organe za nadzor 

trga, kadar proizvod predstavlja tveganje. 

3. Kadar distributer meni ali 

utemeljeno domneva, da proizvod ni 

skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3, proizvodu ne omogočijo 

dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 

zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 

obvesti proizvajalca in organe za nadzor 

trga, kadar proizvod ni skladen s to 

direktivo. 

 

Predlog spremembe  117 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Distributerji, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, 

katerega dostopnost na trgu so omogočili, 

ni skladen s to direktivo, zagotovijo 

sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 

proizvod predstavlja tveganje, distributerji 

takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

5. Distributerji, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, 

katerega dostopnost na trgu so omogočili, 

ni skladen s to direktivo, zagotovijo 

sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo. Če proizvod ni 

skladen s to direktivo, distributerji takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 
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in sprejetih korektivnih ukrepih. in sprejetih korektivnih ukrepih. 

 

Predlog spremembe  118 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Distributerji na podlagi utemeljene 

zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 

predložijo vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

proizvoda. S tem organom na njegovo 

zahtevo sodelujejo pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 

ki ga povzročajo proizvodi, ki so jim 

omogočili dostopnost na trgu. 

6. Distributerji na podlagi zahteve 

pristojnemu nacionalnemu organu 

predložijo vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

proizvoda. S tem organom na njegovo 

zahtevo sodelujejo pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je zagotoviti 

skladnost proizvodov, ki so dostopni na 

trgu, z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3. 

  

 

Predlog spremembe  119 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Gospodarski subjekti morajo biti 

sposobni predložiti informacije iz odstavka 

1 še 10 let po tem, ko jim je bil proizvod 

dobavljen, in 10 let po tem, ko so proizvod 

dobavili. 

2. Gospodarski subjekti morajo biti 

sposobni predložiti informacije iz odstavka 

1 še določeno obdobje, ki ne sme biti 

krajše od petih let po tem, ko jim je bil 

proizvod dobavljen ali ko so proizvod 

dobavili. 

 

Predlog spremembe  120 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 23a za dopolnitev te direktive z 

opredelitvijo obdobja iz odstavka 2 tega 
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člena. To obdobje se opredeli sorazmerno 

z življenjskim ciklom proizvoda. 

 

Predlog spremembe  121 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ponudniki storitev pripravijo 

potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 

ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 

Informacije so na voljo javnosti v pisni in 

ustni obliki, tudi v obliki, ki je dostopna 

osebam s funkcijskimi omejitvami in 
invalidom. Ponudniki storitev informacije 

hranijo, dokler se storitev izvaja. 

2. Ponudniki storitev pripravijo 

potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 

ki pojasnjujejo, kako njihove storitve 

izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz 

člena 3. Informacije so na voljo javnosti v 

obliki, ki je dostopna invalidom. Ponudniki 

storitev informacije hranijo, dokler se 

storitev izvaja. 

 

Predlog spremembe  122 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Ponudniki storitev na podlagi 

utemeljene zahteve pristojnemu organu 

predložijo vse potrebne informacije za 

dokazovanje skladnosti storitve z 

zahtevami glede dostopnosti iz člena 3. S 

temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo 

pri vseh dejavnostih za zagotovitev 

skladnosti storitve z navedenimi 

zahtevami. 

4. Ponudniki storitev na podlagi 

zahteve pristojnemu organu predložijo vse 

potrebne informacije za dokazovanje 

skladnosti storitve z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 3. S temi organi na 

njihovo zahtevo sodelujejo pri vseh 

dejavnostih za zagotovitev skladnosti 

storitve z navedenimi zahtevami. 

 

Predlog spremembe  123 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 

se izravna s financiranjem iz drugih virov, 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 

se izravna s financiranjem iz drugih virov, 
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ki niso lastna sredstva gospodarskega 

subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih. 

ki niso lastna sredstva gospodarskega 

subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih, ki 

so na voljo za namen izboljšanja 

dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  124 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 

storitvami pomenila temeljite spremembe 

ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 

subjekt. 

5. Začetno oceno, ali bi skladnost z 

zahtevami glede dostopnosti v zvezi s 

proizvodi ali storitvami pomenila temeljite 

spremembe ali nesorazmerno breme, 

opravi gospodarski subjekt. 

 

Predlog spremembe  125 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 23a za dopolnitev 

odstavka 3 tega člena z nadaljnjo 

opredelitvijo posebnih meril, ki jih je treba 

upoštevati za vse proizvode in storitve, 

zajete v tej direktivi, pri ocenjevanju tega, 

ali naj se breme šteje za nesorazmerno, 

brez spremembe teh meril .  

 Komisija prvi tak delegirani akt, ki zajema 

vse proizvode in storitve, zajete v področju 

uporabe te direktive, sprejme do ...  [eno 

leto po datumu začetka veljavnosti te 

direktive]. 

 

Predlog spremembe  126 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 

zahteve glede obveščanja, vendar pa 

morajo biti zmožna, da na zahtevo 

pristojnih organov za nadzor trga 

zagotovijo ustrezno dokumentacijo. 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Ocena iz odstavka 3 se organu za 

nadzor trga posreduje na njegovo zahtevo. 

Mala in srednja podjetja so izvzeta iz te 

zahteve glede obveščanja, vendar pa so na 

zahtevo pristojnih organov za nadzor trga 

zmožna zagotoviti ustrezno dokumentacijo. 

 

Predlog spremembe  127 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Komisija sprejme izvedbene akte 

za določitev vzorca obvestila za namene 

odstavka 6 tega člena. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 24(1a). Komisija prvi 

izvedbeni akt sprejme do ... [dve leti po 

datumu začetka veljavnosti te direktive]. 

 

Predlog spremembe  128 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Med ustreznimi deležniki se 

vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 

sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih 

zastopajo, ter organi za nadzor trga, s 

čimer zagotovijo uvedbo ustreznih načel 

za ocenjevanje izjem ter njihovo 

skladnost. 
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Predlog spremembe  129 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6c. Države članice se spodbuja k 

zagotavljanju spodbud in smernic za 

mikropodjetja, da bi olajšali izvajanje te 

direktive. Postopki in smernice se 

razvijejo v posvetovanju z ustreznimi 

deležniki, vključno z invalidi in 

organizacijami, ki jih zastopajo. 

 

Predlog spremembe  130 

Predlog direktive 

Poglavje IV – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Harmonizirani standardi, skupne tehnične 

specifikacije ter skladnost proizvodov in 

storitev 

Harmonizirani standardi, tehnične 

specifikacije ter skladnost proizvodov in 

storitev   

 

Predlog spremembe  131 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za proizvode in storitve, ki so v skladu s 

harmoniziranimi standardi ali njihovimi 

deli, katerih sklici so bili objavljeni v 

Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da 

so skladni z zahtevami glede dostopnosti, 

ki jih zajemajo navedeni standardi ali 

njihovi deli, iz člena 3. 

1.  Za proizvode in storitve, ki 

izpolnjujejo harmonizirane standarde ali 

njihove dele, katerih sklici so bili 

objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, 

se šteje, da so skladni z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 3, ki jih zajemajo 

navedeni standardi ali njihovi deli. 

 

Predlog spremembe  132 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a.  Komisija v skladu s členom 10 

Uredbe (EU) št. 1025/2012 od ene ali več 

evropskih organizacij za standardizacijo 

zahteva, naj pripravi harmonizirane 

standarde za vsako od zahtev glede 

dostopnosti iz člena 3. Komisija te zahteve 

sprejme do ... [dve leti po datumu začetka 

veljavnosti te direktive]. 

 

Predlog spremembe  133 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b.  Komisija lahko sprejme izvedbene 

akte za določitev tehničnih specifikacij, ki 

izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz 

člena 3, vendar to stori le v primeru, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (a) sklicevanje na harmonizirane 

standarde v skladu z Uredbo (EU) št. 

1025/2012 ni bilo objavljeno v Uradnem 

listu Evropske unije; 

 (b) Komisija je sprejela zahtevo iz 

odstavka 2 tega člena, and 

 (c) Komisija ugotovi nepotrebne 

zamude v postopku standardizacije. 

 Preden sprejme izvedbene akte iz odstavka 

3, se Komisija posvetuje z ustreznimi 

deležniki, vključno z organizacijami, ki 

zastopajo invalide. 

 Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

24(2) te direktive. 

 

Predlog spremembe  134 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c.  Če sklici na harmonizirane 

standarde iz odstavka 1 tega člena niso 

objavljeni v Uradnem listu Evropske 

unije, se šteje, da so proizvodi in storitve, 

ki izpolnjujejo tehnične specifikacije z 

odstavka 3 tega člena ali njihove dele, 

skladni  z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3, ki so zajete v teh tehničnih 

specifikacijah ali njihovih delih. 

 

Predlog spremembe  135 

Predlog direktive 

Člen 14  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 14 črtano 

Skupne tehnične specifikacije  

1. Če sklicevanje na harmonizirane 

standarde v skladu z Uredbo (EU) št. 

1025/2012 ni bilo objavljeno v Uradnem 

listu Evropske unije in če bi za 

harmonizacijo trga bili potrebni 

podrobnejši podatki za zahteve glede 

dostopnosti nekaterih proizvodov in 

storitev, lahko Komisija sprejme izvedbene 

akte, ki določajo skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz Priloge I k tej direktivi. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 24(2) te 

direktive. 

 

2. Za proizvode in storitve, ki so v 

skladu s skupnimi tehničnimi 

specifikacijami iz odstavka 1 ali njihovimi 

deli, se šteje, da so skladni z zahtevami 

glede dostopnosti iz člena 3, ki jih 

zajemajo navedene skupne tehnične 

specifikacije ali njihovi deli. 
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Predlog spremembe  136 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno 

strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu 

št. 768/2008/ES. Vsebuje elemente, 

opredeljene v Prilogi II k tej direktivi, in se 

redno posodablja. Zahteve glede tehnične 

dokumentacije ne smejo nalagati 

nesorazmernega bremena mikro-, malim in 

srednjim podjetjem. Prevede se v jezik ali 

jezike, ki jih zahteva država članica, kjer je 

proizvod dan na trg ali je omogočena 

njegova dostopnost na tem trgu. 

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno 

strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu 

št. 768/2008/ES. Vsebuje elemente, 

opredeljene v Prilogi II k tej direktivi, in se 

redno posodablja. Zahteve glede tehnične 

dokumentacije ne smejo nalagati 

nesorazmernega bremena malim in 

srednjim podjetjem. Prevede se v jezik ali 

jezike, ki jih zahteva država članica, kjer je 

proizvod dan na trg ali je omogočena 

njegova dostopnost na tem trgu. 

 

 

Predlog spremembe  137 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar se za proizvod uporablja več 

kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o 

skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o 

skladnosti v zvezi z vsemi takšnimi akti 

Unije. Navedena izjava vsebuje naslove 

zadevnih aktov, vključno s sklicevanji na 

njihove objave. 

3. Kadar se za proizvod uporablja več 

kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o 

skladnosti, se pripravi izjava EU o 

skladnosti v zvezi z vsemi takšnimi akti 

Unije. Navedena izjava vsebuje naslove 

zadevnih aktov, vključno s sklicevanji na 

njihove objave. 

 

Predlog spremembe  138 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Poleg izjave EU o skladnosti 

proizvajalec na embalažo doda obvestilo, s 

katerim potrošnike na stroškovno 

učinkovit, enostaven in natančen način 

obvesti, da proizvod vključuje elemente 
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dostopnosti. 

 

 

 

Predlog spremembe  139 

Predlog direktive 

Člen 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 16 črtano 

Splošna načela za oznako CE proizvodov  

Za oznako CE veljajo splošna načela iz 

člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008. 

 

 

Predlog spremembe  140 

Predlog direktive 

Člen -17 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -17 

 Nacionalna zbirka podatkov 

 Vsaka država članica vzpostavi javno 

dostopno zbirko podatkov za registriranje 

proizvodov, ki nimajo elementov 

dostopnosti. Potrošniki imajo možnost 

dostopati do informacij o proizvodih, ki 

nimajo elementov dostopnosti, in vnašati 

informacije o njih. Države članice 

sprejmejo potrebne ukrepe za obveščanje 

potrošnikov ali drugih deležnikov o 

možnosti vlaganja pritožb. Predvideti je 

treba interaktivni sistem nacionalnih 

zbirk podatkov, po možnosti v pristojnosti 

Komisije ali ustreznih predstavniških 

organizacij, da bi lahko informacije o 

proizvodih, ki nimajo elementov 

dostopnosti, razširjali po vsej Uniji. 
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Predlog spremembe  141 

Predlog direktive 

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo seznanjenost 

javnosti o obstoju, odgovornostih in 

identiteti organov iz prvega pododstavka. 

Navedeni organi zagotovijo, da so 

informacije na zahtevo na voljo v dostopni 

obliki. 

Države članice zagotovijo seznanjenost 

javnosti o obstoju, odgovornostih in 

identiteti organov iz prvega pododstavka. 

Navedeni organi zagotovijo, da so 

informacije o njihovem delu in o sprejetih 

odločitvah na zahtevo članov 

zainteresirane javnosti na voljo v dostopni 

obliki. 

 

Predlog spremembe  142 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar organi za nadzor trga ene države 

članice ukrepajo v skladu s členom 20 

Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno 

menijo, da proizvod, ki ga vključuje ta 

direktiva, predstavlja tveganje glede 

vidikov dostopnosti, ki jih zajema ta 

direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega 

proizvoda glede izpolnjevanja vseh zahtev, 

ki so določene v tej direktivi. Zadevni 

gospodarski subjekti sodelujejo v polnem 

obsegu z organi za nadzor trga. 

Kadar organi za nadzor trga ene države 

članice ukrepajo v skladu s členom 20 

Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno 

menijo, da proizvod, ki ga vključuje ta 

direktiva, ni skladen s to direktivo, 

izvedejo vrednotenje zadevnega proizvoda 

glede izpolnjevanja vseh pomembnih 

zahtev, ki so določene v tej direktivi. 

Zadevni gospodarski subjekti sodelujejo v 

polnem obsegu z organi za nadzor trga. 

 

Predlog spremembe  143 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar med vrednotenjem organi za nadzor 

trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje 

zahtev iz te direktive, od zadevnega 

gospodarskega subjekta nemudoma 

zahtevajo, da izvede vse ustrezne 

Kadar med vrednotenjem organi za nadzor 

trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje 

zahtev iz te direktive, od zadevnega 

gospodarskega subjekta nemudoma 

zahtevajo, da izvede vse ustrezne 
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korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost 

proizvoda s temi zahtevami ali ga umakne 

ali odpokliče s trga v razumnem roku, ki 

ga določijo glede na naravo tveganja. 

korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost 

zadevnega proizvoda s temi zahtevami. Če 

zadevni gospodarski subjekt ne sprejme 

nobenih korektivnih ukrepov, organi za 

nadzor trga od njega zahtevajo, da 

proizvod v razumnem roku umakne s trga. 

 

Predlog spremembe  144 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar zadevni gospodarski subjekt 

v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 

ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 

organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 

začasne ukrepe za prepoved ali omejitev 

omogočanja dostopnosti proizvodov na 

nacionalnem trgu ali njihov umik ali 

odpoklic z navedenega trga. Organi za 

nadzor trga Komisijo in druge države 

članice nemudoma obvestijo o takih 

ukrepih. 

4. Kadar zadevni gospodarski subjekt 

v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 

ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 

organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 

začasne ukrepe za prepoved ali omejitev 

omogočanja dostopnosti proizvodov na 

nacionalnem trgu ali njihov umik z 

navedenega trga. Organi za nadzor trga 

Komisijo in druge države članice 

nemudoma obvestijo o takih ukrepih. 

 

Predlog spremembe  145 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 5 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 

vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 

podatke, potrebne za identifikacijo 

neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 

vrsto domnevne neskladnosti in tveganja 

ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih 

ukrepov ter stališče zadevnega 

gospodarskega subjekta. Organi za nadzor 

trga zlasti navedejo, ali je neskladnost 

posledica: 

5. Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 

vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 

podatke, potrebne za identifikacijo 

neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 

vrsto domnevne neskladnosti ter vrsto in 

trajanje izvajanih nacionalnih ukrepov ter 

stališče zadevnega gospodarskega subjekta. 

Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je 

neskladnost posledica: 
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Predlog spremembe  146 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) tega, da proizvod ne izpolnjuje 

zahtev, povezanih z zahtevami iz člena 3 te 

direktive, ali 

(a) tega, da proizvod ne izpolnjuje 

ustreznih zahtev iz člena 3, ali 

 

Predlog spremembe  147 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Države članice zagotovijo takojšnje 

sprejetje ustreznih omejevalnih ukrepov v 

zvezi z zadevnim proizvodom, kot je umik 

proizvoda s trga. 

8. Države članice zagotovijo takojšnje 

sprejetje ustreznih in sorazmernih 

omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim 

proizvodom, kot je umik proizvoda s trga. 

 

Predlog spremembe  148 

Predlog direktive 

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar so ob zaključku postopka iz člena 

19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep 

države članice ali kadar Komisija meni, da 

je nacionalni ukrep v nasprotju z 

zakonodajo Unije, Komisija nemudoma 

začne posvetovanje z državami članicami 

in zadevnim gospodarskim subjektom 

oziroma subjekti ter oceni nacionalni 

ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija 

odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali 

ne. 

Kadar so ob zaključku postopka iz člena 

19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep 

države članice ali kadar Komisija na 

podlagi zadostnih dokazov meni, da je 

nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo 

Unije, Komisija nemudoma začne 

posvetovanje z državami članicami in 

zadevnim gospodarskim subjektom 

oziroma subjekti ter oceni nacionalni 

ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija 

odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali 

ne. 

 

Predlog spremembe  149 

Predlog direktive 
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Člen 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 20a 

 Delovna skupina 

 1. Komisija ustanovi delovno 

skupino.  

 Ta delovna skupina je sestavljena iz 

predstavnikov nacionalnih organov za 

nadzor trga in ustreznih deležnikov, 

vključno z invalidi in njihovimi 

predstavniškimi organizacijami. 

 2. Opravlja naslednje naloge: 

 (a) izboljšanje izmenjave informacij in 

dobre prakse med organi držav članic za 

nadzor trga; 

 (b) zagotavljanje skladnosti pri 

uporabi zahtev glede dostopnosti iz člena 

3; 

 (c) izražanje mnenja o izjemah od 

zahtev glede dostopnosti iz člena 3 v 

primerih, ko se to zdi primerno po 

prejemu zahteve Komisije. 

 

Predlog spremembe  150 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) pri pregledu uredb Unije o 

pravicah potnikov v zračnem, 

železniškem, avtobusnem in vodnem 

prometu, vključno z intermodalnimi 

vidiki; 

 

Predlog spremembe  151 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pri določitvi zahtev glede 

dostopnosti v zvezi s socialnimi merili in 

merili kakovosti, ki so jih pristojni organi 

določili v razpisnih postopkih za javne 

storitve železniškega in cestnega 

potniškega prevoza v skladu z Uredbo 

(ES) št. 1370/2007; 

črtano 

 

Predlog spremembe  152 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

21 se uporabljajo, če pristojnim organom 

za namene navedenega člena ne nalagajo 

nesorazmernega bremena. 

1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

21 se uporabljajo, če pristojnim organom 

ali subjektom, s katerimi imajo ti organi 

sklenjeno pogodbo, za namene navedenega 

člena ne nalagajo nesorazmernega 

bremena. 

 

Predlog spremembe  153 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ali skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 21 pomenila 

nesorazmerno breme, ocenijo zadevni 

pristojni organi. 

3. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 21 pomenila 

nesorazmerno breme, na začetku ocenijo 

zadevni pristojni organi.  

 

Predlog spremembe  154 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 23a, da dopolni odstavek 
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2 tega člena z nadaljnjo opredelitvijo 

posebnih meril, ki jih je treba upoštevati 

za vse proizvode in storitve, ki jih zajema 

ta direktiva, ko se ocenjuje, ali bi se brez 

spremembe teh meril breme štelo za 

nesorazmerno.  

 Komisija prvi tak delegiran akt, ki zajema 

vse proizvode in storitve, zajete v področju 

uporabe te direktive, sprejme ... [eno leto 

po datumu začetka veljavnosti te 

direktive]. 

 

Predlog spremembe  155 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če je pristojni organ za določen 

proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 

odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 

Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 2. 

4. Če je pristojni organ za določen 

proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 

odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 

Komisijo. Ocena iz odstavka 2 se na 

zahtevo posreduje Komisiji. 

 

Predlog spremembe  156 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Če Komisija upravičeno dvomi o 

odločitvi ustreznega pristojnega organa, 

lahko delovno skupino iz člena 19a 

zaprosi, naj preuči oceno iz odstavka 2 

tega člena in izda mnenje. 

 

Predlog spremembe  157 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Komisija sprejme izvedbene akte, s 

katerimi določi vzorec obvestila za 

namene odstavka 4 tega člena. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

svetovalnim postopkom iz člena 24(1a). 

Komisija prvi izvedbeni akt sprejme do ... 

[dve leti po datumu začetka veljavnosti te 

direktive]. 

 

Predlog spremembe  158 

Predlog direktive 

Poglavje VII – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

IZVEDBENA POOBLASTILA IN 

KONČNE DOLOČBE 

DELEGIRANI AKTI, IZVEDBENA 

POOBLASTILA IN KONČNE 

DOLOČBE 

 

Predlog spremembe  159 

Predlog direktive 

Člen 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23a 

 Izvajanje prenosa pooblastila 

 1.  Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov je preneseno na 

Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 

členu. 

 2.  Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz členov 10(2a), 12(5a) 

in 22(3a) se prenese na Komisijo za 

nedoločen čas od ... [datuma začetka 

veljavnosti te direktive]. 

 3. Pooblastilo iz členov 10(2a), 

12(5a) in 22(3a) lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 

preklicu preneha veljati prenos 
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pooblastila, naveden v tem sklepu. Sklep 

začne učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 4.  Komisija se pred sprejetjem 

delegiranega akta posvetuje s 

strokovnjaki, ki jih imenujejo posamezne 

države članice, v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnemu 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016. 

 5.  Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

 6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi 

členov 10(2a), 12(5a) in 22(3a), začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti 

Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v 

roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestita 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 

Ta rok se na pobudo Evropskega 

parlamenta ali Sveta podaljša za dva 

meseca. 

 

Predlog spremembe  160 

Predlog direktive 

Člen 24 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 

182/2011. 

 

Predlog spremembe  161 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sredstva iz odstavka 1 vključujejo: (Ne zadeva slovenske različice.)   

 

Predlog spremembe  162 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določbe, na podlagi katerih lahko 

potrošnik v skladu z nacionalno 

zakonodajo začne postopek pred sodiščem 

ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se 

zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb 

za prenos te direktive; 

(a) možnost, da potrošnik, na katerega 

neskladnost proizvoda ali storitve 

neposredno vpliva, v skladu z nacionalno 

zakonodajo začne postopek pred sodiščem 

ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se 

zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb 

za prenos te direktive. 

 

Predlog spremembe  163 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) določbe, na podlagi katerih lahko 

javni organi ali zasebna združenja, 

organizacije ali drugi pravni subjekti, ki 

imajo zakonit interes pri zagotavljanju, da 

so določbe te direktive izpolnjene, v skladu 

z nacionalno zakonodajo začnejo postopek 

pred sodiščem ali pred pristojnimi 

upravnimi organi v imenu potrošnikov, da 

se zagotovi izpolnjevanje nacionalnih 

določb za prenos te direktive. 

(b) možnost, da javni organi ali 

zasebna združenja, organizacije ali drugi 

pravni subjekti, ki imajo zakonit interes pri 

zagotavljanju, da so določbe te direktive 

izpolnjene, v skladu z nacionalno 

zakonodajo začnejo postopek pred 

sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi 

organi v imenu potrošnikov, da se zagotovi 

izpolnjevanje nacionalnih določb za prenos 

te direktive. Zakonit interes je lahko 

zastopanje potrošnikov, na katere 

neskladnost proizvoda ali storitve 

neposredno vpliva; 

 

Predlog spremembe  164 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo)  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) možnost, da potrošnik, na katerega 

neskladnost proizvoda ali storitve 

neposredno vpliva, uporabi pritožbeni 

mehanizem. Ta mehanizem bi lahko 

upravljal že obstoječ organ, na primer 

nacionalni varuh človekovih pravic. 

 

Predlog spremembe  165 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da so, 

preden se začne postopek pred sodiščem 

ali pred pristojnim upravnim organom, 

kot je navedeno v točkah (a) in (b) 

odstavka 1, na voljo mehanizmi za 

alternativno reševanje sporov, s katerimi 

se odpravijo vse domnevne neskladnosti s 

to direktivo, ki so bile prijavljene prek 

pritožbenega mehanizma iz točke (ba) 

odstavka 1. 

 

Predlog spremembe  166 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Ta člen se ne uporablja za 

pogodbe, za katere velja Direktiva 

2014/24/EU ali Direktiva 2014/25/EU. 

 

Predlog spremembe  167 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne. 

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne, vendar niso alternativa 

temu, da gospodarski subjekti izpolnjujejo 

obveznosti glede zagotavljanja dostopnosti 

svojih proizvodov ali storitev. 

 

Predlog spremembe  168 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kazni upoštevajo obseg 

neskladnosti, vključno s številom enot 

zadevnih neskladnih proizvodov ali 

storitev ter številom prizadetih ljudi. 

4. Kazni upoštevajo obseg 

neskladnosti, vključno z njeno resnostjo in 

številom enot zadevnih neskladnih 

proizvodov ali storitev ter številom 

prizadetih ljudi. 

 

Predlog spremembe  169 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te predpise uporabljajo od [... 

vstaviti datum: šest let po začetku 

veljavnosti te direktive]. 

2. Te predpise uporabljajo od: [pet let 

po začetku veljavnosti te direktive]. 

 

Predlog spremembe  170 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Brez poseganja v odstavek 2b tega 

člena morajo države članice določiti 

prehodno obdobje petih let po … [šest let 

po datumu začetka veljavnosti te 

direktive], v katerem bodo ponudniki 

storitev lahko še naprej zagotavljali 
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storitve s proizvodi, ki so jih zakonito 

uporabljali za zagotavljanje podobnih 

storitev pred tem datumom. 

 

Predlog spremembe  171 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Države članice lahko določijo, da 

se lahko samopostrežni terminali, ki so jih 

ponudniki storitev zakonito uporabljali za 

zagotavljanje storitev pred … [šest let po 

datumu začetka veljavnosti te direktive], 

še naprej uporabljajo za zagotavljanje 

podobnih storitev do konca njihove 

ekonomsko koristne življenjske dobe. 

 

Predlog spremembe  172 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice, ki uporabljajo 

možnost, določeno v členu 3(10), Komisiji 

sporočijo besedila določb temeljnih 

predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih 

sprejmejo v ta namen, ter poročajo 

Komisiji o napredku pri njihovem 

izvajanju. 

5. Države članice po potrebi Komisiji 

sporočijo besedila določb temeljnih 

predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih 

sprejmejo za namene člena 3(10), ter 

poročajo Komisiji o napredku pri njihovem 

izvajanju. 

 

Predlog spremembe  173 

Predlog direktive 

Člen 28 – odstavek 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do [… vstaviti datum: pet let po 

začetku uporabe te direktive], nato pa 

vsakih pet let Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-

-1. Komisija do ... [tri leta po datumu 

začetka uporabe te direktive], nato pa 

vsakih pet let Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-
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socialnemu odboru in Odboru regij 

predloži poročilo o uporabi te direktive. 

socialnemu odboru in Odboru regij 

predloži poročilo o uporabi te direktive. 

Predlog spremembe  174 

Predlog direktive 

Člen 28 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V tem poročilu med drugim s 

socialnega in ekonomskega vidika ter z 

vidika tehnološkega razvoja obravnava 

razvoj dostopnosti proizvodov in storitev 

ter vpliv na gospodarske subjekte in 

invalide ter po možnosti opredeli področja, 

na katerih bi lahko zmanjšali breme, da bi 

ocenila potrebo po pregledu te direktive. 

1. V teh poročilih na podlagi obvestil, 

prejetih v skladu s členoma 12(6) in 22(4), 

oceni, ali je ta direktiva dosegla svoje 

cilje, zlasti v zvezi z izboljšanjem prostega 

pretoka dostopnih proizvodov in storitev. 

Poleg tega v teh poročilih med drugim s 

socialnega in ekonomskega vidika ter z 

vidika tehnološkega razvoja obravnava 

razvoj dostopnosti proizvodov in storitev, 

potrebo po vključitvi novih proizvodov in 

storitev v področje uporabe te direktive ali 

po izključitvi nekaterih proizvodov in 

storitev iz njega, ter vpliv te direktive na 

gospodarske subjekte in invalide ter po 

možnosti opredeli področja, na katerih bi 

lahko zmanjšali breme, da bi ocenila 

potrebo po pregledu te direktive. 

 

Predlog spremembe  175 

Predlog direktive 

Člen 28 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice Komisiji 

pravočasno sporočijo vse informacije, ki 

jih Komisija potrebuje za pripravo tega 

poročila. 

2. Države članice Komisiji 

pravočasno sporočijo vse informacije, ki 

jih Komisija potrebuje za pripravo teh 

poročil. 

 

Predlog spremembe  176 

Predlog direktive 

Člen 28 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V poročilu Komisija upošteva 

stališča gospodarskih subjektov in 

ustreznih nevladnih organizacij, vključno z 

invalidskimi organizacijami in 

organizacijami, ki zastopajo starejše. 

3. V poročilu Komisija upošteva 

stališča gospodarskih subjektov in 

ustreznih nevladnih organizacij, vključno z 

invalidskimi organizacijami. 

 

Predlog spremembe  177 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – del A (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 A.  Operacijski sistemi 

 1.  Storitve se zagotavljajo na način, 

da jih invalidi lahko čim več uporabljajo 

za razumno predvidljiv namen, kar se 

doseže z izpolnjevanjem zahtev glede 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 

oddelka I in vključuje: 

 (a)  informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; and  

 (b)  elektronske informacije, vključno s 

spletišči, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve. 

 

Predlog spremembe  178 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – del B (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 B.  Računalniška strojna oprema in 

vgrajeni operacijski sistemi za splošno 

rabo 
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Predlog spremembe  179 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja: 1. Oblikovanje in proizvodnja: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi lahko čim 

več uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen, kar se doseže z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

dela C. 

 Dostopnost oblikovanja in proizvodnje 

proizvodov vključuje naslednje: 

(a)  zagotavljanjem informacij o 

uporabi proizvoda, ki so navedene na 

samem proizvodu (označevanje, navodila 

za uporabo, opozorila) in ki: 

(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki 

so navedene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo in 

opozorila), so razumljive in zaznavne, da 

se čim bolj izboljša berljivost v 

predvidljivih pogojih uporabe. Te 

informacije se zagotovijo tudi v dostopni 

digitalni obliki; 

(i)  morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii)  morajo biti razumljive  

(iii)  morajo biti zaznavne;   

(iv)  morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje), da se 

čim bolj izboljša berljivost v predvidljivih 

pogojih uporabe. Te informacije se 

zagotovijo tudi v dostopni digitalni obliki 

in uporabnika seznanjajo, da ima 

proizvod elemente dostopnosti in je 

združljiv s podpornimi tehnologijami; 

(c)  navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c)  navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na samem 

proizvodu. Ta navodila so zagotovljena 
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tudi v dostopni digitalni obliki in 

vključujejo elemente dostopnosti 

proizvoda ter pojasnjujejo, kako jih 

uporabljati in navajajo, da je proizvod 

združljiv s podpornimi tehnologijami;  

(i)  vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii)  navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

 

(d)  zagotavljanjem uporabniškega 

vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 

ter vhodne in izhodne povratne 

informacije) v skladu s točko 2; 

(d)  uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(e)  zagotavljanjem funkcionalnosti 

proizvoda z vključitvijo funkcij, 

namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 

2;  

(e)  funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki in tehnologijami, če so 

pomembni za uporabo proizvoda. 

 

Predlog spremembe  180 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

 

Predlog spremembe  181 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – del C (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 C.  Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 Da bi bila zasnova in uporabniški 
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vmesnik proizvodov in storitev dostopna, 

so ti po potrebi zasnovani, kot sledi: 

 (a) uporaba brez vida: 

 če proizvod omogoča vizualne načine 

upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem vid ni potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če proizvod omogoča vizualne načine 

delovanja, omogoča tudi vsaj en način 

delovanja, ki uporabnikom omogoča, da 

ga upravljajo z omejenim vidom, kar je na 

primer mogoče doseči prek elementov, ki 

so povezani z nastavljivim kontrastom in 

svetlostjo, nastavljivo povečavo brez 

izgube vsebine ali funkcionalnosti, 

prožnimi načini ločevanja vizualnih 

elementov v ospredju od vizualnih 

elementov v ozadju in njihove prilagoditve 

ter nastavljivo prilagoditvijo želenega 

vidnega polja; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če proizvod omogoča vizualne načine 

upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če proizvod omogoča slušne načine 

upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če proizvod omogoča slušne načine 

upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 

upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, kar je na primer mogoče 

doseči s prilagoditvijo glasnosti s strani 

uporabnika in s prožnimi načini ločevanja 

zvoka iz ospredja od zvoka iz ozadja in 

njegove prilagoditve, če sta govor in 

ozadje na voljo kot ločena avdio tokova; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če proizvod od uporabnikov zahteva 

glasovni vnos, omogoča vsaj en način 

upravljanja, pri katerem ta vnos ni 

potreben. Govorni vnos zajema vse zvoke, 
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ki jih ustvarjamo z usti, kot so govor, 

žvižgi ali tleski; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če se proizvod upravlja ročno, ima tudi 

vsaj en način upravljanja, ki 

uporabnikom omogoča uporabo proizvoda 

z alternativnimi načini, pri katerih niso 

potrebni finomotorični gibi in upravljanje 

z roko, moč v rokah ali hkratno 

upravljanje več funkcij. 

 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če je proizvod prostostoječ ali nameščen, 

morajo biti elementi, potrebni za njegovo 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če proizvod omogoča vizualne načine 

upravljanja, nima načinov upravljanja, za 

katere je znano, da sprožijo fotoobčutljivo 

epilepsijo; 

 (j) uporaba z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi: 

 proizvod mora omogočati vsaj en način 

upravljanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če proizvod vključuje funkcije za 

dostopnost, omogoča vsaj en način 

upravljanja, pri katerem se med uporabo 

teh funkcij ohranja zasebnost 

uporabnikov. 

 

Predlog spremembe  182 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – del D (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 D. Storitve za pomoč uporabnikom 
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 Storitve za pomoč uporabnikom, če so na 

voljo, zagotavljajo informacije o 

dostopnosti proizvoda in njegovi 

združljivosti s podpornimi tehnologijami, 

in sicer z dostopnimi načini komunikacije 

za invalide. 

 

Predlog spremembe  183 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Samopostrežni terminali: bankomati, 

prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice 

in avtomati za prijavo 

Samopostrežni terminali: bankomati, 

prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice, 

avtomati za prijavo in plačilni terminali 

 

Predlog spremembe  184 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja: 1. Oblikovanje in proizvodnja: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim 

več uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen, kar se doseže z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

dela C. V zvezi s tem za proizvode ni 

potrebno, da je element dostopnosti 

vklopljen, zato da bi ga lahko uporabnik, 

ki ga potrebuje, vklopil. 

 Dostopnost oblikovanja in proizvodnje 

proizvodov vključuje naslednje: 

(a)  zagotavljanjem informacij o 

uporabi proizvoda, ki so navedene na 

samem proizvodu (označevanje, navodila 

za uporabo, opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so navedene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo in 

opozorila); 

(i)  morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 
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(ii)  morajo biti razumljive  

(iii)  morajo biti zaznavne;   

(iv)  morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b)  zagotavljanjem uporabniškega 

vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 

ter vhodne in izhodne povratne 

informacije) v skladu s točko 2; 

(b)  uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(c)  zagotavljanjem funkcionalnosti 

proizvoda z vključitvijo funkcij, 

namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 

2;  

(c)  funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; kar je na 

primer mogoče doseči z uporabo osebnih 

slušalk, kadar se zahteva časovno 

opredeljen odziv, ki uporabnika opozorijo 

prek več kot enega čutila in prek 

možnosti, da se podaljša dovoljeni čas, ter 

prek ustreznega kontrasta med tipkami in 

gumbi, ki ga je mogoče zaznati na otip;  

(d)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

 

Predlog spremembe  185 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

 

Predlog spremembe  186 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Telefonske storitve, vključno s storitvami v 

sili, in s tem povezana terminalska oprema 

za potrošnike z naprednimi 

računalniškimi zmogljivostmi  

Telefonske storitve, vključno s storitvami v 

sili, in s tem povezana terminalska oprema 

za potrošnike 
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Predlog spremembe  187 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z:  

1.  Storitve se zagotavljajo na način, 

da jih invalidi lahko čim več uporabljajo 

za razumno predvidljiv namen, kar se 

doseže z izpolnjevanjem zahtev glede 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 

oddelka I in vključuje: 

(a)  zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

(a)  proizvode, ki jih ponudniki storitev 

uporabljajo pri opravljanju zadevne 

storitve, v skladu s pravili iz dela B tega 

oddelka; 

(b)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(b)  informacije o delovanju zadevne 

storitve ter njenih značilnostih v zvezi z 

dostopnostjo in uporabljeni opremi; 

(i)  vsebina informacij je na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii)  v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

(ba)  elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje zadevne 

storitve; 

(c)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c)  spletišča z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogočajo 

dojemanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na način, ki omogoča lažjo 

interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 
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 (ca) aplikacije na osnovi mobilnih 

naprav; 

(d)  zagotavljanje dostopnih informacij 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(d)  informacije za lažje dopolnjevanje 

s podpornimi storitvami; 

(e)  vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami.  

(e)  funkcije, prakse, politike, postopke 

in spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov in zagotavljanju 

interoperabilnosti; kar se lahko doseže na 

primer z omogočanjem komunikacije z 

govorom, komunikacije z videom in 

besedilne komunikacije v realnem času, 

samostojno ali v kombinaciji (totalna 

komunikacija) med dvema uporabnikoma 

ali med uporabnikom in storitvijo klica v 

sili; 

 

Predlog spremembe  188 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Povezana terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi: 

B. Povezana terminalska oprema za 

potrošnike: 

 

Predlog spremembe  189 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja: 1. Oblikovanje in proizvodnja: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim 

več uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen, kar se doseže z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

dela C oddelka I in vključuje: 
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doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

(a)  zagotavljanjem informacij o 

uporabi proizvoda, ki so navedene na 

samem proizvodu (označevanje, navodila 

za uporabo, opozorila) in ki: 

(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki 

so navedene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo in 

opozorila); 

(i)  morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii)  morajo biti razumljive  

(iii)  morajo biti zaznavne;   

(iv)  morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(c)  navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c)  navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda; 

(i)  vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii)  navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

 

(d)  zagotavljanjem uporabniškega 

vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 

ter vhodne in izhodne povratne 

informacije) v skladu s točko 2; 

(d)  uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(e)  zagotavljanjem funkcionalnosti 

proizvoda z vključitvijo funkcij, 

namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 

2;  

(e)  funkcionalnost proizvoda z 

vključitvijo funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov in 

zagotavljanju interoperabilnosti; kar je 

mogoče doseči na primer z 

visokokakovostnim zvokom, videom z 

ločljivostjo, ki omogoča komunikacijo z 

znakovnim jezikom, samostojno besedilno 

komunikacijo v realnem času ali v 

kombinaciji s komunikacijo z govorom in 

videom ali z zagotavljanjem brezžične 

povezave s tehnologijami za omogočanje 

sluha; 

(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi (f)  vmesnik proizvoda s podpornimi 
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pripomočki. pripomočki. 

 

Predlog spremembe  190 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

 

Predlog spremembe  191 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Avdiovizualne medijske storitve in s tem 

povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

Spletišča in spletne aplikacije 

avdiovizualnih medijskih storitev in s tem 

povezana oprema za potrošnike 

 

Predlog spremembe  192 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del A – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

A. Storitve: A. Spletišča in spletne aplikacije: 

 

Predlog spremembe  193 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

1. Storitve se zagotavljajo na način, 

da jih invalidi lahko čim več uporabljajo 

za razumno predvidljiv namen, kar se 

doseže z izpolnjevanjem zahtev glede 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 
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To je mogoče doseči z:  oddelka I in vključuje: 

(a)  zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

(a)  spletišča z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogočajo 

dojemanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na način, ki omogoča lažjo 

interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na voljo na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(b)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih 

v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(b) aplikacije na osnovi mobilnih 

naprav; 

(i)  vsebina informacij je na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  
 

(iii)  v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

 

(c)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

  

(d)  zagotavljanje dostopnih informacij 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

 

(e)  vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 
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opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami.  

 

Predlog spremembe  194 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi: 

B. Povezana oprema za potrošnike 

 

Predlog spremembe  195 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja: 1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim 

več uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen, kar je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz dela C oddelka I in 

vključuje: 

(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki 

je zagotovljena na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki 

so navedene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo in 

opozorila); 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii)  morajo biti razumljive  

(iii)  morajo biti zaznavne;   

(iv)  morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 
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zapiranje, uporaba, odstranjevanje); zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(c)  navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c)  navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda; 

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii)  navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

 

(d)  zagotavljanjem uporabniškega 

vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 

ter vhodne in izhodne povratne 

informacije) v skladu s točko 2; 

(d)  uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(e)  zagotavljanjem funkcionalnosti 

proizvoda z vključitvijo funkcij, 

namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 

2;  

(e)  funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov;kar je 

mogoče doseči na primer z omogočanjem 

možnosti izbiranja, personalizacije in 

predvajanja storitev dostopa, kot so 

podnapisi za gluhe in naglušne, zvočni 

opis, govorjeni podnapisi in tolmačenje v 

znakovnem jeziku, z zagotavljanjem 

načinov za brezžično povezovanje s 

tehnologijami za omogočanje sluha ali z 

zagotavljanjem možnosti upravljanja za 

aktivacijo storitev dostopa za 

avdiovizualne storitve na enaki ravni kot 

pri primarnih medijih; 

(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

 

Predlog spremembe  196 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 
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Predlog spremembe  197 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Letalske, avtobusne, železniške in vodne 

storitve potniškega prevoza; spletišča, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje storitev 

potniškega prevoza; storitve na osnovi 

mobilnih naprav, sistemi pametnega 

izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem 

času; samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza 

Letalske, avtobusne, železniške in vodne 

storitve potniškega prevoza; spletišča, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje storitev 

potniškega prevoza; storitve na osnovi 

mobilnih naprav, sistemi pametnega 

izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem 

času; samopostrežni terminali, vključno s 

plačilnimi terminali, prodajni avtomati za 

vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, 

ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev 

potniškega prevoza 

 

Predlog spremembe  198 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z:  

1. Storitve se zagotavljajo na način, 

da jih invalidi lahko čim več uporabljajo 

za razumno predvidljiv namen, kar se 

doseže z izpolnjevanjem zahtev glede 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 

oddelka I in vključuje: 

(a)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(a)  informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i)  vsebina informacij je na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii)  v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

(aa)  v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 
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aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

zadevne storitve; 

(b)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(b)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c)  vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami.  

(c)  funkcije, prakse, politike, postopke 

in spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov; kar je mogoče doseči na primer 

z zagotavljanjem pametnega izdajanja 

vozovnic (elektronska rezervacija, nakup 

vozovnic, itd.), obveščanja potnikov v 

realnem času (časovni razporedi, 

obveščanje o motnjah v prometu, 

povezovalne storitve, nadaljevanje 

potovanja z drugimi načini prevoza itd.) in 

dodatnih informacij o storitvi (npr. o 

osebju na postajah, dvigalih v okvari ali 

storitvah, ki začasno niso na voljo); 

 (ca) storitve na osnovi mobilnih 

naprav, pametno izdajanje vozovnic in 

obveščanje v realnem času. 

 

Predlog spremembe  199 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B.  Spletišča, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza: 

črtano 

(a)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 
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potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami v Uniji in po 

svetu.   

 

Predlog spremembe  200 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

C.  storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic in obveščanja v realnem času; 

črtano  

1.  Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z:  

 

(a)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih 

v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

 

(i)  vsebina informacij je na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila;  

 

(ii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii)  v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

 

(b)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 
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omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  201 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

D. samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza: 

D. samopostrežni terminali, vključno s 

plačilnimi terminali, prodajni avtomati za 

vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, 

ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev 

potniškega prevoza: 

 

Predlog spremembe  202 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim 

več uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen, kar se doseže z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

dela C oddelka I in vključuje: 

(a) zagotavljanjem informacij o 

uporabi proizvoda, ki so navedene na 

samem proizvodu (označevanje, navodila 

za uporabo, opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so navedene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo in 

opozorila); 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii) morajo biti razumljive  

(iii) morajo biti zaznavne;   

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b) zagotavljanjem uporabniškega (b) uporabniški vmesnik proizvoda 
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vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 

ter vhodne in izhodne povratne 

informacije) v skladu s točko 2; 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(c) zagotavljanjem funkcionalnosti 

proizvoda z vključitvijo funkcij, 

namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 

2;  

(c) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

(d) vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d) vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

 

Predlog spremembe  203 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

 

Predlog spremembe  204 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Bančne storitve; spletišča, ki se uporabljajo 

za zagotavljanje bančnih storitev; bančne 

storitve na osnovi mobilnih naprav; 

samopostrežni terminali, vključno z 

bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev 

Bančne storitve za potrošnike; spletišča, ki 

se uporabljajo za zagotavljanje bančnih 

storitev; bančne storitve na osnovi 

mobilnih naprav; samopostrežni terminali, 

vključno s plačilnimi terminali in 

bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev 

 

Predlog spremembe  205 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del A – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

1. Storitve se zagotavljajo na način, 

da jih invalidi lahko čim več uporabljajo 

za razumno predvidljiv namen, kar se 
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več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z:  
doseže z izpolnjevanjem zahtev glede 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 

oddelka I in vključuje: 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke D; 

(a) proizvode, ki jih ponudniki storitev 

uporabljajo pri opravljanju zadevnih 

storitev, v skladu s pravili iz dela D tega 

oddelka; 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(b) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i) vsebina informacij je na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

(ba) elektronske informacije, vključno s 

tem povezanimi spletišči in spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

zadevne storitve. To se lahko na primer 

nanaša na elektronsko identifikacijo, 

varnostne ukrepe in načine plačila, 

potrebne za zagotavljanje storitve; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

(d) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami.  

(d) funkcije, prakse, politike, postopke 

in spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov. 

 (da) bančne storitve na osnovi mobilnih 

naprav. 
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Predlog spremembe  206 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Spletišča, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev; 

črtano 

Storitve morajo biti zagotovljene na način, 

da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, lahko čim več in čim 

bolj predvidljivo uporabljajo. To je 

mogoče doseči z: 

 

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni;  

 

 

Predlog spremembe  207 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del C 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

C. Bančne storitve na osnovi 

mobilnih naprav; 

črtano  

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z:  

 

(a) zagotavljanjem informacij o delovanju 

storitve ter njenih značilnostih v zvezi z 

dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor 

sledi: 

 

(i) vsebina informacij je na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
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razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila;  

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

 

(iii) v skladu s točko (b) je treba zagotoviti 

elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve;  

 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni;  

 

 

Predlog spremembe  208 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del D – Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

D.  Samopostrežni terminali, vključno z 

bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev 

D.  Samopostrežni terminali, vključno s 

plačilnimi terminali, bankomati, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje bančnih 

storitev 

 

Predlog spremembe  209 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del D – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Oblikovanje in proizvodnja 1.  Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko invalidi čim 

več uporabljajo za predvidljiv namen, kar 

se doseže z izpolnjevanjem zahtev glede 
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povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 

oddelka I in vključuje: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

je zagotovljena na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so navedene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo in 

opozorila); 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii) morajo biti razumljive  

(iii) morajo biti zaznavne;  

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b) zagotavljanjem uporabniškega 

vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 

ter vhodne in izhodne povratne 

informacije) v skladu s točko 2; 

(b) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(c) zagotavljanjem funkcionalnosti 

proizvoda z vključitvijo funkcij, 

namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 

2;  

(c) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

(d) vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d) vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

 

Predlog spremembe  210 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del D – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

 

Predlog spremembe  211 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

E-knjige E-knjige in sorodna oprema 
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Predlog spremembe  212 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z:  

1. Storitve se zagotavljajo na način, 

da jih invalidi lahko čim več uporabljajo 

za razumno predvidljiv namen, kar se 

doseže z izpolnjevanjem zahtev glede 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 

oddelka I in vključuje: 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Proizvodi“; 

(a) proizvode, ki jih ponudniki storitev 

uporabljajo pri opravljanju teh storitev, v 

skladu s pravili iz dela B tega oddelka; 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(b) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i) vsebina informacij je na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

(ba) elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletnimi aplikacijami in e-

bralniki, potrebnimi za zagotavljanje 

zadevne storitve; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c) spletišča in aplikacije na osnovi 

mobilnih naprav z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

dojemanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na način, ki omogoča lažjo 

interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(d) zagotavljanje dostopnih informacij (d) zagotavljanje dostopnih informacij 
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za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami.  

(e) funkcije, prakse, politike, postopke 

in spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov; 

 

Predlog spremembe  213 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del B  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Proizvodi: B. Proizvodi: 

1. Oblikovanje in proizvodnja 1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz dela C oddelka I in 

vključuje: 

(a) zagotavljanjem informacij o 

uporabi proizvoda, ki so navedene na 

samem proizvodu (označevanje, navodila 

za uporabo, opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so navedene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo in 

opozorila); 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo;  

 

(ii) morajo biti razumljive  

(iii) morajo biti zaznavne;  

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe; 

 

(b) embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda;  

(i) vsebina navodil mora biti na voljo  
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v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

 

(d) zagotavljanjem uporabniškega 

vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 

ter vhodne in izhodne povratne 

informacije) v skladu s točko 2; 

(d) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(e) zagotavljanjem funkcionalnosti 

proizvoda z vključitvijo funkcij, 

namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 

2;  

(e) funkcionalnost proizvoda; 

(f) vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

 

Predlog spremembe  214 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del B – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

 

Predlog spremembe  215 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z:  

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz dela C oddelka I in 

vključuje: 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

(a) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 
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kakor sledi: 

(i) vsebina informacij je na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

(aa) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

zadevne storitve; to se lahko na primer 

nanaša na elektronsko identifikacijo, 

varnostne ukrepe in načine plačila, 

potrebne za zagotavljanje storitve; 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  216 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čim več 

uporabljajo za predvidljiv namen, kar se 

doseže z izpolnjevanjem zahtev glede 

funkcionalne učinkovitosti iz dela C 

oddelka I in vključuje: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

je zagotovljena na samem proizvodu 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 
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(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila); 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii) morajo biti razumljive;  

(iii) morajo biti zaznavne;  

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe; 

 

(b) embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve: 

(c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda; 

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine; 

 

(d) zagotavljanjem uporabniškega 

vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 

ter vhodne in izhodne povratne 

informacije) v skladu s točko 2; 

(d) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije); 

(e) zagotavljanjem funkcionalnosti 

proizvoda z vključitvijo funkcij, 

namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 

funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 

2; 

(e) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

(f) vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 
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Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 
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Predlog spremembe  218 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z: 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen, kar se doseže z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

dela C oddelka I in vključuje: 

(a) z zagotavljanjem dostopnosti 

grajenega okolja, kjer se storitev opravlja, 

vključno s prometno infrastrukturo, v 

skladu z delom C, brez poseganja v 

nacionalno zakonodajo in zakonodajo 

Unije za varstvo nacionalnih bogastev z 

umetniško, zgodovinsko ali arheološko 

vrednostjo; 

(a) grajeno okolje, kjer se storitev 

opravlja, vključno s prometno 

infrastrukturo, v skladu z delom C, brez 

poseganja v nacionalno zakonodajo in 

zakonodajo Unije za varstvo nacionalnih 

bogastev z umetniško, zgodovinsko ali 

arheološko vrednostjo; 

(b) z zagotavljanjem dostopnosti 

naprav, vključno z vozili, plovili in 

opremo za opravljanje storitve, kot sledi: 

(b) naprave, vključno z vozili, plovili 

in opremo za opravljanje storitve, kot sledi: 

(i) pri zasnovi njihovega grajenega 

prostora je treba upoštevati zahteve iz dela 

C v zvezi z vkrcanjem, izkrcanjem, 

gibanjem in uporabo; 

(i) pri zasnovi njihovega grajenega 

prostora je treba upoštevati zahteve iz dela 

C v zvezi z vkrcanjem, izkrcanjem, 

gibanjem in uporabo; 

(ii) informacije morajo biti na voljo na 

različne načine in zaznavne prek več kot 

enega čutila; 

 

(iii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vizualne vsebine; 

 

(c) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

dela A; 

(c) proizvode, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

dela A; 

(d) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(d) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 
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čutila; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

 

(iii) v skladu s točko (e) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve. 

 

(e) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(e) spletišča in mobilne naprave z 

dosledno in primerno dostopnostjo, ki 

uporabniku omogoča dojemanje, uporabo 

in razumevanje, vključno s 

prilagodljivostjo predstavitve vsebin in 

interakcije, po potrebi z zagotovitvijo 

dostopne elektronske alternative; na način, 

ki omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(f) zagotavljanje dostopnih informacij 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(f) informacije za lažje dopolnjevanje 

s podpornimi storitvami; 

(g) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(g) funkcije, prakse, politike in 

postopke ter spremembe pri opravljanju 

storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov. 
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Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del C – točka 1 – uvodni del  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Da bi osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko 

neodvisno in predvidljivo uporabljale 

grajeno okolje, je treba pri dostopnosti 

področij z javnim dostopom upoštevati 

naslednje vidike: 

1. Da bi invalidi lahko neodvisno in 

predvidljivo uporabljali grajeno okolje, je 

treba pri dostopnosti področij z javnim 

dostopom upoštevati naslednje vidike: 
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Predlog direktive 

Priloga I – oddelek X – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da bi osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, lahko neodvisno in 

predvidljivo uporabljale grajeno okolje, 

kjer je storitev na voljo, je treba pri 

dostopnosti področij z javnim dostopom v 

skladu s členom 3(10) upoštevati naslednje 

vidike: 

Da bi invalidi lahko neodvisno in 

predvidljivo uporabljali grajeno okolje, 

kjer je storitev na voljo, je treba pri 

dostopnosti področij z javnim dostopom v 

skladu s členom 3(10) upoštevati naslednje 

vidike: 
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Predlog direktive 

Priloga II – oddelek 4 – točka 4.1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4.1. Proizvajalec namesti oznako CE, 

kakor je navedeno v tej direktivi, na vsak 

proizvod, ki izpolnjuje veljavne zahteve iz 

te direktive. 

črtano 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Uvodne opombe 

Namen Evropskega akta o dostopnosti (v nadaljnjem besedilu: Akt) je izboljšati delovanje 

notranjega trga za dostopne proizvode in storitve z odpravo ovir, ki so posledica različnih 

nacionalnih zakonodaj, in s preprečevanjem novih ovir, ki bi lahko nastale zaradi obveznosti 

držav članic v okviru Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov (v 

nadaljnjem besedilu: konvencija). Akti Unije se pogosto sprejemajo a posteriori zaradi 

odpravljanja ovir, ki jih sčasoma ustvarijo države članice, ta zakonodaja pa je primer 

preventivnega ukrepa.  

  

Predlog Komisije je dobra podlaga za delo, vendar potrebuje nekaj prilagoditev, da bi 

zagotovili doseganje ciljev akta: vzpostavitev ustreznega ravnotežja med pravicami invalidov, 

ustvarjanje možnosti za nove inovativne proizvode in storitve ter hkrati zmanjšanje 

nesorazmernih stroškov za podjetja. Poročevalec je seznanjen, da je bil Akt napovedan že v 

strategiji Komisije o invalidnosti za leto 2010, in meni, da je čas za njegovo uresničitev.  

Skladnost z mednarodnim kontekstom 

Poročevalec je poskrbel, da bo Akt prilagojen mednarodnemu kontekstu. Predlog Komisije je 

na primer vseboval namero o razširitvi področja uporabe direktive na „osebe s funkcijskimi 

omejitvami“. Ker se konvencija nanaša zgolj na prvo kategorijo invalidnosti in ker je cilj akta 

omejiti nove ovire, ki nastajajo zaradi konvencije, poročevalec ne sprejema predloga 

Komisije. Opredelitev oseb s funkcijskimi omejitvami je v izključni pristojnosti Odbora za 

zaposlovanje in socialne zadeve, zato vanjo nismo posegali. Sicer je uporabljena le v eni novi 

uvodni izjavi. 

  

V tej uvodni izjavi je navedeno, da bo Akt pozitivno učinkoval na osebe s funkcijskimi 

omejitvami, kot so starejši ljudje in nosečnice. Res je dokazano, da boljša dostopnost 

proizvodov in storitev izboljša življenje tudi drugih ljudi, ne le invalidov.  

Področni pristop, kadarkoli je mogoče 

Poročevalec razume potrebo po horizontalnem pristopu za nekatere proizvode in storitve, 

vendar meni, da je področni pristop boljša rešitev, kadar koli je mogoče. Zato je upošteval 

namen poročevalcev za predlog direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, da bodo v 

področje njene uporabe vključili nekatere zahteve glede dostopnosti. Odločil se je, da v 

osnutku poročila teh storitev in opreme ne bo izključil iz področja uporabe direktive. Vendar 

bo pregledal napredek in jih odstranil, če bo po pregledu napredka pri pogajanjih v Odboru za 

kulturo presodil, da so v zadostni meri zajeti v direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah.  

 

Podobno tudi telefonske storitve in opremo ureja nedavno predlagana direktiva o Evropskem 

zakoniku o elektronskih komunikacijah. Poročevalec se je odločil, da v osnutku poročila teh 

proizvodov in storitev ne bo izključil iz področja uporabe te direktive in da ne bo prilagodil 

njihove opredelitve. Če bodo ti proizvodi in storitve v zadostni meri zajeti v direktivi o 

Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, bo poročevalec predlagal, da se vanjo 

prestavijo tudi te določbe. 

Skladen evropski pravni okvir 
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Skladno s predlogom Komisije naj bi Akt uporabljali kot varnostno mrežo za zahteve glede 

dostopnosti, in sicer tako, da bi Akt uporabljali poleg obstoječe zakonodaje in tako zagotovili, 

da bi za nekatere proizvode in storitve dosegli enako raven zahtev po vsej Evropi. 

Poročevalec meni, da je ta pristop upravičen, ko obstoječa zakonodaja ne navaja nobenih 

podrobnosti glede tega, kako doseči dostopnost, ne podpira pa ga, ko gre za področja, na 

katerih se že izvajajo nove evropske zahteve oziroma so že urejena v smislu dostopnosti, na 

primer prometni sektor. Spreminjanje pravil na polovici poti ni zgled boljše zakonodaje in je 

lahko zelo škodljivo. 

  

Zato je poročevalec zagotovil, da operaterji, za katere že velja evropska zakonodaja o 

dostopnosti, te zakonodaje ne bodo občutili kot dodatnega bremena. Poskrbel je tudi za 

odpravo podvojenih zahtev za gospodarske subjekte in morebitnih neskladij med zahtevami. 

Poleg tega je treba pojasniti, da direktiva ne bo spremenila obvezne ali prostovoljne narave 

obstoječe zakonodaje. Njen namen je le razložiti, kaj so zahteve glede dostopnosti, če 

zakonodaja vsebuje take zahteve. 

Novi zakonodajni okvir, prilagojen dostopnosti 

Poročevalec podpira sklep Komisije, da v tej direktivi uporabi novi zakonodajni okvir1. Tega 

pa je treba nekoliko prilagoditi, da bo skladen z aktom. Tako na primer organi za nadzor trga 

zahtevajo odpoklic proizvodov zgolj v primerih, ko niso varni za potrošnike ali so škodljivi za 

okolje. Nedostopen proizvod ne sodi mednje. Če bo proizvajalec kršil direktivo, bo mogoče še 

naprej uporabljati druge popravljalne ukrepe in kazni, na primer, kot zadnje sredstvo, umik 

proizvoda, če bi na primer proizvajalec kljub zahtevam organov še naprej dajal na trg 

nedostopen proizvod, ki sodi v področje uporabe te direktive. Res je tudi, da nedostopen 

proizvod kot tak ne pomeni tveganja. Predlog Komisije je bil prilagojen, da odraža to stanje. 

 

Najprej pomisli na male  

Mikropodjetja ne bi mogla izpolnjevati obveznosti iz te direktive. Skladno s predlogom 

Komisije bi mali neodvisni prodajalec na drobno ali knjigarnar, ki bi se odločil, da ustvari 

spletno stran za prodajo svojega proizvoda, moral poskrbeti, da bo ta v celoti dostopna za 

invalide. Poročevalec meni, da to ni sorazmerno. Uporaba klavzule o izjemi iz členov 12 in 22 

za malega prodajalca ne bi bila rešitev, saj bi moral na zahtevo pristojnega organa opraviti 

analizo, ki bi upoštevala „ocenjene stroške in koristi za gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve“. 

 

Treba bi bilo omejiti breme, ki ga malim in srednjim podjetjem nalaga ta direktiva, obenem 

pa ta podjetja zadržati v področju uporabe direktive. Od tu predlog, da bi zanje veljala milejša 

ureditev. Poročevalec zato predlaga, da bi odpravili obveznost malih in srednjih podjetij, da 

uradno obvestijo pristojne organe, ko želijo uporabiti člena 12 in 22. 

 

                                                 
1
 Novi zakonodajni okvir sestavljata dve uredbi (Uredba (ES) št. 764/2008 in Uredba (ES) št. 

765/2008) in sklep (Sklep št. 768/2008). Gre za sveženj ukrepov, katerih namen je izboljšati nadzor trga in 

povečati kakovost ocen skladnosti. Ta sveženj obenem pojasnjuje uporabo oznake CE in uvaja nabor ukrepov za 

uporabo v zakonodaji o proizvodih. Eden od pomembnih ciljev Komisije je uskladiti zakonodajo o 

harmonizaciji proizvodov z referenčnimi določbami iz Sklepa št. 768/2008/ES. Prav to je bilo 

izvedeno v okviru te direktive.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
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Sklepne opombe 

Poročevalec popolnoma podpira cilj Komisije glede doseganja večje dostopnosti za invalide. 

Pomemben element, ki omogoča doseganje cilja predloga, je enotni trg. Z odpravo obstoječih 

ovir in preprečevanjem pojavljanja novih se bo enotni trg še bolj okrepil, kar bo koristilo 

vsem evropskim državljanom in podjetjem. Načela boljše zakonodaje bi morala biti gonilna 

sila pri pripravi evropskega zakonodajnega akta, ki bi ustrezal svojemu namenu.  

 

Inovacije so bistvene za doseganje cilja predloga, zato poročevalec predlaga, da se omogoči 

dovolj možnosti za inovativna podjetja. Predlaga tudi, da se zahteve glede dostopnosti 

utemeljijo na funkcionalnosti, ne na tehničnih specifikacijah, saj se je to v preteklosti že 

izkazalo za uspešno.  
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6.4.2017 

MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE(*) 

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Pripravljavec mnenja (*): Ádám Kósa 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približevanjem zakonov in drugih 

predpisov držav članic ter z odpravo ovir 

za prosti pretok nekaterih dostopnih 

proizvodov in storitev. To bo povečalo 

razpoložljivost dostopnih proizvodov in 

storitev na notranjem trgu. 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približanjem zakonov in drugih predpisov 

držav članic ter z odpravo ovir za prosti 

pretok dostopnih proizvodov in storitev. To 

bo povečalo razpoložljivost dostopnih 

proizvodov in storitev na notranjem trgu 

ter izboljšalo dostopnost in uporabnost 

informacij o njih. 
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Predlog spremembe  2 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in lajša neodvisno življenje. 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

oseb s funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, v skladu s členom 1 Konvencije o 

pravicah invalidov, pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in je pogoj za neodvisno življenje. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Zaradi razlik med nacionalnimi 

zahtevami glede dostopnosti posamezni 

subjekti, zlasti MSP in mikro podjetja, niso 

pripravljeni sklepati poslov zunaj 

domačega trga. Nacionalne ali celo 

regionalne ali lokalne zahteve glede 

dostopnosti, ki so jih določile države 

članice, se trenutno razlikujejo tako glede 

področja uporabe kot glede podrobnosti. 

Navedene razlike negativno vplivajo na 

konkurenčnost in rast zaradi dodatnih 

stroškov, ki so posledica razvoja in trženja 

dostopnih proizvodov in storitev za vsak 

nacionalni trg. 

(4) Zaradi razlik med nacionalnimi 

zahtevami glede dostopnosti posamezni 

subjekti, zlasti MSP in mikro podjetja, niso 

pripravljeni sklepati poslov zunaj 

domačega trga. Nacionalne ali celo 

regionalne ali lokalne zahteve glede 

dostopnosti, ki so jih določile države 

članice, se trenutno razlikujejo tako glede 

področja uporabe kot glede podrobnosti. 

Te razlike negativno vplivajo na 

konkurenčnost in gospodarski razvoj 

zaradi dodatnih stroškov, ki so posledica 

razvoja in trženja dostopnih proizvodov in 

storitev za vsak nacionalni trg. Nacionalni 

organi, proizvajalci in ponudniki storitev 

se soočajo negotovostjo v zvezi z 

zahtevami glede dostopnosti pri 

potencialnih čezmejnih storitvah in v zvezi 

z določbami okvira politike glede 

dostopnosti. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Potrošniki dostopnih proizvodov in 

uporabniki dostopnih storitev se soočajo z 

visokimi cenami, ki so posledica omejene 

konkurence med dobavitelji. 

Razdrobljenost nacionalnih predpisov 

zmanjšuje potencialne koristi, ki bi jih 

lahko pri odzivanju na družbene in 

tehnološke dosežke ustvarila izmenjava 

izkušenj na nacionalni in mednarodni 

ravni. 

(5) Potrošniki dostopnih proizvodov, 

na primer zlasti podpornih tehnologij, in 

uporabniki dostopnih storitev se srečujejo 

z visokimi cenami, ki so posledica omejene 

konkurence med dobavitelji. 

Razdrobljenost nacionalnih predpisov 

zmanjšuje potencialne koristi, ki bi jih 

lahko pri odzivanju na družbene in 

tehnološke dosežke ustvarila izmenjava 

izkušenj na nacionalni in mednarodni 

ravni. 

 

Predlog spremembe  5 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Približevanje nacionalnih ukrepov 

na ravni Unije je zato potrebno za pravilno 

delovanje notranjega trga, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajša čezmejna trgovina in mobilnost, 

gospodarskim subjektom pomaga usmeriti 

sredstva v inovacije, namesto, da jih 

uporabijo za usklajevanje z razdrobljenimi 

pravnimi zahtevami po vsej Uniji. 

(6) Približevanje nacionalnih ukrepov 

na ravni Unije zato spodbuja boljše 

delovanje notranjega trga, da se zmanjša 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajša čezmejna trgovina in neoviran 

pretok proizvodov, storitev in oseb ter 
mobilnost oseb s funkcionalnimi 

omejitvami, vključno z invalidi, ter da se 

gospodarskim subjektom pomaga usmeriti 

sredstva v inovacije, namesto da jih 

porabljajo za usklajevanje z razdrobljenimi 

pravnimi zahtevami po vsej Uniji. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej si prizadeva 

zagotoviti polno spoštovanje pravic 

invalidov do ukrepov za zagotavljanje 

njihove samostojnosti, socialne in poklicne 

vključenosti ter sodelovanja v življenju 

skupnosti ter spodbujati uporabo člena 26 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej naj bi zagotovila 

polno spoštovanje pravic invalidov in 

starejših do ukrepov za zagotavljanje 

samostojnosti, socialne in poklicne 

vključenosti ter sodelovanja v življenju 

skupnosti ter spodbujala uporabo členov 

21, 25 in 26 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Splošni cilj strategije enotnega 

digitalnega trga je zagotoviti trajnostne 

gospodarske in družbene koristi s pomočjo 

povezanega enotnega digitalnega trga. 

Potrošniki Unije še vedno ne morejo v 

celoti izkoristiti cen in izbire, ki jih lahko 

ponudi enotni trg, saj so čezmejne spletne 

transakcije še vedno zelo omejene. Tudi 

razdrobljenost omejuje povpraševanje po 

čezmejnih transakcijah e-trgovanja. 

Potrebni bodo usklajeni ukrepi, da se tudi 

invalidom zagotovi popoln dostop do novih 

elektronskih vsebin. Zato je treba 

harmonizirati zahteve glede dostopnosti na 

enotnem digitalnem trgu in zagotoviti, da 

bodo vsi državljani Unije, ne glede na 

svoje zmožnosti, lahko uživali njegove 

koristi. 

(10) Splošni namen strategije za enotni 

digitalni trg je zagotoviti trajnostne 

gospodarske in družbene koristi s 

povezanim enotnim digitalnim trgom, ki 

omogoča trgovino in spodbuja 

zaposlovanje v Uniji. Potrošniki Unije še 

vedno ne morejo v celoti izkoristiti cen in 

izbire, ki jih lahko ponudi enotni trg, saj so 

čezmejne spletne transakcije še vedno zelo 

omejene. Tudi razdrobljenost omejuje 

povpraševanje po čezmejnih transakcijah 

e-trgovine. Potrebni bodo usklajeni ukrepi, 

da se tudi invalidom zagotovi popoln 

dostop do novih elektronskih vsebin. Zato 

je treba harmonizirati zahteve glede 

dostopnosti na enotnem digitalnem trgu in 

zagotoviti, da bodo vsi državljani Unije, ne 

glede na svoje zmožnosti, lahko uživali 

njegove koristi. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 



 

PE597.391v02-00 114/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov in 

storitev, med katerimi bi v odsotnosti 

ukrepanja na ravni Unije prihajalo do 

čedalje večjih neskladij. 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov, storitev 

in grajenega okolja, povezanega z 

zagotavljanjem blaga in storitev, pri 

katerih bi brez ukrepanja na ravni Unije 

prihajalo do čedalje večjih neskladij. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Evropska strategija o invalidnosti 

za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza 

za Evropo brez ovir33, ki je usklajena s 

Konvencijo, dostopnost opredeljuje kot eno 

od osmih področij ukrepanja ter je 

namenjena zagotavljanju dostopnosti 

proizvodov in storitev. 

(15) Evropska strategija o invalidnosti 

za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza 

za Evropo brez ovir, ki je usklajena s 

Konvencijo, dostopnost opredeljuje kot eno 

od osmih področij ukrepanja, kar je 

osnovni pogoj za udeležbo v družbi, ter je 

namenjena zagotavljanju dostopnosti 

proizvodov in storitev. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010)0636. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Vsi proizvodi in storitve morajo biti 

skladni z zahtevami glede dostopnosti, ki 

so opredeljene v členu 3 in navedene v 

Prilogi I, da so dostopni za invalide in 

starejše. Obveznosti glede dostopnosti za 

e-trgovino se uporabljajo tudi za spletno 

prodajo storitev v skladu s členom 1(2)(a) 

do (e) te direktive. 

(17) Vsem proizvodom in storitvam, ki 

spadajo v področje uporabe te direktive, 

mora biti priloženo poročilo o dostopnosti, 

v katerem je navedeno, katere od zahtev 
glede dostopnosti, ki so opredeljene v 

členu 3 in navedene v Prilogi I, so 

izpolnjene, da so ti proizvodi ali storitve 

dostopni za invalide in starejše. Poročilo o 

dostopnosti je pripravljeno v obliki 
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seznama ali izjave z navedenimi elementi 

dostopnosti in je sestavni del splošnega 

opisa proizvoda v skladu s Prilogo II in 

storitev v skladu s Prilogo III. Obveznosti 

glede dostopnosti za e-trgovino se 

uporabljajo tudi za spletno prodajo storitev 

v skladu s členom 1(2)(a) do (e) te 

direktive. 

 

Predlog spremembe  11 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Zahteve glede dostopnosti je treba 

uvesti na način, ki bi bil čim manj 

obremenjujoč za gospodarske subjekte in 

države članice, predvsem s tem, da se v 

področje uporabe vključi le skrbno 

izbrane proizvode in storitve. 

(18) Uvesti je treba zahteve glede 

dostopnosti, ki bodo vsem osebam s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, omogočile popolno uporabo 

proizvodov, storitev in infrastrukture, 

zajetih v tej direktivi. Uvesti bi jih bilo 

treba tako, da bo čim manj obremenjujoče 

za gospodarske subjekte in države članice. 

 

Predlog spremembe  12 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) V nekaterih primerih bi skupne 

zahteve glede dostopnosti grajenega okolja 

olajšale prosti pretok povezanih storitev in 

invalidov. Zato ta direktiva državam 

članicam omogoča, da vključijo grajeno 

okolje, ki se uporablja za zagotavljanje 

storitev, v področje uporabe te direktive, v 

okviru katerega mora izpolnjevati zahteve 

glede dostopnosti iz Priloge X. 

(23) Skupne zahteve glede dostopnosti 

grajenega okolja so pomembne za 

proizvode in bistvene pri zagotavljanju 

dostopnih storitev ter bi morale olajšati 

prosti pretok invalidov. Zato ta direktiva 

države članice obvezuje, da popolnoma 

vključijo grajeno okolje, ki se uporablja za 

zagotavljanje storitev, v področje uporabe 

te direktive, in tako zagotovijo, da mora 

izpolnjevati zahteve glede dostopnosti iz 

Priloge X. 
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Predlog spremembe  13 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Pri opredeljevanju in razvrščanju 

potreb invalidov, ki naj bi jih zadovoljil 

proizvod ali storitev, bi bilo treba 

upoštevati načelo univerzalnega 

oblikovanja v skladu s splošno pripombo 

št. 2(2014) k členu 9 Konvencije OZN o 

pravicah invalidov1a. 

 __________________ 

 1a https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/

PDF/G1403313.pdf?OpenElement 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Vsi gospodarski subjekti, ki 

sodelujejo v dobavni in distribucijski 

verigi, bi morali zagotoviti, da dajejo na trg 

samo tiste proizvode, ki so v skladu z 

zahtevami te direktive glede dostopnosti. 

Treba je zagotoviti jasno in sorazmerno 

razdelitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi 

vsakega izmed gospodarskih subjektov v 

dobavni in distribucijski verigi. 

(28) Vsi gospodarski subjekti, ki 

sodelujejo v dobavni in distribucijski 

verigi, bi morali zagotoviti, da dajejo na trg 

samo proizvode, ki so v skladu z zahtevami 

te direktive glede dostopnosti, vključno z 

zahtevami glede poročanja. Zagotoviti je 

treba jasno in sorazmerno razdelitev 

obveznosti, ki bodo ustrezale vlogi 

vsakega izmed gospodarskih subjektov v 

dobavni in distribucijski verigi. 

 

Predlog spremembe  15 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Ta direktiva bi morala temeljiti na 

načelu „najprej pomisli na male“ in 

(37) Ta direktiva bi morala imeti širok 

domet, obenem pa upoštevati upravne 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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upoštevati upravne obremenitve, s katerimi 

se srečujejo MSP. Namesto zagotovitve 

splošnih izjem in odstopanj za navedena 

podjetja bi morala določiti ohlapnejša 

pravila za postopek ugotavljanja 

skladnosti in vzpostaviti zaščitne klavzule 

za gospodarske subjekte. Zato bi bilo treba 

pri določitvi pravil za izbor in izvajanje 

najustreznejših postopkov za ugotavljanje 

skladnosti upoštevati položaj MSP, 

obveznosti za ugotavljanje skladnosti 

zahtev glede dostopnosti pa bi bilo treba 

omejiti na obseg, ki ne predstavlja 

nesorazmernega bremena za MSP. Poleg 

tega bi morali organi za nadzor trga 

delovati sorazmerno z velikostjo podjetja 

in glede na to, ali gre za malo serijsko ali 

izvenserijsko proizvodnjo, ne da bi 

ustvarjali nepotrebne ovire za MSP ter 

ogrožali varstvo javnega interesa. 

obremenitve, s katerimi se srečujejo MSP. 

Določati bi morala natančna in učinkovita 

pravila za ugotavljanje skladnosti. Izjeme 

od teh pravil bi morali tolmačiti zelo 

strogo v skladu s to direktivo. Zato bi bilo 

treba pri določanju pravil za izbor in 

izvajanje najustreznejših postopkov za 

ugotavljanje skladnosti upoštevati položaj 

MSP, obveznosti za ugotavljanje skladnosti 

zahtev glede dostopnosti pa bi bilo treba 

omejiti na obseg, ki jim ne bi nalagal 

nesorazmernega bremena. Poleg tega bi 

morali organi za nadzor trga delovati 

sorazmerno z velikostjo podjetja in glede 

na to, ali gre za maloserijsko ali 

zunajserijsko proizvodnjo, ne da bi 

ustvarjali nepotrebne ovire za MSP ter 

ogrožali varstvo javnega interesa. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Da se olajša ugotavljanje skladnosti 

z veljavnimi zahtevami, je treba določiti 

domnevo o skladnosti za proizvode in 

storitve, ki so v skladu s prostovoljnimi 

harmoniziranimi standardi, sprejetimi v 

skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta39, za 

namene navedbe podrobnih tehničnih 

specifikacij navedenih zahtev. Komisija je 

evropskim organizacijam za 

standardizacijo izdala že več zahtev za 

standardizacijo s področja dostopnosti, ki 

bi jih lahko uporabili pri pripravi 

harmoniziranih standardov. 

(39) Da se olajša ugotavljanje skladnosti 

z veljavnimi zahtevami glede dostopnosti, 

je treba določiti domnevo o skladnosti za 

proizvode in storitve, ki so v skladu s 

prostovoljnimi harmoniziranimi standardi, 

sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 

1025/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta39 za namene navedbe podrobnih 

tehničnih specifikacij navedenih zahtev. 

Komisija je evropskim organizacijam za 

standardizacijo izdala že več zahtev za 

standardizacijo s področja dostopnosti, ki 

bi jih lahko uporabili pri pripravi 

harmoniziranih standardov. 

__________________ __________________ 

39Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

39Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 
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ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12). 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12). 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in, kjer je to potrebno, za 

uskladitev trga sprejeme zvedbene akte, s 

katerimi bi določila skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz te direktive. 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in, kjer je to potrebno za 

uskladitev trga, sprejeme izvedbene akte, s 

katerimi bi določila skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz te direktive.  

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 42 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(42) Ta direktiva bi za ugotavljanje 

skladnosti proizvodov morala predvideti 

postopek notranje kontrole proizvodnje 

„modula A“, ki je opisan v Prilogi II k 

Sklepu št. 768/2008/ES, saj gospodarskim 

subjektom in pristojnim organom 

omogoča, da dokažejo oziroma zagotovijo, 

da proizvodi, ki so na voljo na trgu, 

izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti, ne 

da bi jim pri tem naložila nesorazmerno 

breme. 

(42) Ta direktiva bi morala za 

ugotavljanje skladnosti proizvodov 

predvideti postopek notranje kontrole 

proizvodnje „modula A“, ki je opisan v 

Prilogi II k Sklepu št. 768/2008/ES, saj 

gospodarskim subjektom in pristojnim 

organom omogoča, da dokažejo oziroma 

zagotovijo, da proizvodi, ki so na voljo na 

trgu, izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti 

skladno s proizvajalčevim poročilom o 

elementih dostopnosti, vključenih v 

zadevno napravo, ne da bi jim nalagala 

nesorazmerno breme. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 44 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Oznaka CE, ki predstavlja 

ustreznost proizvoda z zahtevami glede 

dostopnosti iz te direktive, je vidna 

posledica celotnega postopka, ki obsega 

ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. 

Ta direktiva bi morala upoštevati splošna 

načela, ki urejajo oznako CE, iz Uredbe 

(ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta 

in Sveta40 o določitvi zahtev za 

akreditacijo in nadzor trga v zvezi s 

trženjem proizvodov. 

(44) Oznaka CE, ki predstavlja 

ustreznost proizvoda z zahtevami glede 

dostopnosti iz te direktive, je vidna 

posledica celotnega postopka, ki obsega 

ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. 

Ta direktiva bi morala upoštevati splošna 

načela, ki urejajo oznako CE, iz Uredbe 

(ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta 

in Sveta40. Države članice bi si morale 

glede postopkov za ocenjevanje dostopnih 

proizvodov in storitev izmenjevati primere 

dobre prakse in se redno obveščati o 

dostopnosti strokovnjakov na področju 

dostopnega blaga in proizvodov ter pri 

tem sodelovati s krovnimi organizacijami, 

ki delujejo na področju dostopnosti in 

zastopajo invalide. 

__________________ __________________ 

40Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 

trga v zvezi s trženjem proizvodov ter 

razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL 

L 218, 13.8.2008, str. 30). 

40Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor 

trga v zvezi s trženjem proizvodov ter 

razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL 

L 218, 13.8.2008, str. 30). 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1 

 Namen 

 Namen te direktive je približati zakone in 

druge predpise držav članic ter odpraviti 

ovire za prosti pretok dostopnih 

proizvodov in storitev ter tako izboljšati 

delovanje notranjega trga. 
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Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) računalniško strojno opremo in 

operacijske sisteme za splošno rabo; 

(a) računalniško strojno opremo in 

operacijske sisteme za splošno rabo ter 

gospodinjske aparate, ki se upravljajo z 

uporabniškim vmesnikom z informacijsko 

in komunikacijsko tehnologijo; 

 

Predlog spremembe  22 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) naslednje samopostrežne terminale: (b) samopostrežne terminale, na 

primer: 

(i) bankomate; (i) bankomate; 

 (ii) plačilne terminale; 

(ii) prodajne avtomate za 

vozovnice/vstopnice; 

(iii) prodajne avtomate za 

vozovnice/vstopnice; 

(iii) avtomate za prijavo; (iv) avtomate za prijavo; 

 

Predlog spremembe  23 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) avdiovizualne medijske storitve in s 

tem povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi; 

(b) avdiovizualne medijske storitve, 

komercialna in javno financirana 

medijska in novičarska spletišča in s tem 

povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi; 
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Predlog spremembe  24 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza; 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza ter s tem 

povezana infrastruktura; 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „univerzalno oblikovanje“ ali tudi 

„oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom“ pomeni oblikovanje 

proizvodov, okolja, programov in storitev, 

ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da 

bi ga bilo treba prilagajati ali posebej 

načrtovati; „univerzalno oblikovanje“ ne 

izključuje podpornih pripomočkov in 

tehnologij za posamezne skupine oseb s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, kadar je to potrebno; 

(2) „univerzalno oblikovanje“ ali tudi 

„oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom“ pomeni oblikovanje 

proizvodov, okolja, programov in storitev, 

ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da 

bi ga bilo treba prilagajati ali posebej 

načrtovati; „univerzalno oblikovanje“ ne 

izključuje podpornih pripomočkov in 

tehnologij za posamezne skupine oseb, 

vključno z invalidi, kadar je to potrebno; 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „proizvod“ pomeni snov, pripravek 

ali proizvod, pridobljen v proizvodnem 

procesu, razen hrane, krme, živih rastlin in 

živali, proizvodov človeškega izvora ter 

proizvodov rastlin in živali, neposredno 

vezanih na njihovo prihodnje 

razmnoževanje; 

(5) „proizvod“ pomeni snov, pripravek 

ali proizvod, pridobljen v proizvodnem 

procesu, razen hrane, krme, živih rastlin in 

živali, proizvodov človeškega izvora ter 

proizvodov rastlin in živali, neposredno 

vezanih na njihovo prihodnje 

razmnoževanje, v skladu z 

Direktivo 2001/95/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta46a, z izjemami, 
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navedenimi v tej direktivi; 

 _____________________________ 

 46aDirektiva 2001/95/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

3. decembra 2001 o splošni varnosti 

proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4). 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) „izvajalec storitev“ pomeni fizično 

ali pravno osebo v skladu s členom 56 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki 

ima sedež v državi članici ter ponuja ali 

izvaja storitve s področja uporabe te 

direktive; 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) „e-trgovina“ pomeni spletno 

prodajo proizvodov in storitev. 

(21) „e-trgovina“ pomeni spletno 

prodajo proizvodov in storitev, vključno z 

elementi, ki pripadajo tretjim stranem in 

so potrebni za spletno prodajo. 

 

Predlog spremembe  29 

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) „podporna tehnologija“ pomeni 

predmet, del opreme ali sistem proizvodov, 

ki se uporablja za povečanje, ohranjanje 

ali izboljšanje funkcijskih zmožnosti oseb 

s funkcijskimi omejitvami, vključno z 
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invalidi; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) „storitev dostopa“ pomeni storitev, 

kot je zvočni opis, podnaslavljanje za 

gluhe in naglušne in znakovni jezik, ki 

izboljša dostop invalidov do 

avdiovizualnih vsebin; 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21c) „zvočni opis“ pomeni dodatno 

zvočno sporočilo, ki se vstavi v dialog in 

opiše pomembne vidike vizualnih vsebin 

avdiovizualnih medijev, ki jih ni mogoče 

razbrati samo iz glavnega zvočnega 

zapisa; 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21d) „podnapisi za gluhe in naglušne“ 

pomeni sinhronizirano vizualno besedilo 

kot alternativa za govorjene in 

negovorjene zvočne informacije, potrebne 

za razumevanje medijskih vsebin; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 
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Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21e) „govorjeni podnapisi“ ali „zvočni 

podnapisi“ pomenijo glasno branje 

podnapisov v nacionalnem jeziku, če je 

govor v drugem jeziku; 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21f) „besedilo v realnem času“ pomeni 

komuniciranje s prenosom besedila, pri 

čemer se znaki med tipkanjem prenesejo 

prek terminala tako, da uporabnik 

komunikacijo zaznava kot neprekinjeno; 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21g) „avtorsko orodje“ pomeni 

programsko opremo ali zbirko sestavnih 

delov programske opreme, ki jo lahko 

avtorji uporabljajo sami ali v sodelovanju, 

da bi ustvarili ali spremenili vsebino, ki jo 

uporabljajo drugi, vključno z drugimi 

avtorji; 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21h) „storitve prenosa“ pomenijo 

telefonske storitve, pri katerih so vključeni 
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tolmači ali programska oprema za 

tolmačenje, in ki gluhim in naglušnim ter 

osebam z jezikovno-govornimi motnjami 

omogočajo, da s pomočjo tolmača 

(programske opreme) komunicirajo po 

telefonu s slišečimi, tako da je 

sporazumevanje funkcionalno 

enakovredno kot med neinvalidi; 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Računalniška strojna oprema in 

operacijski sistemi za splošno rabo 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka I Priloge I. 

2. Računalniška strojna oprema in 

operacijski sistemi za splošno rabo ter 

gospodinjski aparati, ki se upravljajo z 

uporabniškim vmesnikom z informacijsko 

in komunikacijsko tehnologijo, 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka I Priloge I. 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka II Priloge I. 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice, plačilni terminali in 

avtomati za prijavo izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka II Priloge I. 

 

Predlog spremembe  39 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Telefonske storitve, vključno s 

storitvami v sili, in s tem povezana 

4. Telefonske storitve, vključno s 

storitvami v sili, in s tem povezana 
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terminalska oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge 

I. 

terminalska oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge 

I. Države članice zagotovijo, da je na vsem 

njihovem ozemlju dostopna vsaj ena 

storitev prenosa z besedilom in vsaj ena 

storitev prenosa z videom, pri čemer se 

posvetujejo z organizacijami uporabnikov, 

vključno z organizacijami, ki zastopajo 

invalide, ter poskrbijo za interoperabilnost 

teh storitev in telefonskih storitev; Države 

članice v skladu s pristopom vseh načinov 

pogovora zagotovijo tudi avdio in video 

komunikacijo ter komunikacijo z 

besedilom v realnem času z nacionalnimi, 

regionalnimi in lokalnimi službami nujne 

pomoči. 

 

Predlog spremembe  40 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Avdiovizualne medijske storitve in 

s tem povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge 

I. 

5. Avdiovizualne medijske storitve, 

komercialna in javno financirana 

medijska in novičarska spletišča in s tem 

povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge 

I. 

 

Predlog spremembe  41 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev, ki oddajajo v EU, do datuma iz 

člena 27(2) omogočijo dostopnost 

naslednjih storitev: 

 – vsaj 75 % vseh programov ima 

podnapise za gluhe in naglušne; 
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 – vsaj 75 % vseh programov s podnapisi v 

nacionalnem jeziku ima govorjene 

podnapise; 

 – vsaj 5 % vseh programov ima zvočni 

opis; 

 – vsaj 5 % vseh programov ima 

tolmačenje v znakovni jezik. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, 

spletišča, storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem 

času ter samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice/vstopnice in 

avtomati za prijavo, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza, 

izpolnjujejo ustrezne zahteve iz oddelka V 

Priloge I. 

6. Infrastruktura in storitve 

letalskega, avtobusnega, železniškega in 

vodnega potniškega prevoza, spletišča, 

storitve na osnovi mobilnih naprav, sistemi 

pametnega izdajanja vozovnic/vstopnic in 

obveščanja v realnem času ter 

samopostrežni terminali, prodajni avtomati 

za vozovnice/vstopnice in avtomati za 

prijavo, ki se uporabljajo za zagotavljanje 

storitev potniškega prevoza, izpolnjujejo 

ustrezne zahteve iz oddelkov V in X 

Priloge I. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Bančne storitve, spletišča, bančne 

storitve na osnovi mobilnih naprav, 

samopostrežni terminali, vključno z 

bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev, izpolnjujejo 

zahteve iz oddelka VI Priloge I. 

7. Bančne storitve, spletišča, bančne 

storitve na osnovi mobilnih naprav in 

plačilni terminali, samopostrežni 

terminali, vključno z bankomati, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje bančnih 

storitev, izpolnjujejo zahteve iz oddelka VI 

Priloge I. 
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Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 9 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki, so 

izvzete iz zahtev iz oddelka VIII Priloge I, 

hkrati pa morajo biti razpoložljiva 

avtorska orodja dostopna za invalide in 

omogočiti ustvarjanje dostopnih vsebin v 

skladu s predpisi iz te direktive. 

 

Predlog spremembe  45 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Države članice se lahko ob 

upoštevanju nacionalnih okoliščin 

odločijo, da grajeno okolje, ki ga 

uporabljajo stranke storitev potniškega 

prevoza, vključno z okoljem, ki ga 

upravljajo ponudniki storitev in upravljavci 

infrastrukture, ter grajenim okoljem, ki ga 

uporabljajo stranke bančnih storitev ter 

centri storitev za stranke in trgovine v 

okviru operaterjev telefonije, izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz oddelka X 

Priloge I, da bi jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več uporabljale. 

10. Države članice zagotovijo, da 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

storitev potniškega prevoza, vključno z 

okoljem, ki ga upravljajo ponudniki 

storitev in upravljavci infrastrukture, ter 

grajenim okoljem, ki ga uporabljajo 

stranke bančnih storitev ter centri storitev 

za stranke in trgovine v okviru operaterjev 

telefonije, izpolnjuje zahteve glede 

dostopnosti iz oddelka X Priloge I, da jih 

lahko osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, uporabljajo v čim večji 

meri. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če je s tem postopkom dokazano, da 

proizvod izpolnjuje veljavne zahteve glede 

dostopnosti, proizvajalci pripravijo izjavo o 

skladnosti EU in proizvodu dodajo oznako 

Če je s tem postopkom dokazano, da 

proizvod izpolnjuje veljavne zahteve glede 

dostopnosti, proizvajalci pripravijo izjavo o 

skladnosti EU in proizvodu dodajo oznako 
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CE. CE. Poleg tega dodajo jasno oznako za 

dostopnost, na primer „dostopen 

proizvod“. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Proizvajalci vodijo register pritožb, 

neskladnih proizvodov in odpoklicev 

proizvodov ter obveščajo distributerje o 

vsakem takšnem spremljanju. 

4. Proizvajalci vodijo register pritožb 

z navedbo opredeljenih skupin invalidov, 

neskladnih proizvodov in odpoklicev 

proizvodov ter obveščajo distributerje o 

vsakem tovrstnem spremljanju. 

 

Predlog spremembe  48 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila in varnostne 

informacije v jeziku, ki ga potrošniki in 

končni uporabniki brez težav razumejo, kot 

ga določi zadevna država članica. 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila in varnostne 

informacije v jeziku, ki ga potrošniki in 

končni uporabniki brez težav razumejo, kot 

ga določi zadevna država članica, in v več 

dostopnih oblikah. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Proizvajalci, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so 

ga dali na trg, ni v skladu s to direktivo, 

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. V 

kolikor proizvod predstavlja tveganje v 

zvezi z dostopnostjo, proizvajalci takoj 

8. Proizvajalci, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so 

ga dali na trg, ni v skladu s to direktivo, 

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali pa ga 

umaknejo ali odpokličejo, kar je 

ustrezneje. Če je za proizvod značilno 

pomanjkanje dostopnosti, proizvajalci 
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obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uvozniki pred dajanjem proizvoda 

na trg zagotovijo, da je proizvajalec 

izvedel postopek ugotavljanja skladnosti iz 

Priloge II. Zagotovijo, da je proizvajalec 

pripravil tehnično dokumentacijo iz 

navedene priloge, da ima proizvod oznako 

CE in da je opremljen z zahtevanimi 

dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil 

zahteve iz člena 5(5) in (6). 

2. Uvozniki pred dajanjem proizvoda 

na trg na podlagi proizvajalčevega 

poročila o dostopnosti zagotovijo, da je 

izvedel postopek ugotavljanja skladnosti iz 

Priloge II. Zagotovijo, da je proizvajalec 

pripravil tehnično dokumentacijo iz 

navedene priloge, da ima proizvod oznako 

CE in da je opremljen z zahtevanimi 

dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil 

zahteve iz člena 5(5) in (6). 

 

Predlog spremembe  51 

 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ponudniki storitev pripravijo 

potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 

ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 

Informacije so na voljo javnosti v pisni in 

ustni obliki, tudi v obliki, ki je dostopna 

osebam s funkcijskimi omejitvami in 

invalidom. Ponudniki storitev informacije 

hranijo, dokler se storitev izvaja. 

2. Ponudniki storitev pripravijo 

potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 

ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 

Informacije so na voljo javnosti v več 

dostopnih oblikah. Ponudniki storitev 

informacije hranijo, dokler se zadevna 

storitev izvaja. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ponudniki storitev zagotovijo, da so 

vzpostavljeni postopki, ki zagotavljajo, da 

nepretrgano zagotavljanje storitev ostaja v 

skladu z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3. Ponudniki storitev ustrezno 

upoštevajo spremembe značilnosti 

opravljanja storitve in spremembe zahtev 

glede dostopnosti iz člena 3. V primeru 

neskladnosti ponudniki storitev sprejmejo 

potrebne korektivne ukrepe, s katerimi 

dosežejo skladnost storitve z zahtevami 

glede dostopnosti iz člena 3. 

3. Ponudniki storitev zagotovijo, da so 

vzpostavljeni postopki, ki zagotavljajo, da 

nepretrgano zagotavljanje storitev ostaja v 

skladu z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3, in poskrbijo, da imajo v okviru 

njihove ponudbe storitev vse skupine 

invalidov v čim večji meri dostop do 

razpoložljivih storitev, ki zadovoljujejo 

njihove potrebe po dostopnosti. Ponudniki 

storitev ustrezno upoštevajo spremembe v 

značilnostih opravljanja storitve in 

spremembe zahtev glede dostopnosti iz 

člena 3. V primeru neskladnosti sprejmejo 

potrebne korektivne ukrepe, s katerimi 

dosežejo skladnost storitve z zahtevami 

glede dostopnosti iz člena 3. 

 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

3 se uporabljajo, če to ne povzroča 

bistvenih sprememb vidika ali značilnost 

proizvoda ali storitve, zaradi katerih bi se 

spremenile osnovne značilnosti proizvoda 

ali storitve. 

1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

3 se uporabljajo, če to ne povzroči 

bistvenih sprememb v vidiku ali 

značilnosti proizvoda ali storitve, zaradi 

katerih bi se kakor koli spremenile 

osnovne značilnosti proizvoda ali storitve. 

Proizvajalec lahko po izbiri izpolni 

zahteve glede dostopnosti z vključitvijo 

združljivih sestavnih delov tretjih oseb, če 

vključitev postane sestavni del proizvoda 

in ne povzroči dodatnih stroškov za 

uporabnika. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

(b) ocenjene dodatne stroške in koristi 

za gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, pri čemer 

se upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

proizvoda ali storitve. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 

se izravna s financiranjem iz drugih virov, 

ki niso lastna sredstva gospodarskega 

subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih. 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 

se izravna s financiranjem iz drugih virov, 

ki niso lastna sredstva gospodarskega 

subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih. 

Neprednostna obravnava, slabo 

načrtovanje in pomanjkanje znanja niso 

utemeljeni razlogi za sklicevanje na 

nesorazmerno breme. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 

storitvami pomenila temeljite spremembe 

ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 

subjekt. 

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 

storitvami pomenila temeljite spremembe 

ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 

subjekt v posvetovanju z organizacijami 

uporabnikom in strokovnjaki, ki so pri 

nacionalnem organu pristojni za zahteve 

glede dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 

zahteve glede obveščanja, vendar pa 

morajo biti zmožna, da na zahtevo 

pristojnih organov za nadzor trga 

zagotovijo ustrezno dokumentacijo. 

6. Če so gospodarski subjekti za 

posamezen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga v državi 

članici, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Da lahko v skladu s to izjemo 

odobrijo oprostitev, organi za nadzor trga 

preverijo vse ocene, razen če je 

gospodarski subjekt zagotovil neodvisno 

oceno tretje strani, ki jo je uradno potrdil 

organ za nadzor trga. Mikropodjetja so 

izvzeta iz te zahteve glede obveščanja, 

vendar morajo biti zmožna na zahtevo 

pristojnih organov za nadzor trga zagotoviti 

ustrezno dokumentacijo. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Med ustreznimi deležniki se 

vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 

sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih 

zastopajo, ter organi za nadzor trga, s 

čimer se zagotovi vzpostavitev ustreznih in 

skladnih načel za ocenjevanje izjem. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Države članice se spodbuja k 

zagotavljanju spodbud in smernic za 

mikropodjetja, da bi olajšali izvajanje te 

direktive. Postopke in smernice razvijejo v 

posvetovanju z ustreznimi deležniki, 
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vključno z invalidi in organizacijami, ki 

jih zastopajo. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar organi za nadzor trga ene države 

članice ukrepajo v skladu s členom 20 

Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno 

menijo, da proizvod, ki ga vključuje ta 

direktiva, predstavlja tveganje glede 

vidikov dostopnosti, ki jih zajema ta 

direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega 

proizvoda glede izpolnjevanja vseh zahtev, 

ki so določene v tej direktivi. Zadevni 

gospodarski subjekti sodelujejo v polnem 

obsegu z organi za nadzor trga. 

Kadar organi za nadzor trga ene države 

članice ukrepajo v skladu s členom 20 

Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno 

menijo, da je za proizvod, za katerega 

velja ta direktiva, v vseh pogledih jasno in 

nedvomno značilno pomanjkanje 
dostopnosti, ki jo predvideva ta direktiva, 

izvedejo vrednotenje proizvoda glede 

izpolnjevanja vseh zahtev, ki so določene v 

tej direktivi. Zadevni gospodarski subjekti 

popolnoma sodelujejo z organi za nadzor 

trga. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) po potrebi za vso ustrezno 

zakonodajo Unije ali za določbe v 

zakonodaji Unije v zvezi z dostopnostjo za 

invalide. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

zadevne pristojne organe v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

(b) ocenjene dodatne stroške in koristi 

za zadevne pristojne organe v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, pri čemer 
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določenega proizvoda ali storitve. se upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

zadevnega proizvoda ali storitve; 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ali skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 21 pomenila 

nesorazmerno breme, ocenijo zadevni 

pristojni organi. 

3. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 21 pomenila 

nesorazmerno breme, ocenijo zadevni 

pristojni organi. Neprednostna obravnava 

ter pomanjkanje časa ali znanja niso 

upravičeni razlogi za sklicevanje na 

nesorazmerno breme. 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če je pristojni organ za določen 

proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 

odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 

Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 2. 

4. Če je pristojni organ za posamezni 

proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 

odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 

Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 2 in se objavi v dostopnih 

oblikah. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Če Komisija upravičeno dvomi v 

odločitev ustreznega pristojnega organa, 

lahko delovno skupino iz člena 25(2a) 

zaprosi, naj izda mnenje o oceni iz 

odstavka 2 tega člena. 
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Predlog spremembe  66 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določbe, na podlagi katerih lahko 

potrošnik v skladu z nacionalno 

zakonodajo začne postopek pred sodiščem 

ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se 

zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb 

za prenos te direktive; 

(a) določbe, na podlagi katerih lahko 

potrošnik v okviru dostopnega in 

izčrpnega pritožbenega mehanizma v 

skladu z nacionalno zakonodajo začne 

postopek pred sodiščem ali pred 

pristojnimi upravnimi organi, da se 

zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb 

za prenos te direktive; 

 
 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Da se zagotovi usklajenost pri 

uporabi zahtev iz te direktive ter da se 

olajša izmenjava informacij in primerov 

dobre prakse med organi za nadzor trga, 

Komisija ustanovi delovno skupino, 

sestavljeno iz predstavnikov nacionalnih 

organov in predstavniških organizacij 

ustreznih deležnikov, vključno z invalidi 

in njihovimi organizacijami. Če Komisija 

presodi, da je to potrebno, delovna 

skupina izda mnenje o utemeljenih 

izjemah od teh zahtev. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 2 – Oddelek I – stolpec 1 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računalniška strojna oprema in operacijski 

sistemi za splošno rabo 

Računalniška strojna oprema in operacijski 

sistemi za splošno rabo ter gospodinjski 
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aparati, ki se upravljajo z uporabniškim 

vmesnikom z informacijsko in 

komunikacijsko tehnologijo; 

 

Predlog spremembe  69 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 2 – Oddelek I – stolpec 2 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), so zagotovljene v več dostopnih 

oblikah in: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne;  (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 

vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 

znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaža proizvoda, vključno z 

vsebovanimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje) in 

navedbo znamke, imena in tipa proizvoda: 

 (i) izpolnjuje zahteve iz točke (a);  

 (ii) uporabnike preprosto in natančno 

seznanja, kje ima proizvod elemente 

dostopnosti in kako je združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

(c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 
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naslednje zahteve:  zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 
izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

(i) na voljo so v dostopni spletni 

obliki in kot elektronski nespletni 

dokument, ki je razumljiv, zaznaven in ga 

je mogoče zlahka upravljati, ter 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

(ii) proizvajalec navede elemente 

dostopnosti proizvoda in razloži, kako se 

uporabljajo in kako je proizvod združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

 (iii) na zahtevo se zagotovijo v 

alternativni neelektronski obliki. To lahko 

vključuje povečani tisk, Braillovo pisavo 

ali lahko berljivo besedilo. 

 (d) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 

izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(d) uporabniškega vmesnika 
proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(e) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) je v skladu s točko 2; 

(e) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(f) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, je v skladu s točko 2; 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(g) po potrebi združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

ki so na voljo na ravni Unije in 

mednarodni ravni, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  70 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 2 – Oddelek I – stolpec 2 – točka 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

proizvodov in njihovi združljivosti s 

podpornimi tehnologijami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

invalide. 

 

Predlog spremembe  71 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 2 – Oddelek I – stolpec 2 – točka 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Uporabniški vmesnik in zahteve 

glede funkcionalne učinkovitosti  

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(e) in (f), so po možnosti zasnovani tako, 

da: 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) omogočajo komuniciranje in 

orientiranje prek več kot enega čutila, 

tudi: 

 (i) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, omogoča 

vsaj en način obveščanja in upravljanja, 

pri katerem vid ni potreben; 

 (ii) če ima proizvod avditivne načine 

obveščanja in upravljanja, omogoča vsaj 

en način obveščanja in upravljanja, pri 

katerem sluh ni potreben; 

(b) alternative govoru za 

komunikacijo in orientacijo; 

(b) če proizvod od uporabnikov 

zahteva glasovni vnos, ima tudi vsaj en 

način upravljanja, pri katerem glasovni 

vnos ni potreben; 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi vsaj 
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en način upravljanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogočajo boljšo 

uporabo vida, tudi tako, da je omogočena 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 

ali funkcionalnosti, nastavljiva kontrast in 

svetlost, po možnosti s prilagodljivimi 

načini ločevanja in nastavitev vizualnih 

elementov v ospredju in ozadju ter s 

prilagodljivimi nastavitvami želenega 

vidnega polja; 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) če ima proizvod vizualne načine 

upravljanja, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;  

(e) če ima proizvod avditivne načine 

upravljanja, uporabnikove nastavitve 

glasnosti ali napredne avdio funkcije za 

izboljšano jasnost zvoka, ima tudi vsaj en 

način upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, vključno z nastavitvami 

jasnosti in zvoka ter prilagodljivimi načini 

za ločevanje in nastavitve zvoka iz 

ospredja in ozadja, če sta govor in ozadje 

na voljo kot ločena avdio tokova; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika; 

 

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 
(f) če proizvod zahteva ročno 
upravljanje, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki uporabnikom omogoča 

uporabo proizvoda z alternativnimi načini 

upravljanja, pri katerih niso potrebni 

finomotorični gibi, upravljanje z roko ali 

moč v rokah niti hkratno upravljanje več 

funkcij; 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 
(g) če je proizvod prostostoječ ali 

nameščen, so njegovi informacijski 

elementi in elementi, potrebni za 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov 

ali pa ga lahko vsi uporabniki postavijo v 

svoj doseg, tudi uporabniki z omejenim 

dosegom in močjo; 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije. 

(h) če ima proizvod vizualne načine 

obveščanja, omogoča vsaj en način 

obveščanja, pri katerem je zmanjšana 

možnost sprožitve fotoobčutljive 
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epilepsije; 

 (i) proizvod ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki omogoča njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo za vse 

uporabnike, tudi tiste z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi; 

 (j) če proizvod omogoča uporabo 

funkcij za zagotavljanje dostopnosti, ima 

tudi vsaj en način upravljanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 3 – Oddelek II – stolpec 2 – točka 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Samopostrežni terminali bankomati, 

prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice 

in avtomati za prijavo 

Samopostrežni terminali bankomati, 

prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice, 

avtomati za prijavo in plačilni terminali 

 

Predlog spremembe  73 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 3 – Oddelek II – stolpec 2 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), so zagotovljene v več dostopnih 

oblikah in: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno (i) so na voljo za več kot eno čutilo; 
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čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne;  (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 

vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 

znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(b) uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(b) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) je v skladu s točko 2; 

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(c) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, je v skladu s točko 2; 

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d) po potrebi združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

ki so na voljo v Uniji, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  74 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 3 – Oddelek II – stolpec 2 – točka 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti  

 

2. Uporabniški vmesnik in zahteve 

glede funkcionalne učinkovitosti 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno oblikovanje 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(b) in (c), so po možnosti zasnovani tako, 

da: 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) omogočajo komuniciranje in 

orientiranje prek več kot enega čutila, 

tudi: 

 (i) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi 
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vsaj en način obveščanja in upravljanja, 

pri katerem vid ni potreben; 

 (ii) če ima proizvod avditivne načine 

obveščanja in upravljanja, omogoča vsaj 

en način obveščanja in upravljanja, pri 

katerem sluh ni potreben; 

(b) alternative govoru za 

komunikacijo in orientacijo; 

(b) če proizvod od uporabnikov 

zahteva glasovni vnos, ima tudi vsaj en 

način upravljanja, pri katerem glasovni 

vnos ni potreben; 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način upravljanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogočajo boljšo 

uporabo vida, tudi tako, da je omogočena 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 

ali funkcionalnosti, nastavljiva kontrast in 

svetlost, po možnosti s prilagodljivimi 

načini ločevanja in nastavitev vizualnih 

elementov v ospredju in ozadju ter s 

prilagodljivimi nastavitvami želenega 

vidnega polja; 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) če ima proizvod vizualne načine 

upravljanja, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;  

(e) če ima proizvod avditivne načine 

upravljanja, uporabnikove nastavitve 

glasnosti ali napredne avdio funkcije za 

izboljšano jasnost zvoka, ima tudi vsaj en 

način upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, vključno z nastavitvami 

jasnosti in zvoka ter prilagodljivimi načini 

za ločevanje in nastavitve zvoka iz 

ospredja in ozadja, če sta govor in ozadje 

na voljo kot ločena avdio tokova; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika; 

 

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 
(f) če proizvod zahteva ročno 
upravljanje, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki uporabnikom omogoča 

uporabo proizvoda z alternativnimi načini 

upravljanja, pri katerih niso potrebni 

finomotorični gibi, upravljanje z roko ali 

moč v rokah niti hkratno upravljanje več 
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funkcij; 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 
(g) če je proizvod prostostoječ ali 

nameščen, so njegovi informacijski 

elementi in elementi, potrebni za 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov 

ali pa ga lahko vsi uporabniki postavijo v 

svoj doseg, tudi uporabniki z omejenim 

dosegom in močjo; 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije. 

(h) če ima proizvod vizualne načine 

obveščanja, ima tudi vsaj en način 

obveščanja, pri katerem je zmanjšana 

možnost sprožitve fotoobčutljive 

epilepsije; 

 (i) proizvod ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki omogoča njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo za vse 

uporabnike, tudi tiste z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi; 

 (j) če proizvod omogoča uporabo 

funkcij za zagotavljanje dostopnosti, ima 

tudi vsaj en način upravljanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov;  

 (k) ni potrebno, da je element 

dostopnosti vklopljen, zato da bi ga lahko 

uporabnik, ki ga potrebuje, vklopil; 

 (l) če je potreben pravočasni odziv, se 

uporabnika obvesti vizualno ter z dotikom 

ali zvokom, ima pa tudi možnost podaljšati 

dovoljeni čas; 

 (m) se proizvod zlahka upravlja, 

vključno z deli, s katerimi ga je mogoče 

upravljati, kot so tipke in gumbi, ima 

ustrezen kontrast med tipkami, gumbi in 

njihovim ozadjem, in ga je mogoče zaznati 

na otip; 

 (n) kadar se uporabljajo ključi, listki 

ali kartice, so usmerjeni tako, da je 

mogoče na otip zaznati, ali je usmerjenost 

pomembna za nadaljnjo uporabo ključa, 

listka ali kartice; 

 o) kadar proizvod uporablja 

uporabnikove biološke značilnosti, se na 

zanaša zgolj na uporabo specifične 

biološke značilnosti kot edinega sredstva 
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za identifikacijo uporabnika ali za nadzor 

proizvoda. 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 3 – Oddelek II – stolpec 2 – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

proizvoda in njegovi združljivosti s 

podpornimi tehnologijami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike, vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  76 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 4 – Oddelek III – stolpec 2 – točka A – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

tako, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

(a) proizvodi, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, so v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(b) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeno opremo se zagotovijo v več 

dostopnih oblikah, kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

(i) informacije morajo biti dane na 

voljo v dostopni spletni obliki in kot 
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uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

elektronski nespletni dokument, ki je 

razumljiv, zaznaven in ga je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt navede 

elemente dostopnosti storitve in razloži, 

kako se uporabljajo in kako je storitev 

združljiva s podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (c) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

 (iv) na zahtevo se zagotovijo v 

alternativni neelektronski obliki. To lahko 

vključuje povečani tisk, Braillovo pisavo 

ali lahko berljivo besedilo; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(d) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami; 

(d) zagotovijo se dostopne informacije 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(e) pri opravljanju storitev so zajete 

funkcije, prakse, politike in postopki ter 

spremembe v upravljanju storitev, da se 

poskrbi za potrebe oseb s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi: 

 (i) če storitev omogoča dvosmerno 

govorno komunikacijo, mora hkrati in v 

sklopu istega klica podpirati tudi 

besedilno komunikacijo v realnem času; 

 (ii) če storitev omogoča dvosmerno 

komunikacijo in je specificirana za 
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uporabo pri storitvah prenosa, mora v 

sklopu odhodnih in dohodnih klicev 

podpirati komunikacijo z govorom, 

besedilom in/ali videom v realnem času, 

in sicer samostojno ali kombinirano; 

 (iii) če storitev omogoča dvosmerno 

komunikacijo in je specificirana za 

uporabo pri storitvah klicev v sili, mora v 

sklopu odhodnih in dohodnih klicev 

podpirati komunikacijo z govorom, 

besedilom in/ali videom v realnem času, 

in sicer samostojno ali kombinirano. 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 4 – Oddelek III – stolpec 2 – točka A – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami, in sicer z dostopnimi 

načini komunikacije za uporabnike s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi. 

 

Predlog spremembe  78 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 4 – Oddelek III – stolpec 2 – točka B – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 
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doseči z zagotavljanjem dostopnosti: naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), so zagotovljene v več dostopnih 

oblikah in: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne;  (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 

vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 

znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaža proizvoda, vključno z 

vsebovanimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje) in 

navedbo znamke, imena in tipa proizvoda: 

 (i) izpolnjuje zahteve iz točke (a); 

 (ii) uporabnike preprosto in natančno 

seznanja, kje ima proizvod elemente 

dostopnosti in kako je združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 
izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

(i) na voljo so v dostopni spletni 

obliki in kot elektronski nespletni 

dokument, ki je zaznaven in ga je mogoče 

zlahka upravljati, ter 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

(ii) proizvajalec navede elemente 

dostopnosti proizvoda in razloži, kako se 

uporabljajo in kako je proizvod združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

 (iii) na zahtevo se zagotovijo v 

alternativni neelektronski obliki. To lahko 

vključuje povečani tisk, Braillovo pisavo 

ali lahko berljivo besedilo; 

 (c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 
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shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 

izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(d) uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(d) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) je v skladu s točko 2; 

(e) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(e) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, je v skladu s točko 2; 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) po potrebi združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

ki so na voljo v Uniji, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  79 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 4 – Oddelek III – stolpec 2 – točka B – točka 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Uporabniški vmesnik in zahteve 

glede funkcionalne učinkovitosti  

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), so po možnosti zasnovani tako, 

da: 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) omogočajo komuniciranje in 

orientiranje prek več kot enega čutila, 

tudi: 

 (i) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi 

vsaj en način obveščanja in upravljanja, 

pri katerem vid ni potreben; 

 (ii) če ima proizvod avditivne načine 

obveščanja in upravljanja, omogoča vsaj 

en način obveščanja in upravljanja, pri 

katerem sluh ni potreben; 



 

PE597.391v02-00 150/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

(b) alternative govoru za 

komunikacijo in orientacijo; 

(b) če proizvod od uporabnikov 

zahteva glasovni vnos, ima tudi vsaj en 

način upravljanja, pri katerem glasovni 

vnos ni potreben; 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način upravljanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogočajo boljšo 

uporabo vida, tudi tako, da je omogočena 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 

ali funkcionalnosti, nastavljiva kontrast in 

svetlost, po možnosti s prilagodljivimi 

načini ločevanja in nastavitev vizualnih 

elementov v ospredju in ozadju ter s 

prilagodljivimi nastavitvami želenega 

vidnega polja; 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) če ima proizvod vizualne načine 

upravljanja, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) če ima proizvod avditivne načine 

upravljanja, uporabnikove nastavitve 

glasnosti ali napredne avdio funkcije za 

izboljšano jasnost zvoka, ima tudi vsaj en 

način upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, vključno z nastavitvami 

jasnosti in zvoka ter prilagodljivimi načini 

za ločevanje in nastavitve zvoka iz 

ospredja in ozadja, če sta govor in ozadje 

na voljo kot ločena avdio tokova; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika;  

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 
(f) če proizvod zahteva ročno 
upravljanje, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki uporabnikom omogoča 

uporabo proizvoda z alternativnimi načini 

upravljanja, pri katerih niso potrebni 

finomotorični gibi, upravljanje z roko ali 

moč v rokah niti hkratno upravljanje več 

funkcij; 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 
(g) če je proizvod prostostoječ ali 

nameščen, so njegovi informacijski 

elementi in elementi, potrebni za 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov 

ali pa ga lahko vsi uporabniki postavijo v 
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svoj doseg, tudi uporabniki z omejenim 

dosegom in močjo; 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije. 

(h) če ima proizvod vizualne načine 

obveščanja, ima tudi vsaj en način 

obveščanja, pri katerem je zmanjšana 

možnost sprožitve fotoobčutljive 

epilepsije; 

 (i) proizvod ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki omogoča njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo za vse 

uporabnike, tudi tiste z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi; 

 (j) če proizvod omogoča uporabo 

funkcij za zagotavljanje dostopnosti, ima 

tudi vsaj en način upravljanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 4 – Oddelek III – stolpec 2 – točka B – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

proizvoda in njegovi združljivosti s 

podpornimi tehnologijami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  81 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 5 – Oddelek IV – stolpec 2 – točka A – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 1. Storitve morajo biti zagotovljene 
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na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

tako, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

(a) proizvodi, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, so v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(b) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeno opremo se zagotovijo v več 

dostopnih oblikah, kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) informacije se dajo na voljo v 

dostopni spletni obliki in kot elektronski 

nespletni dokument, tako da so 

razumljive, zaznavne in jih je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt navede 

elemente dostopnosti storitve in razloži, 

kako se uporabljajo in kako je storitev 

združljiva s podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (c) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(d) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

(d) zagotovijo se dostopne informacije 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 
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podpornimi storitvami; storitvami; 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(e) pri opravljanju storitev so zajete 

funkcije, prakse, politike in postopki ter 

spremembe v upravljanju storitev, da se 

poskrbi za potrebe oseb s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 5 – Oddelek IV – stolpec 2 – točka A – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Ponudniki avdiovizualnih 

medijskih storitev v posvetovanju z 

organizacijami uporabnikov, tudi 

organizacijami, ki zastopajo invalide, na 

podlagi postopnega in razumnega 

časovnega načrta zagotovijo kakovostne 

storitve dostopa: če storitev omogoča 

dvosmerno komunikacijo in je 

specificirana za uporabo pri storitvah 

prenosa, mora v sklopu odhodnih in 

dohodnih klicev podpirati komunikacijo z 

govorom, besedilom in/ali videom v 

realnem času, in sicer samostojno ali 

kombinirano. 

 (i) Ponudniki storitev zagotovijo, da 

so podnapisi za gluhe in naglušne dobro 

sinhronizirani s posnetkom ter da so 

berljivi, točni in razumljivi in dejansko 

odražajo zvočne informacije. To vključuje 

določitev specifikacij o kakovosti, ki 

zajemajo vsaj vrsto in velikost pisave, 

kontrast in barve, ki se bodo uporabljali, 

po možnosti pa tudi potrebnih zahtev, da 

lahko uporabnik podnapise upravlja. 

 (ii) Ponudniki storitev zagotovijo, da 

so zvočni opis in govorjeni podnapisi 

dobro sinhronizirani s posnetkom. To 

vključuje določitev specifikacij o 

kakovosti, ki so povezane z umestitvijo 

zvoka ter jasnostjo zvočnega opisa in 

govorjenih podnapisov, pa tudi potrebnih 

zahtev, da jih lahko uporabnik upravlja. 



 

PE597.391v02-00 154/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

 (iii) Ponudniki storitev zagotovijo, da je 

tolmačenje znakovnega jezika točno in 

razumljivo ter dejansko odraža zvočne 

informacije. To vključuje določitev 

poklicnih zahtev za tolmače in specifikacij 

o kakovosti glede načina zagotavljanja 

znakovnega jezika. Kjer je tehnično 

mogoče, se določijo zahteve, da lahko 

uporabnik upravlja zagotavljanje 

znakovnega jezika. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 5 – Oddelek IV – stolpec 2 – točka A – točka 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami, in sicer z dostopnimi 

načini komunikacije za uporabnike, 

vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  84 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 5 – Oddelek IV – stolpec 2 – točka B – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na proizvodu 
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(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), so zagotovljene v več dostopnih 

oblikah in: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne;  (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 

vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 

znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaža proizvoda, vključno z 

vsebovanimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje) in 

navedbo znamke, imena in tipa proizvoda: 

 (i) izpolnjuje zahteve iz točke (a);  

 (ii) uporabnike preprosto in natančno 

seznanja, kje ima proizvod elemente 

dostopnosti in kako je združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 
izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

(i) informacije morajo biti dane na 

voljo v dostopni spletni obliki in kot 

elektronski nespletni dokument, ki je 

zaznaven in ga je mogoče zlahka 

upravljati, ter 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

(ii) proizvajalec navede elemente 

dostopnosti proizvoda in razloži, kako se 

uporabljajo in kako je proizvod združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

 (iii) na zahtevo se zagotovijo v 

alternativni neelektronski obliki. To lahko 

vključuje povečani tisk, Braillovo pisavo 

ali lahko berljivo besedilo; 

 (c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 

izpolnjujejo naslednje zahteve:  
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(d) uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(d) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) je v skladu s točko 2; 

(e) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(e) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, je v skladu s točko 2; 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) po potrebi združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

ki so na voljo v Uniji, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 
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Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 5 – Oddelek IV – stolpec 2 – točka B – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Uporabniški vmesnik in zahteve 

glede funkcionalne učinkovitosti  

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), so po možnosti zasnovani tako, 

da: 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) omogočajo komuniciranje in 

orientiranje prek več kot enega čutila, 

tudi: 

 (i) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, omogoča 

vsaj en način obveščanja in upravljanja, 

pri katerem vid ni potreben; 

 (ii) če ima proizvod avditivne načine 

obveščanja in upravljanja, omogoča vsaj 

en način obveščanja in upravljanja, pri 

katerem sluh ni potreben; 

(b) alternative govoru za 

komunikacijo in orientacijo; 

(b) če proizvod od uporabnikov 

zahteva glasovni vnos, ima tudi vsaj en 

način upravljanja, pri katerem glasovni 



 

RR\1125427SL.docx 157/381 PE597.391v02-00 

 SL 

vnos ni potreben; 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način upravljanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogočajo boljšo 

uporabo vida, tudi tako, da je omogočena 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 

ali funkcionalnosti, nastavljiva kontrast in 

svetlost, po možnosti s prilagodljivimi 

načini ločevanja in nastavitev vizualnih 

elementov v ospredju in ozadju ter s 

prilagodljivimi nastavitvami želenega 

vidnega polja; 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) če ima proizvod vizualne načine 

upravljanja, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) če ima proizvod avditivne načine 

upravljanja, uporabnikove nastavitve 

glasnosti ali napredne avdio funkcije za 

izboljšano jasnost zvoka, ima tudi vsaj en 

način upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, vključno z nastavitvami 

jasnosti in zvoka ter prilagodljivimi načini 

za ločevanje in nastavitve zvoka iz 

ospredja in ozadja, če sta govor in ozadje 

na voljo kot ločena avdio tokova; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika; 

 

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 
(f) če proizvod zahteva ročno 
upravljanje, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki uporabnikom omogoča 

uporabo proizvoda z alternativnimi načini 

upravljanja, pri katerih niso potrebni 

finomotorični gibi, upravljanje z roko ali 

moč v rokah niti hkratno upravljanje več 

funkcij; 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 
(g) če je proizvod prostostoječ ali 

nameščen, so njegovi informacijski 

elementi in elementi, potrebni za 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov 

ali pa ga lahko vsi uporabniki postavijo v 

svoj doseg, tudi uporabniki z omejenim 

dosegom in močjo; 

(i) možnost izogibanja sprožitvi (h) če ima proizvod vizualne načine 
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fotoobčutljive epilepsije. obveščanja, ima tudi vsaj en način 

obveščanja, pri katerem je zmanjšana 

možnost sprožitve fotoobčutljive 

epilepsije; 

 (i) proizvod ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki omogoča njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo za vse 

uporabnike, tudi tiste z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi; 

 (j) če proizvod omogoča uporabo 

funkcij za zagotavljanje dostopnosti, ima 

tudi vsaj en način upravljanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 5 – Oddelek IV – stolpec 2 – točka B – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

proizvoda in njegovi združljivosti s 

podpornimi tehnologijami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike, vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  87 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 6 – Oddelek V – stolpec 2 – točka A – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

tako, da jih lahko osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 
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(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(a) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeno opremo se zagotovijo v več 

dostopnih oblikah, kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) informacije se dajo na voljo v 

dostopni spletni obliki in kot elektronski 

nespletni dokument, tako da so 

razumljive, zaznavne in jih je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt navede 

elemente dostopnosti storitve in razloži, 

kako se uporabljajo in kako je storitev 

združljiva s podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (b) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(b) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(c) pri opravljanju storitev so zajete 

funkcije, prakse, politike in postopki ter 

spremembe v upravljanju storitev, da se 

poskrbi za potrebe oseb s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi. 
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Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 6 – Oddelek V – stolpec 2 – točka A – točka 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami, in sicer z dostopnimi 

načini komunikacije za uporabnike, 

vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  89 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 6 – Oddelek V – stolpec 2 – točka B – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(a) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 
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Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 6 – Oddelek V – stolpec 2 – točka C – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

tako, da jih lahko osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, čim več 
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več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(a) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeno opremo se zagotovijo v več 

dostopnih oblikah, kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) informacije se dajo na voljo v 

dostopni spletni obliki in kot elektronski 

nespletni dokument, tako da so 

razumljive, zaznavne in jih je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt navede 

elemente dostopnosti storitve in razloži, 

kako se uporabljajo in kako je storitev 

združljiva s podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (b) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(b) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 
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Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 6 – Oddelek V – stolpec 2 – točka D – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
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proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

proizvedeni tako, da jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), so zagotovljene v več dostopnih 

oblikah in: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne;  (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 

vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 

znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(b) uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(b) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) je v skladu s točko 2; 

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(c) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, je v skladu s točko 2; 

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d) po potrebi združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

ki so na voljo v Uniji, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 6 – Oddelek V – stolpec 2 – točka D – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 
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pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

proizvoda in njegovi združljivosti s 

podpornimi tehnologijami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  93 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 6 – Oddelek V – stolpec 2 – točka D – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Uporabniški vmesnik in zahteve 

glede funkcionalne učinkovitosti  

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno oblikovanje 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(b) in (c), so po možnosti zasnovani tako, 

da: 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) omogočajo komuniciranje in 

orientiranje prek več kot enega čutila, 

tudi: 

 (i) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi 

vsaj en način obveščanja in upravljanja, 

pri katerem vid ni potreben; 

 (ii) če ima proizvod avditivne načine 

obveščanja in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način obveščanja in upravljanja, pri 

katerem sluh ni potreben; 

(b) alternative govoru za 

komunikacijo in orientacijo; 

(b) če proizvod od uporabnikov 

zahteva glasovni vnos, ima tudi vsaj en 

način upravljanja, pri katerem glasovni 

vnos ni potreben; 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način upravljanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogočajo boljšo 

uporabo vida, tudi tako, da je omogočena 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 
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ali funkcionalnosti, nastavljiva kontrast in 

svetlost, po možnosti s prilagodljivimi 

načini ločevanja in nastavitev vizualnih 

elementov v ospredju in ozadju ter s 

prilagodljivimi nastavitvami želenega 

vidnega polja; 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) če ima proizvod vizualne načine 

upravljanja, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) če ima proizvod avditivne načine 

upravljanja, uporabnikove nastavitve 

glasnosti ali napredne avdio funkcije za 

izboljšano jasnost zvoka, ima tudi vsaj en 

način upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, vključno z nastavitvami 

jasnosti in zvoka ter prilagodljivimi načini 

za ločevanje in nastavitve zvoka iz 

ospredja in ozadja, če sta govor in ozadje 

na voljo kot ločena avdio tokova; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika;  

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 
(f) če proizvod zahteva ročno 
upravljanje, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki uporabnikom omogoča 

uporabo proizvoda z alternativnimi načini 

upravljanja, pri katerih niso potrebni 

finomotorični gibi, upravljanje z roko ali 

moč v rokah niti hkratno upravljanje več 

funkcij; 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 
(g) če je proizvod prostostoječ ali 

nameščen, so njegovi informacijski 

elementi in elementi, potrebni za 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov 

ali pa ga lahko vsi uporabniki postavijo v 

svoj doseg, tudi uporabniki z omejenim 

dosegom in močjo; 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije. 

(h) če ima proizvod vizualne načine 

obveščanja, ima tudi vsaj en način 

obveščanja, pri katerem je zmanjšana 

možnost sprožitve fotoobčutljive 

epilepsije; 

 (i) proizvod ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki omogoča njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo za vse 
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uporabnike, tudi tiste z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi; 

 (j) če proizvod omogoča uporabo 

funkcij za zagotavljanje dostopnosti, ima 

tudi vsaj en način upravljanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 7 – Oddelek VI – stolpec 1 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Bančne storitve; spletišča, ki se uporabljajo 

za zagotavljanje bančnih storitev; storitve 

na osnovi mobilnih naprav; samopostrežni 

terminali, vključno z bankomati, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje bančnih 

storitev 

Bančne storitve; spletišča, ki se uporabljajo 

za zagotavljanje bančnih storitev; storitve 

na osnovi mobilnih naprav; samopostrežni 

terminali, vključno z bankomati, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje bančnih 

storitev, in plačilnimi terminali. 

 

Predlog spremembe  95 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 7 – Oddelek VI – stolpec 2 – točka A – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

tako, da jih lahko osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke D; 

(a) proizvodi, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, so v skladu s pravili iz 

točke D; 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(b) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeno opremo se zagotovijo v več 

dostopnih oblikah, kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

(i) informacije se dajo na voljo v 

dostopni spletni obliki in kot elektronski 

nespletni dokument, tako da so 
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podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

razumljive, zaznavne in jih je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt navede 

elemente dostopnosti storitve in razloži, 

kako se uporabljajo in kako je storitev 

združljiva s podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (c) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(d) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(d) pri opravljanju storitev so zajete 

funkcije, prakse, politike in postopki ter 

spremembe v upravljanju storitev, da se 

poskrbi za potrebe oseb s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 7 – Oddelek VI – stolpec 2 – točka A – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 



 

RR\1125427SL.docx 167/381 PE597.391v02-00 

 SL 

tehnologijami, in sicer z dostopnimi 

načini komunikacije za uporabnike, 

vključno z invalidi. 

  

 
 

 

Predlog spremembe  97 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 7 – Oddelek VI – stolpec 2 – točka B – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(a) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  98 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 7 – Oddelek VI – stolpec 2 – točka C – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

tako, da jih lahko osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(a) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeno opremo se zagotovijo v več 

dostopnih oblikah, kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na (i) informacije se dajo na voljo v 
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voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

dostopni spletni obliki in kot elektronski 

nespletni dokument, tako da so 

razumljive, zaznavne in jih je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt navede 

elemente dostopnosti storitve in razloži, 

kako se uporabljajo in kako je storitev 

združljiva s podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (b) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(b) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  99 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 7 – Oddelek VI – stolpec 2 – točka D – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na proizvodu 
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(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), so zagotovljene v več dostopnih 

oblikah in: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne;  (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 

vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 

znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(b) uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(b) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) je v skladu s točko 2; 

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(c) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, je v skladu s točko 2; 

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d) po potrebi združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

ki so na voljo v Uniji, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 7 – Oddelek VI – stolpec 2 – točka D – točka 1 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

proizvoda in njegovi združljivosti s 

podpornimi tehnologijami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike s funkcijskimi omejitvami, 
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vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  101 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 7 – Oddelek VI – stolpec 2 – točka D – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Uporabniški vmesnik in zahteve 

glede funkcionalne učinkovitosti  

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno oblikovanje 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(b) in (c), so po možnosti zasnovani tako, 

da: 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) omogočajo komuniciranje in 

orientiranje prek več kot enega čutila, 

tudi: 

 (i) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi 

vsaj en način obveščanja in upravljanja, 

pri katerem vid ni potreben; 

 (ii) če ima proizvod avditivne načine 

obveščanja in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način obveščanja in upravljanja, pri 

katerem sluh ni potreben; 

(b) alternative govoru za 

komunikacijo in orientacijo; 

(b) če proizvod od uporabnikov 

zahteva glasovni vnos, ima tudi vsaj en 

način upravljanja, pri katerem glasovni 

vnos ni potreben; 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način upravljanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogočajo boljšo 

uporabo vida, tudi tako, da je omogočena 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 

ali funkcionalnosti, nastavljiva kontrast in 

svetlost, po možnosti s prilagodljivimi 

načini ločevanja in nastavitev vizualnih 

elementov v ospredju in ozadju ter s 

prilagodljivimi nastavitvami želenega 

vidnega polja; 

(d) alternativno barvo za sporočanje (d) če proizvod omogoča vizualne 

načine upravljanja, ima tudi vsaj en način 
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informacij; upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) če ima proizvod avditivne načine 

upravljanja, uporabnikove nastavitve 

glasnosti ali napredne avdio funkcije za 

izboljšano jasnost zvoka, ima tudi vsaj en 

način upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, vključno z nastavitvami 

jasnosti in zvoka ter prilagodljivimi načini 

za ločevanje in nastavitve zvoka iz 

ospredja in ozadja, če sta govor in ozadje 

na voljo kot ločena avdio tokova; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika; 

 

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 
(f) če proizvod zahteva ročno 
upravljanje, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki uporabnikom omogoča 

uporabo proizvoda z alternativnimi načini 

upravljanja, pri katerih niso potrebni 

finomotorični gibi, upravljanje z roko ali 

moč v rokah niti hkratno upravljanje več 

funkcij; 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 
(g) če je proizvod prostostoječ ali 

nameščen, so njegovi informacijski 

elementi in elementi, potrebni za 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov 

ali pa ga lahko vsi uporabniki postavijo v 

svoj doseg, tudi uporabniki z omejenim 

dosegom in močjo; 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije. 

(h) če ima proizvod vizualne načine 

obveščanja, ima tudi vsaj en način 

obveščanja, pri katerem je zmanjšana 

možnost sprožitve fotoobčutljive 

epilepsije; 

 (i) proizvod ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki omogoča njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo za vse 

uporabnike, tudi tiste z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi; 

 (j) če proizvod omogoča uporabo 

funkcij za zagotavljanje dostopnosti, ima 

tudi vsaj en način upravljanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 
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Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 8 – Oddelek VII – stolpec 2 – točka A – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

tako, da jih lahko osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Proizvodi“; 

(a) proizvodi, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, so v skladu s pravili iz 

točke B „Proizvodi“; 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(b) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeno opremo se zagotovijo v več 

dostopnih oblikah, kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) informacije se dajo na voljo v 

dostopni spletni obliki in kot elektronski 

nespletni dokument, tako da so 

razumljive, zaznavne in jih je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt mora navesti 

in razložiti, kako se uporabljajo elemente 

dostopnosti storitve in kakšna je 

združljivost storitve s podpornimi 

tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (c) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

(c) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 
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različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(d) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami; 

(d) zagotovijo se dostopne informacije 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(e) pri opravljanju storitev so zajete 

funkcije, prakse, politike in postopki ter 

spremembe v upravljanju storitev, da se 

poskrbi za potrebe oseb s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 8 – Oddelek VII – stolpec 2 – točka A – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami, in sicer z dostopnimi 

načini komunikacije za uporabnike, 

vključno z invalidi. 
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Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 8 – Oddelek VII – stolpec 2 – točka B – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več predvidljivo uporabljajo. 
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povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), so zagotovljene v več dostopnih 

oblikah in: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne;  (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 

vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 

znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaža proizvoda, vključno z 

vsebovanimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje) in 

navedbo znamke, imena in tipa proizvoda: 

 (i) izpolnjuje zahteve iz točke (a);  

 (ii) uporabnike preprosto in natančno 

seznanja, kje ima proizvod elemente 

dostopnosti in kako je združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 
izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

(i) informacije morajo biti dane na 

voljo v dostopni spletni obliki in kot 

elektronski nespletni dokument, ki je 

zaznaven in ga je mogoče zlahka 

upravljati, ter 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

(ii) proizvajalec navede elemente 

dostopnosti proizvoda in razloži, kako se 

uporabljajo in kako je proizvod združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

 (iii) na zahtevo se zagotovijo v 

alternativni neelektronski obliki. To lahko 

vključuje povečani tisk, Braillovo pisavo 

ali lahko berljivo besedilo; 
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 (c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 

izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(d) uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(d) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) je v skladu s točko 2; 

(e) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(e) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, je v skladu s točko 2; 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) po potrebi združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

ki so na voljo v Uniji, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 8 – Oddelek VII – stolpec 2 – točka B – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

proizvoda in njegovi združljivosti s 

podpornimi tehnologijami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike, vključno z invalidi. 
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Predlog direktive 

 Priloga I – vrstica 8 – Oddelek VII – stolpec 2 – točka B – točka 2  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Uporabniški vmesnik in zahteve 

glede funkcionalne učinkovitosti  

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), so po možnosti zasnovani tako, 

da: 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) omogočajo komuniciranje in 

orientiranje prek več kot enega čutila, 

tudi: 

 (i) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, omogoča 

vsaj en način obveščanja in upravljanja, 

pri katerem vid ni potreben; 

 (ii) če ima proizvod avditivne načine 

obveščanja in upravljanja, omogoča vsaj 

en način obveščanja in upravljanja, pri 

katerem sluh ni potreben; 

(b) alternative govoru za 

komunikacijo in orientacijo; 

(b) če proizvod od uporabnikov 

zahteva glasovni vnos, ima tudi vsaj en 

način upravljanja, pri katerem glasovni 

vnos ni potreben; 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način upravljanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogočajo boljšo 

uporabo vida, tudi tako, da je omogočena 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 

ali funkcionalnosti, nastavljiva kontrast in 

svetlost, po možnosti s prilagodljivimi 

načini ločevanja in nastavitev vizualnih 

elementov v ospredju in ozadju ter s 

prilagodljivimi nastavitvami želenega 

vidnega polja; 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) če ima proizvod vizualne načine 

upravljanja, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 



 

RR\1125427SL.docx 177/381 PE597.391v02-00 

 SL 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) če ima proizvod avditivne načine 

upravljanja, uporabnikove nastavitve 

glasnosti ali napredne avdio funkcije za 

izboljšano jasnost zvoka, ima tudi vsaj en 

način upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, vključno z nastavitvami 

jasnosti in zvoka ter prilagodljivimi načini 

za ločevanje in nastavitve zvoka iz 

ospredja in ozadja, če sta govor in ozadje 

na voljo kot ločena avdio tokova; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika; 

 

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 
(f) če proizvod zahteva ročno 
upravljanje, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki uporabnikom omogoča 

uporabo proizvoda z alternativnimi načini 

upravljanja, pri katerih niso potrebni 

finomotorični gibi, upravljanje z roko ali 

moč v rokah niti hkratno upravljanje več 

funkcij; 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 
(g) če je proizvod prostostoječ ali 

nameščen, so njegovi informacijski 

elementi in elementi, potrebni za 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov 

ali pa ga lahko vsi uporabniki postavijo v 

svoj doseg, tudi uporabniki z omejenim 

dosegom in močjo; 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije. 

(h) če ima proizvod vizualne načine 

obveščanja, ima tudi vsaj en način 

obveščanja, pri katerem je zmanjšana 

možnost sprožitve fotoobčutljive 

epilepsije; 

 (i) proizvod ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki omogoča njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo za vse 

uporabnike, tudi tiste z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi; 

 (j) če proizvod omogoča uporabo 

funkcij za zagotavljanje dostopnosti, ima 

tudi vsaj en način upravljanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov;  

 



 

PE597.391v02-00 178/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  107 

 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 9 – Oddelek VIII – stolpec 2 – točka A – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

tako, da jih lahko osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

(a) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeno opremo se zagotovijo v več 

dostopnih oblikah, kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) informacije se dajo na voljo v 

dostopni spletni obliki in kot elektronski 

nespletni dokument, tako da so 

razumljive, zaznavne in jih je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt navede 

elemente dostopnosti storitve in razloži, 

kako se uporabljajo in kako je storitev 

združljiva s podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (b) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(b) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

storitev na osnovi mobilnih naprav, 

vključno z mobilnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve, tako 

da je uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer tako, da je 

omogočena interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 
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Predlog spremembe  108 

Predlog direktive 

Priloga I – vrstica 9 – Oddelek VIII – stolpec 2 – točka A – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom 

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami, in sicer z dostopnimi 

načini komunikacije za uporabnike s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi. 

 

Predlog spremembe  109 

 

Predlog direktive 

Priloga I – Oddelek IX – Del A – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

1. Oblikovanje in proizvodnja 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več predvidljivo uporabljajo. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), so zagotovljene v več dostopnih 

oblikah in: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne;  (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 

vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 

znaki in ozadjem, da se čim bolj izboljša 
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berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaža proizvoda, vključno z 

vsebovanimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje) in 

navedbo znamke, imena in tipa proizvoda: 

 (i) izpolnjujejo zahteve iz točke 1a;  

 (ii) uporabnike preprosto in natančno 

seznanja, kje ima proizvod elemente 

dostopnosti in kako je združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 
izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

(i) informacije morajo biti dane na 

voljo v dostopni spletni obliki in kot 

elektronski nespletni dokument, ki je 

zaznaven in ga je mogoče zlahka 

upravljati, ter 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

(ii) proizvajalec navede elemente 

dostopnosti proizvoda in razloži, kako se 

uporabljajo in kako je proizvod združljiv s 

podpornimi tehnologijami; 

 (iii) na zahtevo se zagotovijo v 

alternativni neelektronski obliki. To lahko 

vključuje povečani tisk, Braillovo pisavo 

ali lahko berljivo besedilo; 

 (c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na proizvodu, 

izpolnjujejo naslednje zahteve:  

(d) uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(d) uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) je v skladu s točko 2; 

(e) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(e) funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, je v skladu s točko 2; 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) po potrebi združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

ki so na voljo v Uniji, vključno s 
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tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 
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Predlog direktive 

Priloga I – Oddelek IX – Del A – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Uporabniški vmesnik in zahteve 

glede funkcionalne učinkovitosti  

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), so po možnosti zasnovani tako, 

da: 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) omogočajo komuniciranje in 

orientiranje prek več kot enega čutila, 

tudi: 

 (i) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, omogoča 

vsaj en način obveščanja in upravljanja, 

pri katerem vid ni potreben; 

 (ii) če ima proizvod avditivne načine 

obveščanja in upravljanja, omogoča vsaj 

en način obveščanja in upravljanja, pri 

katerem sluh ni potreben; 

(b) alternative govoru za 

komunikacijo in orientacijo; 

(b) če proizvod od uporabnikov 

zahteva glasovni vnos, ima tudi vsaj en 

način upravljanja, pri katerem glasovni 

vnos ni potreben; 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če ima proizvod vizualne načine 

komunikacije in upravljanja, ima tudi vsaj 

en način upravljanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogočajo boljšo 

uporabo vida, tudi tako, da je omogočena 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 

ali funkcionalnosti, nastavljiva kontrast in 

svetlost, po možnosti s prilagodljivimi 

načini ločevanja in nastavitev vizualnih 

elementov v ospredju in ozadju ter s 

prilagodljivimi nastavitvami želenega 
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vidnega polja; 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) če proizvod omogoča vizualne 

načine upravljanja, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, pri katerem uporabniku ni 

treba zaznavati barv; 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) če ima proizvod avditivne načine 

upravljanja, uporabnikove nastavitve 

glasnosti ali napredne avdio funkcije za 

izboljšano jasnost zvoka, ima tudi vsaj en 

način upravljanja z naprednimi avdio 

funkcijami, vključno z nastavitvami 

jasnosti in zvoka ter prilagodljivimi načini 

za ločevanje in nastavitve zvoka iz 

ospredja in ozadja, če sta govor in ozadje 

na voljo kot ločena avdio tokova; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika; 

 

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 
(f) če proizvod zahteva ročno 
upravljanje, ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki uporabnikom omogoča 

uporabo proizvoda z alternativnimi načini 

upravljanja, pri katerih niso potrebni 

finomotorični gibi, upravljanje z roko ali 

moč v rokah niti hkratno upravljanje več 

funkcij; 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 
(g) če je proizvod prostostoječ ali 

nameščen, so njegovi informacijski 

elementi in elementi, potrebni za 

upravljanje, v dosegu vseh uporabnikov 

ali pa ga lahko vsi uporabniki postavijo v 

svoj doseg, tudi uporabniki z omejenim 

dosegom in močjo; 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije. 

(h) če ima proizvod vizualne načine 

obveščanja, ima tudi vsaj en način 

obveščanja, pri katerem je zmanjšana 

možnost sprožitve fotoobčutljive 

epilepsije; 

 (i) proizvod ima tudi vsaj en način 

upravljanja, ki omogoča njegovo 

preprostejšo in lažjo uporabo za vse 

uporabnike, tudi tiste z zmanjšanimi 

kognitivnimi zmožnostmi; 

 (j) če proizvod omogoča uporabo 

funkcij za zagotavljanje dostopnosti, ima 
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tudi vsaj en način upravljanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 
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Predlog direktive 

Priloga I – Oddelek IX – Del B – točka 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

tako, da jih lahko osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z naslednjim: 

(a) z zagotavljanjem dostopnosti 

grajenega okolja, kjer se storitev opravlja, 

vključno s prometno infrastrukturo, v 

skladu z delom C, brez poseganja v 

nacionalno zakonodajo in zakonodajo 

Unije za varstvo nacionalnih bogastev z 

umetniško, zgodovinsko ali arheološko 

vrednostjo; 

(a) z zagotavljanjem dostopnosti 

grajenega okolja, kjer se storitev opravlja, 

vključno s prometno infrastrukturo, v 

skladu z delom C, brez poseganja v 

nacionalno zakonodajo in zakonodajo 

Unije za varstvo nacionalnih bogastev z 

umetniško, zgodovinsko ali arheološko 

vrednostjo; 

(b) z zagotavljanjem dostopnosti 

naprav, vključno z vozili, plovili in opremo 

za opravljanje storitve, kot sledi: 

(b) z zagotavljanjem dostopnosti 

naprav, vključno z vozili, plovili in opremo 

za opravljanje storitve, kot sledi: 

(i) zasnova njihovega grajenega 

prostora mora upoštevati zahteve iz dela C 

v zvezi z vkrcanjem, izkrcanjem, gibanjem 

in uporabo ; 

(i) pri zasnovi njihovega grajenega 

prostora je treba upoštevati zahteve iz dela 

C v zvezi z vkrcanjem, izkrcanjem, 

gibanjem in uporabo; 

(ii) informacije morajo biti na voljo na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(ii) informacije morajo biti na voljo na 

različne načine in zaznavne prek več kot 

enega čutila; 

(iii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vizualne vsebine; 

(iii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vizualne vsebine; 

(c) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

dela A; 

(c) proizvodi, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, so v skladu s pravili iz 

dela A; 

(d) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(d) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi se zagotovijo v 

digitalni in dostopni obliki, kakor sledi: 
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(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) informacije se dajo na voljo v 

dostopni spletni obliki in kot elektronski 

nespletni dokument, tako da so 

razumljive, zaznavne in jih je mogoče 

zlahka upravljati; 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) gospodarski subjekt navede 

elemente dostopnosti storitve in razloži, 

kako se uporabljajo in kako je storitev 

združljiva s podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (e) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) v skladu s točko (e) se zagotovijo 

elektronske informacije, vključno z 

povezanimi spletnimi in mobilnimi 

aplikacijami ter spletišči, potrebnimi za 

zagotavljanje storitve; 

(e) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(e) poskrbi se za dostopnost spletišč in 

spletnih storitev, potrebnih za 

zagotavljanje storitve, tako da je 

uporabniku omogočeno dosledno in 

primerno zaznavanje, upravljanje in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, in sicer na 

zanesljiv način, tako da je omogočena 

interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(f) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami; 

(f) zagotovijo se dostopne informacije 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(g) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(g) pri opravljanju storitev so zajete 

funkcije, prakse, politike in postopki ter 

spremembe v upravljanju storitev, da se 

poskrbi za potrebe oseb s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi. 
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Predlog direktive 

Priloga I – Oddelek IX – Del C – točka 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Najmanjše število dostopnih 

prostorov na objekt: 

 (a) 1 dostopen prostor za objekte z 

manj kot 20 prostori; 

 (b) 2 dostopna prostora za objekte z 

več kot 20 in manj kot 50 prostori; 

 (c) 1 dodaten dostopen prostor na 

vsakih dodatnih 50 prostorov. 
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19.4.2017 

MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM(*) 

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Pripravljavec mnenja (*): Keith Taylor 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlagana direktiva podpira države članice pri izpolnjevanju njihovih zavez ter obveznosti 

glede dostopnosti iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, katere podpisnice 

so EU in 25 držav članic. 

 

V prometnem sektorju se direktiva osredotoča na nediskriminacijo in zagotavljanje pomoči 

osebam z omejeno mobilnostjo pri uporabi javnega prevoza, zlasti pa na predpise o pravicah 

potnikov za vse vrste prevoza. 

 

Glede na to, da zakonodaja EU o dostopnosti potniških prevoznih sredstev in tehnični 

standardi to za nekatere načine prevoza že zagotavljajo, direktiva ne bo vplivala na njihovo 

področje uporabe. 

 

Opredelitev pojmov 

 

Pripravljavec mnenja razširja opredelitev oseb s funkcijskimi omejitvami na osebe z omejeno 

mobilnostjo, za kar so zaprosile nevladne organizacije. 

 

Področje uporabe 

 

V nekaterih predlogih sprememb se razširja področje uporabe direktive. Načini prevoza bi 

morali zajemati tudi mestni promet, drugače ne bo učinkovite intermodalnosti. Prostega 

gibanja ni mogoče doseči brez dostopnih mestnih središč. 

 

Da bi zagotovili dejansko dostopnost glavnih prometnih sistemov, je tudi treba ustrezno 

prilagoditi grajeno okolje. Pripravljavec mnenja predlaga, naj s to direktivo države članice 

obveže, da za to poskrbijo. 
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Kot osrednji cilj v okviru področja uporabe te direktive so omenjene turistične storitve. 

 

Evropska železniška zakonodaja je novim merilom glede dostopnosti najbolje prilagojen 

prometni sektor, namen tega mnenja pa je razširiti te nacionalne ureditve na preostali 

prometni sektor, v nekaterih primerih celo na zasebni sektor. 

 

Rok 

 

Rok za začetek veljavnosti te direktive bi morali s šestih let skrajšati na štiri, razen za 

prilagajanje grajenega okolja in vozil (kjer naj bi rok ostal šest let). 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približevanjem zakonov in drugih 

predpisov držav članic ter z odpravo ovir 

za prosti pretok nekaterih dostopnih 

proizvodov in storitev. To bo povečalo 

razpoložljivost dostopnih proizvodov in 

storitev na notranjem trgu. 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približevanjem zakonov in drugih 

predpisov držav članic ter z odpravo ovir 

za prosti pretok dostopnih proizvodov in 

storitev. To bo povečalo razpoložljivost 

dostopnih proizvodov in storitev na 

notranjem trgu. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in lajša neodvisno življenje. 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in je temeljni pogoj za neodvisno 
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življenje. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, ustvarjajo 

ovire za prosti pretok takih proizvodov in 

storitev ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu. Te ovire še 

posebej prizadevajo gospodarske subjekte, 

zlasti mala in srednja podjetja (MSP). 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za osebe s funkcijskimi 

omejitvami in invalide, ustvarjajo ovire za 

prosti pretok takih proizvodov in storitev 

ter izkrivljalo učinkovito konkurenco na 

notranjem trgu. Te ovire še posebej 

prizadevajo gospodarske subjekte, zlasti 

mala in srednja podjetja (MSP). 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Približevanje nacionalnih ukrepov 

na ravni Unije je zato potrebno za pravilno 

delovanje notranjega trga, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajša čezmejna trgovina in mobilnost, 

gospodarskim subjektom pomaga usmeriti 

sredstva v inovacije, namesto, da jih 

uporabijo za usklajevanje z razdrobljenimi 

pravnimi zahtevami po vsej Uniji. 

(6) Približevanje nacionalnih ukrepov 

na ravni Unije je zato potrebno za pravilno 

delovanje notranjega trga, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajša čezmejna trgovina, prosti pretok 

proizvodov in storitev, prosto gibanje oseb 

ter mobilnost, gospodarskim subjektom 

pomaga usmeriti sredstva v inovacije, 

namesto, da jih uporabijo za usklajevanje z 

razdrobljenimi pravnimi zahtevami po vsej 

Uniji. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Ker člen 10 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) določa, da naj se 

Unija pri opredeljevanju in izvajanju 

svojih politik in dejavnosti bori proti 

diskriminaciji na podlagi invalidnosti, 

člen 19 PDEU pa ji podeljuje pristojnost 

za sprejemanje zakonodaje za 

obravnavanje tovrstne diskriminacije. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej si prizadeva 

zagotoviti polno spoštovanje pravic 

invalidov do ukrepov za zagotavljanje 

njihove samostojnosti, socialne in poklicne 

vključenosti ter sodelovanja v življenju 

skupnosti ter spodbujati uporabo člena 26 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej si prizadeva 

zagotoviti polno spoštovanje pravic 

invalidov do ukrepov za zagotavljanje 

njihove samostojnosti, socialne in poklicne 

vključenosti, dostojanstva in sodelovanja v 

življenju skupnosti s ciljem enakosti 

moških in žensk ter spodbujati uporabo 

členov 21 in 26 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah in Konvencije 

Združenih narodov o pravicah invalidov 

(„Konvencija“), ki izrecno prepovedujeta 

diskriminacijo na podlagi invalidnosti, ter 

omogočiti enakovredno sodelovanje 

invalidov v družbi. 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) V sektorju železniškega prometa se 

Direktiva (EU) 2016/797 o 

interoperabilnosti železniškega sistema v 

EU1a in tehnične specifikacije za 
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interoperabilnost, določene v Uredbi 

Komisije (EU) št. 1300/2014 (PRM TSI)1b 

izrecno sklicujejo na zahteve glede 

dostopnosti, ki so določene v členu 9 

Konvencije, in jih izvajajo. Skladno s tem 

je dostopnost za invalide in osebe z 

omejeno mobilnostjo v sektorju 

železniškega prometa urejena s temi 

instrumenti. Da bi zagotovili skladnost 

med Direktivo (EU) 2016/797 in Uredbo 

Komisije (EU) št. 1300/2014 na eni strani 

ter evropskim aktom o dostopnosti1c na 

drugi, bi bilo treba pri vseh prihodnjih 

revizijah tehničnih specifikacij za 

interoperabilnost upoštevati tudi zahteve 

glede dostopnosti, ki izhajajo iz 

evropskega akta o dostopnosti. 

 __________________ 

 1a Direktiva (EU) 2016/797/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

maja 2016 o interoperabilnosti 

železniškega sistema v Evropski uniji (UL 

L 138, 26.5.2016, str. 44–101). 

 1b Uredba Komisije (EU) 

št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o 

tehničnih specifikacijah za 

interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo 

železniškega sistema Unije za invalide in 

funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 

12.12.2014, str. 110–178). 

 1c Predlog direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o približevanju 

zakonov in drugih predpisov držav članic 

v zvezi z zahtevami glede dostopnosti 

proizvodov in storitev (COM(2015)0615). 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12b) Prav tako je treba upoštevati, da 

obstajajo storitve za invalide. 
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Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12c) V členu 4 Konvencije se poziva k 

raziskavam in razvoju ter spodbujanju 

razpoložljivosti in uporabe novih 

tehnologij, vključno z informacijskimi in 

komunikacijskimi tehnologijami, 

pripomočki za gibanje, tehničnimi 

pripomočki in podpornimi tehnologijami, 

primernimi za invalide. V Konvenciji se 

tudi poziva, naj se da prednost 

tehnologijam po sprejemljivih cenah; 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov in 

storitev, med katerimi bi v odsotnosti 

ukrepanja na ravni Unije prihajalo do 

čedalje večjih neskladij. 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov, storitev 

in grajenega okolja, povezanega z 

zagotavljanjem blaga in storitev, pri 

katerih bi brez ukrepanja na ravni Unije 

prihajalo do čedalje večjih neskladij. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Komisija bi morala spodbujati 

ustrezne organe, tudi na lokalni ravni, naj 

v načrte za trajnostno mobilnost v mestih 

vključijo neovirano dostopnost storitev 

mestnega prometa. 
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Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13b) Poleg zahtev, določenih v tej 

direktivi, bi si bilo treba prizadevati tudi 

za izvajanje in izvrševanje zakonodaje 

Unije o pravicah potnikov v zračnem, 

železniškem in avtobusnem prevozu ter 

prevozu na celinskih vodnih poteh. Ta 

prizadevanja bi bilo treba osredotočiti na 

intermodalne vidike, da bi spodbujali 

neovirano dostopnost, vključno s področji, 

kot so infrastruktura in prevozna vozila. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13c) Komisija bi morala spodbujati 

mestne oblasti, naj neoviran dostop do 

storitev mestnega prevoza vključijo v svoje 

načrte za trajnostno mobilnost v mestih in 

redno objavljajo seznam dobre prakse 

glede neoviranega dostopa do javnega 

mestnega prometa in mobilnosti. 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Proizvodi in storitve, ki spadajo v 

področje uporabe te direktive, so rezultat 

analize, ki je bila opravljena med pripravo 

ocene učinka in s pomočjo katere so bili 

opredeljeni zadevni proizvodi in storitve za 

osebe s funkcijskimi omejitvami, vključno 

z invalidi in starejšimi, za katere so države 

članice sprejele ali bodo najverjetneje 

(16) Proizvodi in storitve, ki spadajo v 

področje uporabe te direktive, so rezultat 

analize, ki je bila opravljena med pripravo 

ocene učinka in s pomočjo katere so bili 

opredeljeni zadevni proizvodi in storitve za 

osebe s funkcijskimi omejitvami, starejše 

in invalide, za katere so države članice 

sprejele ali bodo najverjetneje sprejele 
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sprejele različne nacionalne zahteve glede 

dostopnosti. 

različne nacionalne zahteve glede 

dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Vsi proizvodi in storitve morajo biti 

skladni z zahtevami glede dostopnosti, ki 

so opredeljene v členu 3 in navedene v 

Prilogi I, da so dostopni za invalide in 

starejše. Obveznosti glede dostopnosti za 

e-trgovino se uporabljajo tudi za spletno 

prodajo storitev v skladu s členom 1(2)(a) 

do (e) te direktive. 

(17) Vsi proizvodi in storitve, ki sodijo 

na področje uporabe te direktive in so 

dani na trg po datumu začetka uporabe te 

direktive, morajo biti skladni z zahtevami 

glede dostopnosti, ki so opredeljene v 

členu 3 in navedene v Prilogi I, da so 

dostopni za invalide in starejše. Obveznosti 

glede dostopnosti za e-trgovino se 

uporabljajo tudi za spletno prodajo storitev 

v skladu s členom 1(2)(a) do (e) te 

direktive. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Zahteve glede dostopnosti je treba 

uvesti na način, ki bi bil čim manj 

obremenjujoč za gospodarske subjekte in 

države članice, predvsem s tem, da se v 

področje uporabe vključi le skrbno izbrane 

proizvode in storitve. 

(18) Zahteve glede dostopnosti, ki bodo 

vsem ljudem omogočile, da bodo v celoti 

izkoristili proizvode, storitve in 

infrastrukturo, vključno z grajenim 

okoljem, ki jih zajema ta direktiva, je treba 

uvesti na način, ki bi bil karseda učinkovit 

in čim manj obremenjujoč za gospodarske 

subjekte in države članice, predvsem s tem, 

da se v področje uporabe vključi le skrbno 

izbrane proizvode in storitve, ki so bili 

dani na trg po datumu začetka uporabe te 

direktive. Gospodarskim subjektom je 

treba omogočiti učinkovito izvajanje 

zahtev glede dostopnosti, ki so določene v 

tej direktivi, zlasti z upoštevanjem 

ekonomske in funkcionalne življenjske 

dobe samopostrežnih terminalov, kot so 

prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice 
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in avtomati za prijavo. 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Zato je treba določiti zahteve glede 

dostopnosti, ki se uporabljajo za dajanje na 

trg proizvodov in storitev, ki spadajo na 

področje uporabe te direktive, da se 

zagotovi njihov prosti pretok na notranjem 

trgu. 

(19) Zato je treba določiti zahteve glede 

dostopnosti, ki se uporabljajo za dajanje na 

trg proizvodov in storitev, ki spadajo na 

področje uporabe te direktive, ter za 

grajeno okolje, povezano z zagotavljanjem 

teh proizvodov in storitev, da se zagotovi 

njihov prosti pretok na notranjem trgu. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22a) Nekateri elementi zahtev glede 

dostopnosti iz te direktive so že zajeti v 

obstoječih zakonodajnih aktih Unije s 

področja prevoza. Mednje sodijo Uredbi 

(ES) št. 1371/20071a in (EU) št. 1300/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta1b ter 

Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 1c; 

Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta1d; Uredba (EU) 

št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in 

Sveta 1e ter Uredba (EU) št. 1107/20061f. 

Da bi zagotovili regulativno skladnost in 

predvidljivost za gospodarske subjekte, za 

katere se uporabljajo ti akti, bi moralo 

veljati, da če so izpolnjene zahteve glede 

dostopnosti iz Direktive (EU) 2016/797 in 

Uredbe Komisije (EU) št. 1300/2014, so 

izpolnjene tudi ustrezne zahteve, 

opredeljene v tej direktivi. Kadar pa 

zahteve glede dostopnosti iz Direktive 

(EU) 2016/797 in Uredbe Komisije (EU) 

št. 1300/2014 niso zajete, bi se morala 

uporabljati ta direktiva. 
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 __________________ 

 1a Uredba (ES) št. 1371/2007 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 

oktobra 2007 o pravicah in obveznostih 

potnikov v železniškem prometu (UL 

L 315, 3.12.2007, str. 14). 

 1b Uredba Komisije (EU) 

št. 1300/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 18. novembra 2014 o 

tehničnih specifikacijah za 

interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo 

železniškega sistema Unije za invalide in 

funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 

12.12.2014, str. 110). 

 1c Uredba Komisije (EU) št. 454/2011 

z dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji 

za interoperabilnost v zvezi s podsistemom 

„telematske aplikacije za potniški promet“ 

vseevropskega železniškega sistema ( UL 

L 123, 12.5.2011, str. 11). 

 1d Uredba (EU) št. 181/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

februarja 2011 o pravicah potnikov v 

avtobusnem prevozu in spremembi 

Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 55, 

28.2.2011, str. 1). 

 1e 19 Uredba (EU) št. 1177/2010 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 

novembra 2010 o pravicah potnikov med 

potovanjem po morju in celinskih plovnih 

poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 

2006/2004 (UL L 334, 17.12.2010, str. 1). 

 1f Uredba (ES) št. 1107/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 

julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in 

oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem 

prevozu (UL L 204, 26.7.2006, str. 1). 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24a) Ob upoštevanju pomembnosti 

vseevropskega prometnega omrežja, ko 

gre za omogočanje nemotene mobilnosti 

in dostopnosti za vse uporabnike, bi 

morale države članice imeti možnost 

natančno preučiti možnost uporabe meril 

glede dostopnosti grajenega okolja pri 

naložbah v prometno infrastrukturo v 

omrežju TEN-T. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in, kjer je to potrebno, za 

uskladitev trga sprejeme zvedbene akte, s 

katerimi bi določila skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz te direktive. 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in, kjer je to potrebno, za 

uskladitev trga in v sodelovanju z 

organizacijami, ki zastopajo invalide, 

sprejme izvedbene akte, s katerimi bi 

določila skupne tehnične specifikacije za 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive. 

Da bi državam članicam omogočili 

odstopanje od splošnih zahtev za grajeno 

okolje, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastila, da v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

sprejme akte v zvezi z določanjem meril, s 

katerimi bi državam članicam omogočili 

odstopanje od zahtev glede dostopnosti, 

kot je določeno v Oddelku X Priloge I. Pri 

tem je zlasti pomembno, da Komisija med 

pripravljalnim delom opravi ustrezna 

posvetovanja, tudi na strokovni ravni, v 

skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 42 a (novo) 



 

RR\1125427SL.docx 199/381 PE597.391v02-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (42a) Pri izvajanju tržnega nadzora 

proizvodov bi morali organi za nadzor 

trga pregledati oceno v sodelovanju z 

invalidi in njihovimi organizacijami. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 48 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(48) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da organi za nadzor trga 

preverijo skladnost gospodarskih subjektov 

z merili iz člena 12(3) v skladu s 

poglavjem V. 

(48) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da organi za nadzor trga 

preverijo skladnost gospodarskih subjektov 

z merili iz člena 12(3) v skladu s 

poglavjem V in da se redno posvetujejo z 

organizacijami, ki zastopajo invalide. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 48 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (48a) Nacionalne podatkovne zbirke, ki 

vsebujejo vse ustrezne informacije o 

stopnji dostopnosti proizvodov in storitev, 

navedenih v členu 1(1) in (2), bi morale 

omogočati boljše vključevanje oseb s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in njihovimi organizacijami, v 

tržni nadzor. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 50 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni (50) Določiti bi bilo treba zaščitni 
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postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

okviru katerega so zainteresirane strani 

obveščene o ukrepih, ki se nameravajo 

izvajati glede proizvodov, neskladnih z 

zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. 

Organom za nadzor trga bi moral 

omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi 

gospodarskimi subjekti glede takih 

proizvodov prej ukrepajo. 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

okviru katerega so zainteresirane strani 

obveščene o ukrepih, ki se nameravajo 

izvajati glede proizvodov, neskladnih z 

zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. 

Organom za nadzor trga bi moral 

omogočati, da v sodelovanju z 

organizacijami, ki zastopajo invalide, in 

ustreznimi gospodarskimi subjekti glede 

takih proizvodov prej ukrepajo. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 54 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (54a) Uvajanje aplikacij, ki zagotavljajo 

informacije na podlagi storitev v zvezi s 

prostorskimi podatki, prispeva k 

neodvisnemu in varnemu gibanju oseb s 

funkcijskimi omejitvami in invalidov. 

Prostorski podatki za tovrstne aplikacije bi 

morali zagotavljati informacije, 

prilagojene posebnim potrebam oseb s 

funkcijskimi omejitvami in invalidov. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Poglavja I, II do V in VIII se 

uporabljajo za naslednje proizvode: 

1. Poglavja I, II do V in VII se 

uporabljajo za naslednje proizvode, ki so 

bili dani na trg po datumu začetka 

uporabe te direktive: 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) računalniško strojno opremo in 

operacijske sisteme za splošno rabo; 

(a) računalniško strojno opremo in 

operacijske sisteme za splošno rabo, 

namenjene za uporabo potrošnikov; 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) plačilne terminale; 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) naslednje samopostrežne terminale: (b) naslednje samopostrežne terminale, 

če ponujene storitve za osebe, navedene v 

členu 2(3) in (4), niso brezplačne: 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Poglavja I, II do V in VII se 

uporabljajo za naslednje storitve: 

(2) Poglavja I, II do V in VII se 

uporabljajo za naslednje storitve, 

zagotovljene po datumu začetka uporabe 

te direktive: 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) avdiovizualne medijske storitve in 

s tem povezano oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi; 

(b) storitve, ki omogočajo dostop do 

avdiovizualnih medijskih storitev, 

vključno s povezano opremo za potrošnike 

z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi, ki se uporablja za 

zagotavljanje teh storitev; 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza; 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, storitve 

mobilnosti ter njihove storitve 

intermodalnih povezav, vključno z javnim 

mestnim prometom, na primer sistemi 

podzemne železnice, tramvajev, 

trolejbusov in avtobusov, v povezavi s: 

 (i) samopostrežnimi terminali na 

ozemlju Unije, vključno z avtomati za 

izdajanje vozovnic, plačilnimi terminali in 

avtomati za prijavo;  

 (ii) spletnimi mesti, storitvami na 

osnovi mobilnih naprav, sistemi 

pametnega izdajanja vozovnic in 

obveščanjem v realnem času; 

 (iii) vozili, z njimi povezano 

infrastrukturo in grajenim okoljem, 

vključno z dostopom brez stopnic na vseh 

postajališčih javnega prometa. 

 (iv) države članice zagotovijo, da je na 

njihovem ozemlju v voznem parku taksijev 

in najemnih avtomobilov ustrezen delež 

prilagojenih vozil. 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) turistične storitve, vključno z 

zagotavljanjem nastanitve ter pripravo in 

dostavo hrane. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) javna naročila in koncesije, za 

katere veljajo Direktiva 2014/23/EU42, 

Direktiva 2014/24/EU in Direktiva 

2014/25/EU; 

(a) javna naročila in koncesije vseh 

vrst, za katere veljajo Direktiva 

2014/23/EU42, Direktiva 2014/24/EU in 

Direktiva 2014/25/EU; 

__________________ __________________ 

42 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

42 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) razpise za javne storitve 

železniškega in cestnega potniškega 

prevoza v skladu z Uredbo (ES) št. 

1370/2007 Evropskega parlamenta in 

Sveta.45 

(c) vse razpise za pogodbe, vključno z 

neposredno oddajo naročil, za javne 

storitve, oddane po datumu začetka 

uporabe te direktive, za javne storitve 

železniškega in cestnega potniškega 

prevoza v skladu z Uredbo (ES) št. 

1370/2007 Evropskega parlamenta in 

Sveta.45 

__________________ __________________ 

45 Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 

o javnih storitvah železniškega in cestnega 

potniškega prevoza ter o razveljavitvi 

uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 

45 Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 

o javnih storitvah železniškega in cestnega 

potniškega prevoza ter o razveljavitvi 

uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 
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1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1). 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1). 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) prometno infrastrukturo v skladu z 

Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta.46 

(d) prometno infrastrukturo v skladu z 

uredbama št. 1315/201346 in 1316/201346a 

ter v skladu z Uredbo (EU) št. 

1300/201446b. Pri vseh prihodnjih 

revizijah tehničnih specifikacij za 

interoperabilnost se upoštevajo tudi 

zahteve glede dostopnosti, ki izhajajo iz te 

direktive. 

__________________ __________________ 

46 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o smernicah Unije za razvoj 

vseevropskega prometnega omrežja (UL L 

348, 20.12.2013, str. 1). 

46 Uredba (EU) št. 1315/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

decembra 2013 o smernicah Unije za 

razvoj vseevropskega prometnega omrežja 

(UL L 348, 20.12.2013, str. 1). 

 46aUredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi instrumenta za 

povezovanje Evrope in o spremembi 

Uredbe (EU) št. 913/2010 ter razveljavitvi 

uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 

67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129). 

 46bUredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z 

dne 18. novembra 2014 o tehničnih 

specifikacijah za interoperabilnost v zvezi 

z dostopnostjo železniškega sistema Unije 

za invalide in funkcionalno ovirane osebe 

(UL L 356, 12.12.2014, str. 110). 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) Številne obstoječe uredbe, ki 

obravnavajo storitve prevoza, se uporabijo 
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kot podlaga za predpise glede dostopnosti 

storitev prevoza in mobilnosti, pri čemer 

se doseže večja skladnost med temi 

zakonodajnimi akti, vključijo pa se tudi 

intermodalni vidiki, ki so potrebni za 

zagotavljanje dostopnosti brez ovir. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice lahko v skladu z 

zakonodajo Unije ohranijo ali uvedejo 

ukrepe, ki presegajo minimalne zahteve 

glede dostopnosti iz te direktive. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) „neoviran“ pomeni zaznaven, 

uporabljiv in razumljiv brez posebnih ovir 

ter tak, da ne zmanjšuje neodvisnosti; 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) „osebe s funkcijskimi omejitvami“ 

pomenijo osebe s trajnimi ali začasnimi 

telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 

senzoričnimi okvarami, oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, ali drugimi 

oslabitvami zmogljivosti človeškega telesa, 

ki jih v povezavi z različnimi ovirami 

lahko omejujejo pri dostopu do proizvodov 

in storitev, kar privede do okoliščin, ki 

(3) „osebe s funkcijskimi omejitvami“ 

pomenijo osebe s trajnimi ali začasnimi 

telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 

senzoričnimi okvarami, omejeno 

mobilnostjo, oslabitvami, povezanimi s 

starostjo, ali drugimi oslabitvami 

zmogljivosti človeškega telesa, ki jih v 

povezavi z različnimi ovirami lahko 

omejujejo pri dostopu do proizvodov in 
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zahtevajo prilagoditev navedenih 

proizvodov in storitev njihovim posebnim 

potrebam; 

storitev, kar privede do okoliščin, ki 

zahtevajo prilagoditev navedenih 

proizvodov in storitev njihovim posebnim 

potrebam; 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) „letalske storitve potniškega 

prevoza“ pomeni storitve, ki jih 

zagotavljajo letalski prevozniki, ki 

opravljajo redni zračni prevoz znotraj 

ozemlja Unije ali na ozemlje Unije 

oziroma z njega, ali druge storitve, 

povezane s storitvami zračnega prevoza, ki 

jih zagotavljajo lastniki samopostrežnih 

terminalov; 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7b) „avtobusne storitve potniškega 

prevoza“ pomeni storitve iz člena 2(1) in 

(2) Uredbe (EU) št. 181/2011; 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7c) „železniške storitve potniškega 

prevoza“ pomeni vse storitve železniškega 

potniškega prometa iz člena 2(1) in (2) 

Uredbe (EU) št. 1371/2007; 
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Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7d) „vodne storitve potniškega 

prevoza“ pomeni potniške storitve iz člena 

2(1) z izjemo storitev iz člena 2(2) Uredbe 

(EU) št. 1177/2010; 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) „umik“ pomeni vsak ukrep za 

preprečitev dostopnosti proizvoda iz 

dobavne verige na trgu;  

(Ne zadeva slovenske različice.) . 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) „storitve v zvezi s prostorskimi 

podatki“, kot so navedene v členu 3 

Direktive 2007/2/ES, pomeni dejavnosti, 

ki se lahko z uporabo računalnika 

opravljajo v zvezi s prostorskimi podatki iz 

zbirk prostorskih podatkov ali v zvezi s 

povezanimi metapodatki; 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) „nastanitvene storitve“ pomeni 
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storitve, ki ponujajo kratkoročno 

nastanitev in druge gostinske storitve, kot 

so hoteli, hostli, prostori za taborjenje in 

apartmaji za najem ter drugi zasebni 

nastanitveni objekti. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka II Priloge I. 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice, plačilni avtomati in 

avtomati za prijavo izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka II Priloge I. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza, 

spletišča, storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem 

času ter samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice/vstopnice in 

avtomati za prijavo, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza, 

izpolnjujejo ustrezne zahteve iz oddelka V 

Priloge I. 

6. Letalske, avtobusne, železniške, 

ladijske in intermodalne storitve 

potniškega prevoza, vključno s storitvami, 

povezanimi z mestnim prometom, 

mobilnostjo in grajenim okoljem, 

spletišča, storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic/vstopnic in obveščanja v realnem 

času ter samopostrežni terminali, kot so 

plačilni avtomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo, 

ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev 

potniškega prevoza, storitev, povezanih s 

turizmom, med drugim nastanitvene 

storitve in gostinske storitve, izpolnjujejo 
zahteve iz oddelka V Priloge I le, če te 

zahteve niso že vključene v naslednji 

posebni zakonodaji: 

 -  za železniški prevoz v Uredbo (ES) 

št. 1371/2007, Uredbo (EU) št. 1300/2014 
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ali Uredbo (EU) št. 454/2011, 

 -  za avtobusni prevoz v Uredbo (EU) 

št. 181/2011, 

 -  za prevoz po morju in celinskih 

plovnih poteh v Uredbo (EU) št. 

1177/2010, 

 -  za letalski prevoz v Uredbo (EU) št. 

1107/2006. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Za železniški potniški prevoz velja, 

da so zahteve glede dostopnosti iz te 

direktive v zvezi s spletnimi stranmi 

izpolnjene, če so storitve skladne z 

ustreznimi določbami Uredbe (EU) št. 

454/2011. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Za avtobusni potniški prevoz velja, 

da so zahteve glede dostopnosti iz te 

direktive v zvezi z zagotavljanjem 

informacij o značilnostih dostopa in 

opremi izpolnjene, če so storitve skladne s 

členom 11 Uredbe (EU) št. 181/2011. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6c. Za potniški prevoz po morju in 

celinskih plovnih poteh velja, da so 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive v 

zvezi z zagotavljanjem informacij o 

značilnostih dostopa do storitev in 

ustrezne opreme izpolnjene, če so storitve 

skladne s členom 9 Uredbe (EU) št. 

1177/2010. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Bančne storitve, spletišča, bančne 

storitve na osnovi mobilnih naprav, 

samopostrežni terminali, vključno z 

bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev, izpolnjujejo 

zahteve iz oddelka VI Priloge I. 

7. Bančne storitve, spletišče, bančne 

storitve na osnovi mobilnih naprav, 

samopostrežni terminali, vključno s 

plačilnimi terminali in bankomati, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje bančnih in 

plačilnih storitev, izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka VI Priloge I. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Države članice se lahko ob 

upoštevanju nacionalnih okoliščin odločijo, 

da grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

storitev potniškega prevoza, vključno z 

okoljem, ki ga upravljajo ponudniki 

storitev in upravljavci infrastrukture, ter 

grajenim okoljem, ki ga uporabljajo 

stranke bančnih storitev ter centri storitev 

za stranke in trgovine v okviru operaterjev 

telefonije, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz oddelka X Priloge I, da bi jih 

lahko osebe s funkcijskimi omejitvami, 

10. Države članice ob upoštevanju 

nacionalnih okoliščin zagotovijo, da 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

storitev potniškega prevoza, vključno z 

okoljem, ki ga upravljajo ponudniki 

storitev in upravljavci infrastrukture, ter 

grajenim okoljem, ki ga uporabljajo 

stranke bančnih storitev, centri storitev za 

stranke in trgovine v okviru operaterjev 

telefonije, ter druge storitve ali prodajna 

mesta za nakup proizvodov, zajetih v tej 

direktivi, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz oddelka X Priloge I, da bi jih 
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vključno z invalidi, čim več uporabljale. lahko osebe s funkcijskimi omejitvami in 

invalidi čim več uporabljali.  

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 10 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Pred začetkom uporabe določb, ki so jih 

države članice sprejele za prenos te 

direktive, se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 27a, s katerimi 

določi merila, na podlagi katerih se 

državam članicam omogoči odstopanje od 

zahtev glede dostopnosti za namene tega 

odstavka, kot je določeno v Oddelku X 

Priloge I glede grajenega okolja.  

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 10a. Nastanitvene storitve izpolnjujejo 

zahteve iz oddelkov VIII in X Priloge I. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Proizvajalci pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S 

tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

9. Proizvajalci pristojnim 

nacionalnim organom predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga zadevni organ brez težav 

razume. S tem organom na njegovo 

zahtevo sodelujejo pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 
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cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg, ter 

zagotoviti skladnost z zahtevami iz člena 3. 

ki ga povzročajo proizvodi, ki so jih dali na 

trg, ter zagotoviti skladnost z zahtevami iz 

člena 3. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Uvozniki pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

potrebne informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, 

ki ga ta organ brez težav razume. S tem 

organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

kateri koli dejavnosti, katere cilj je 

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg. 

9. Uvozniki pristojnim nacionalnim 

organom predložijo vse informacije in 

dokumentacijo, potrebne za dokazovanje 

skladnosti proizvoda, v jeziku, ki ga 

zadevni organ brez težav razume. S tem 

organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

kateri koli dejavnosti, katere cilj je 

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Distributerji na podlagi utemeljene 

zahteve pristojnemu nacionalnemu 

organu predložijo vse potrebne 

informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda. S tem 

organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

kateri koli dejavnosti, katere cilj je 

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jim omogočili dostopnost 

na trgu. 

6. Distributerji pristojnim 

nacionalnim organom predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda. Z 

zadevnim organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jim omogočili dostopnost 

na trgu. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Za storitve in proizvode, ki se 

uporabljajo za opravljanje storitev, se 

šteje, da so skladni s členom 3, če 

izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti, 

določene v drugi zakonodaji Unije. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Ponudniki storitev pripravijo 

potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 

ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 

Informacije so na voljo javnosti v pisni in 

ustni obliki, tudi v obliki, ki je dostopna 

osebam s funkcijskimi omejitvami in 

invalidom. Ponudniki storitev informacije 

hranijo, dokler se storitev izvaja. 

(2) Ponudniki storitev pripravijo 

potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 

ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz člena 3. V ta 

namen se lahko sklicujejo na veljavne 

določbe, v katerih so določene zahteve 

glede dostopnosti. Informacije so na voljo 

javnosti v pisni in ustni obliki, tudi v 

obliki, ki je dostopna osebam s 

funkcijskimi omejitvami in invalidom. 

Ponudniki storitev informacije hranijo, 

dokler se storitev izvaja. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Zahteve po dostopnosti iz člena 3 

ne veljajo, če so na voljo primerne 

alternative, kot so dostopni proizvodi ali 

storitve, do katerih imajo dostop vsi 

uporabniki pod enakimi ali skoraj 

enakimi pogoji. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 
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Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

3 se uporabljajo, če ne nalagajo 

nesorazmernega bremena zadevnim 

gospodarskim subjektom. 

2. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

3 se uporabljajo v razumnem časovnem 

obdobju in ne nalagajo nesorazmernega 

bremena zadevnim gospodarskim 

subjektom. 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

(b) ocenjene dodatne stroške in koristi 

za gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) življenjsko dobo naprav, ki so 

potrebne za opravljanje storitve. 

 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) alternativne možnosti, ki jih 

brezplačno ponujajo in dajo na razpolago 

ponudniki storitev potniškega prevoza. 
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Predlog spremembe  67 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Države članice so pozvane, naj 

zagotavljajo spodbude in smernice, da se 

olajša izvajanje te direktive. Postopke in 

smernice razvijejo v posvetovanju z 

ustreznimi deležniki, vključno z invalidi in 

organizacijami, ki jih zastopajo. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Pri postopku sprejemanja 

izvedbenih aktov se je treba sistematično 

posvetovati z ustreznimi deležniki, 

vključno z invalidi in organizacijami, ki 

jih zastopajo. 

 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) pri pregledu uredb Unije o 

pravicah potnikov v zračnem, 

železniškem, vodnem in avtobusnem 

prometu, vključno z intermodalnimi 

vidiki; 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pri določitvi zahtev glede 

dostopnosti v zvezi s socialnimi merili in 

merili kakovosti, ki so jih pristojni organi 

določili v razpisnih postopkih za javne 

storitve železniškega in cestnega 

potniškega prevoza v skladu z Uredbo (ES) 

št. 1370/2007; 

(c) pri določitvi zahtev glede 

neovirane dostopnosti v zvezi s socialnimi 

merili ter merili enakosti in kakovosti, ki 

so jih pristojni organi določili v razpisnih 

postopkih za javne storitve železniškega in 

cestnega potniškega prevoza v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1370/2007; 

Predlog spremembe  71 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) Če projekte za dostopno prometno 

in telekomunikacijsko infrastrukturo brez 

ovir sofinancira Unija, je treba v okviru 

instrumenta IPE, kohezijskih in 

regionalnih strukturnih skladov ter sklada 

EFSI dati večji poudarek finančni 

podpori za te projekte.  

 

Predlog spremembe  72 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zahteve glede dostopnosti iz člena 

21 se uporabljajo, če pristojnim organom 

za namene navedenega člena ne nalagajo 

nesorazmernega bremena. 

(1) Zahteve glede dostopnosti iz člena 

21 se uporabljajo, če pristojnim organom 

ali subjektom, s katerimi imajo ti organi 

sklenjeno pogodbo, za namene navedenega 

člena ne nalagajo nesorazmernega 

bremena. 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 2 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

zadevne pristojne organe v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

zadevne pristojne organe v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 

omejitvami in invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) grajeno okolje, topografijo in 

obstoječe lastninske pravice; 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če je pristojni organ za določen 

proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 

odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 

Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 2. 

4. Če je pristojni organ za določen 

proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 

odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 

Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 2 in se objavi v dostopni obliki. 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) določbe, s katerimi se vzpostavi 

mehanizem za pritožbe potrošnikov, ki bo 

celovit in bo imel ustrezna sredstva ter bo 

dopolnjeval sistem izvajanja in 

spremljanja. 
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Predlog spremembe  77 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne. 

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne, vendar niso alternativa 

temu, da gospodarski subjekti izpolnjujejo 

obveznosti glede zagotavljanja dostopnosti 

svojih proizvodov ali storitev. 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Prihodki od naloženih kazni se 

ponovno vložijo v ukrepe na področju 

dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te predpise uporabljajo od [... 

vstaviti datum: šest let po začetku 

veljavnosti te direktive]. 

2. Te predpise uporabljajo od [... 

vstaviti datum: štiri leta po začetku 

veljavnosti te direktive]. 

Predlog spremembe  80 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Določbe o grajenem okolju se začnejo 

uporabljati deset let po začetku veljavnosti 

te uredbe, določbe o samopostrežnih 

terminalih (plačilni avtomati, avtomati za 

prijavo in prodajni avtomati za 
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vozovnice/vstopnice) pa osem let po 

začetku veljavnosti te direktive. 

Predlog spremembe  81 

Predlog direktive 

Člen 27 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 27a 

 Izvajanje prenosa pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov je preneseno na 

Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 

členu. 

 2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 3(10) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas od 

… (datum začetka veljavnosti te 

direktive). 

 3. Prenos pooblastila iz člena 3(10) 

lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila, 

naveden v tem sklepu. Sklep začne 

učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost 

delegiranih aktov, ki so že v veljavi. 

 4. Komisija se pred sprejetjem 

delegiranega akta posvetuje s 

strokovnjaki, ki jih imenuje vsaka država 

članica v skladu z načeli iz 

Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

 5. Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

 6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 

člena 3(10), začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje v roku dveh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če 
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pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca. 

Predlog spremembe  82 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Zahteve glede funkcionalnosti za 

uporabniški vmesnik in zasnovo 

proizvoda: 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(d) in (e), so zasnovani, kadar je to 

primerno, da omogočajo:  

 

Predlog spremembe  83 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka a 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila, vključno s/z; 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka a – točka ia (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) če proizvod omogoča vizualne 

načine komunikacije in upravljanja, 

omogoča tudi vsaj en način obveščanja in 

upravljanja, pri katerem vid ni potreben, 
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Predlog spremembe  85 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka a – točka ib (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) če proizvod omogoča slušne 

načine obveščanja in upravljanja, 

omogoča tudi vsaj en način obveščanja in 

upravljanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če proizvod omogoča vizualne 

načine komunikacije in upravljanja, 

elemente, ki uporabnikom omogočajo 

boljšo uporabo svojega omejenega vida, 

tudi z zagotavljanjem nastavljive povečave 

brez izgube vsebine ali funkcionalnosti, 

nastavljivega kontrasta in svetlosti, kjer je 

mogoče pa tudi prožne načine ločevanja 

vizualnih elementov ospredja od vizualnih 

elementov ozadja in njihove prilagoditve 
ter prožni nadzor želenega vidnega polja; 

Predlog spremembe  87 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka d 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) vizualni način delovanja, pri 

katerem uporabniku ni treba zaznavati 

barv; 



 

PE597.391v02-00 222/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  88 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka e 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) prilagoditev glasnosti s strani 

uporabnika in napredne avdio funkcije, 

da se izboljša jasnost zvoka, vključno s 

prožnimi načini ločevanja zvoka iz 

ospredja in zvoka iz ozadja ter njegove 

prilagoditve, če sta zvok in ozadje na voljo 

kot ločena avdio tokova; 

Predlog spremembe  89 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka f 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika; 

(f) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe, tudi 

kadar se proizvod upravlja ročno, 

proizvod ima elemente, ki uporabnikom 

omogočajo njegovo uporabo z 

alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti finih motoričnih gibov, kot 

je prijem, ali moči v rokah, niti 

upravljanja več kontrolnih gumbov 

hkrati; 

Predlog spremembe  90 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka g 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 

(g) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo, tudi kadar je proizvod 

prostostoječ ali nameščen, tako da so 

informacijski elementi in elementi, 

potrebni za upravljanje, v standardno 

dostopnem dosegu ali pa jih lahko 
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uporabnik namesti tako, da so na dosegu; 

Predlog spremembe  91 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka i 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 

fotoobčutljive epilepsije. 

(i) elemente, ki uporabnikom 

omogočajo enostavnejše in lažje 

sporočanje ter upravljanje; 

Predlog spremembe  92 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 – točka ia (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) če proizvod omogoča elemente, ki 

zagotavljajo dostopnosti, se med 

upravljanjem teh elementov ohranja 

zasebnost uporabnikov. 

Predlog spremembe  93 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 2a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

proizvoda in njegovi združljivosti s 

podpornimi tehnologijami, in sicer z 

načini komunikacije, ki so dostopni 

uporabnikom s funkcijskimi omejitvami, 

tudi invalidom. 
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Predlog spremembe  94 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – naslov 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Letalske, avtobusne, železniške in vodne 

storitve potniškega prevoza; spletišča, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje storitev 

potniškega prevoza; storitve na osnovi 

mobilnih naprav, sistemi pametnega 

izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem 

času; samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza 

Letalske, avtobusne, železniške in vodne 

storitve potniškega prevoza; spletišča, ki se 

uporabljajo za zagotavljanje storitev 

potniškega prevoza; storitve na osnovi 

mobilnih naprav, sistemi pametnega 

izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem 

času; samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza, 

mobilnosti in turističnih storitev 

Predlog spremembe  95 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka a – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(a) zagotavljanjem informacij v 

dostopnih oblikah o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z neovirano 

dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor 

sledi: 

Predlog spremembe  96 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka a – točka i 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v dostopni spletni obliki in 

elektronskem nespletnem dokumentu, 

tako da je zaznavna, jo je mogoče zlahka 

uporabljati, je razumljiva in zanesljiva v 

skladu s točko (b); 
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Predlog spremembe  97 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka a – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) v informacijah se navede in 

razloži, kako uporabljati elemente 

dostopnosti storitve, vključno z 

dostopnostjo vozil in okoliške 

infrastrukture ter grajenega okolja, 

vključijo pa se tudi informacije o 

zagotovljeni pomoči v skladu z Uredbo 

1107/2006, Uredbo 1177/2010, Uredbo 

1371/2007 in Uredbo 181/2011; 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka a – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) informacije se na zahtevo 

zagotovijo v alternativni neelektronski 

obliki. Alternativne neelektronske oblike 

lahko vključujejo povečani tisk, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo. 

Predlog spremembe  99 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) zagotovijo se informacije o 

alternativah za nebesedilne vsebine, na 

primer o zaslonih na dotik in glasovnem 

upravljanju  

Predlog spremembe  100 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka a – točka iii b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiib) navesti in razložiti bi bilo treba 

razpoložljive elemente dostopnosti storitve 

Predlog spremembe  101 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitev potniškega prevoza ter turističnih, 

nastanitvenih in gostinskih storitev. To 

vključuje prilagodljivost predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka ba (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, ki so potrebne za 

zagotavljanje storitve, z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča zaznavanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na zanesljiv 

način, ki omogoča lažjo interoperabilnost 
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z različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 

na ravni Unije in mednarodni ravni; 

Predlog spremembe  103 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(c) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami in invalidov, kot so: 

 (i) sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic (elektronska rezervacija, 

naročilo vozovnic itd.); 

 (ii) obveščanje v realnem času 

(časovni razporedi, obveščanje o motnjah 

v prometu, povezovalnih storitvah, 

nadaljevanju potovanja z drugimi načini 

prevoza itd.); 

 (iii) dodatne informacije o storitvi (npr. 

o osebju na postajah, dvigalih v okvari ali 

storitvah, ki začasno niso na voljo). 

Predlog spremembe  104 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 1 – točka ca (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) grajenim okoljem, potrebnim za 

zagotavljanje storitve, ki izpolnjuje 

zahteve iz oddelka X te priloge; 

Predlog spremembe  105 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami in storitvami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi. 

Predlog spremembe  106 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del B 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Spletišča, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza: 

črtano 

Predlog spremembe  107 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del B – točka a 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni.  

črtano 
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Predlog spremembe  108 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del B – točka aa (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) Vsebine spletišč, povezane z 

naslednjimi dejavnostmi, morajo 

izpolnjevati vsaj zahteve iz točke (a): 

 (i) dostopanje do voznih redov, 

posebnih znižanih tarif in vozovnic za vse 

mreže, pa tudi do podrobnosti o stroških 

rezervacij in cenah vozovnic; 

 (ii) rezerviranje ali sprememba 

rezervacije, vključno z vso prevozno 

ponudbo; 

 (iii) prijavljanje; 

 (iv) dostopanje do osebnega načrta 

potovanja; 

 (v) dostopanje do informacij o statusu 

leta; 

 (vi) dostopanje do strankinega 

osebnega računa; 

 (vii) dostopanje do informacij za stik s 

prevoznikom; 

 (viii) dostopanje do informacij o 

razpoložljivi pomoči pri prevozu. 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

C. storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic in obveščanja v realnem času; 

črtano 

Predlog spremembe  110 

Predlog direktive 
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Priloga I – oddelek V – del C – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

črtano 

 

Predlog spremembe  111 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C – odstavek 1 – točka a 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih 

v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

črtano 

Predlog spremembe  112 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C – odstavek 1 – točka a – točka a i 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

črtano 

 

Predlog spremembe  113 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C – odstavek 1 – točka a – točka ii 

 



 

RR\1125427SL.docx 231/381 PE597.391v02-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

črtano 

Predlog spremembe  114 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C – odstavek 1 – točka a – točka iii 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

črtano 

Predlog spremembe  115 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C – odstavek 1 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

črtano 

Predlog spremembe  116 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – naslov 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

D. Samopostrežni terminali, prodajni D. Samopostrežni terminali, prodajni 
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avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza  

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza 

in turističnih storitev 

Predlog spremembe  117 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo in boleznijo, lahko 

čim več predvidljivo uporabljajo. To je 

mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede neovirane 
dostopnosti: 

Predlog spremembe  118 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C – odstavek 1 – točka a – točka i 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

Predlog spremembe  119 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del C – odstavek 1 – točka a – točka ii 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

Predlog spremembe  120 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 1 – točka a – točka iii 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so zaznavne;  

Predlog spremembe  121 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) navajajo in razlagajo, kako 

aktivirati in uporabljati elemente 

dostopnosti proizvoda in kakšna je 

njegova združljivost s podpornimi 

tehnologijami;  

Predlog spremembe  122 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 1 – točka a – točka iv 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

(iv) so ustrezne velikosti in v pisavi, ki 

omogoča dovolj kontrasta med znaki in 

ozadjem, da bi kar se da izboljšali 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

Predlog spremembe  123 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 1 – točka d 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d) proizvod zagotavlja združljivost s 

podpornimi pripomočki in tehnologijami, 

vključno s tehnologijami za omogočanje 

sluha, kot so slušni aparati, telefonske 

tuljave, polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. Proizvod tudi omogoča uporabo 

osebnih slušalk. 
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Predlog spremembe  124 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 2 – naslov 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Zahteve glede funkcionalnosti za 

uporabniški vmesnik in zasnova proizvoda 

Predlog spremembe  125 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 2 – odstavek 1  

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, da omogočajo: 

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 

proizvodov in njihovega uporabniškega 

vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 

1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 

to primerno, v skladu s točko 2 Oddelka I, 

ter: 

Predlog spremembe  126 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 2 – točka a 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) se ne zahteva, da je element 

dostopnosti vklopljen, da bi ga uporabnik, 

ki ta element potrebuje, vklopil; 

Predlog spremembe  127 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 2 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) alternative govoru za komunikacijo 

in orientacijo; 

(b) kadar se zahteva časovno 

opredeljen odziv, se uporabnik obvesti 

vizualno ter z dotikom ali zvokom, ima pa 
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tudi možnost podaljšati dovoljeni čas; 

Predlog spremembe  128 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 2 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) proizvod se upravlja, vključno z 

deli proizvoda, s katerimi je mogoče 

upravljati, kot so tipke in gumbi, ima 

ustrezen kontrast med tipkami in gumbi in 

njihovim ozadjem, in ga je mogoče zaznati 

z otipom; 

Predlog spremembe  129 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 2 – točka d 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) kadar uporablja ključe, listke ali 

kartice, so ti usmerjeni tako, da je to 

mogoče zaznati z otipom, če je usmeritev 

pomembna za nadaljnjo uporabo ključa, 

listka ali kartice; 

Predlog spremembe  130 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – odstavek 2 – točka e 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) kadar proizvod uporablja biološke 

značilnosti uporabnika, se ne zanaša na 

uporabo specifične biološke značilnosti 

kot edinega sredstva za identifikacijo 

uporabnika ali za nadzor proizvoda. 

Predlog spremembe  131 

Predlog direktive 
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Priloga I – oddelek VIII – del A – odstavek 1 – točka a – točka i 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) na voljo so dane v dostopni spletni 

obliki in so zaznavne, jih je mogoče 

zlahka uporabljati, so razumljive in 

zanesljive v skladu s točko (b) 

Predlog spremembe  132 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – odstavek 1 – točka a – točka ii 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) v njih se navede in razloži, kako 

uporabljati elemente dostopnosti storitve 

in njihovo združljivost z različnimi 

podpornimi tehnologijami. 

Predlog spremembe  133 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – odstavek 1 – točka a – točka iii 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

črtano 

Predlog spremembe  134 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – odstavek 1 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

(b) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 
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omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami, ki so na voljo na ravni 

Unije in mednarodni ravni; 

Predlog spremembe  135 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – odstavek 1 – točka ba (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, potrebnih za zagotavljanje 

storitev e-trgovine, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 

na ravni Unije in mednarodni ravni; 

Predlog spremembe  136 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – odstavek 1 – točka bb (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) elektronska identifikacija, 

varnostni ukrepi in načini plačila, 

potrebni za zagotavljanje storitve, so 

razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka 

uporabljati, so zanesljivi ter ne 

zmanjšujejo varnosti in zasebnosti 
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uporabnika. 

Predlog spremembe  137 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – odstavek 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Storitve za pomoč uporabnikom  

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami in storitvami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 

invalide. 

Predlog spremembe  138 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ODDELEK VIIIa 

 Nastanitvene storitve 

 Storitve 

 1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

 (a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih 

v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

 (i) na voljo so dane v dostopnem 

spletnem formatu in so zaznavne, jih je 

mogoče zlahka uporabljati, so razumljive 

in zanesljive v skladu s točko (b); 
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 (ii) v njih se navede in razloži, kako 

uporabljati elemente dostopnosti storitve 

in njihovo združljivost z različnimi 

podpornimi tehnologijami. 

 (b) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

dojemanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 

na ravni Unije in mednarodni ravni; 

 (c) s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, potrebnih za zagotavljanje 

storitev e-trgovine, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 

na ravni Unije in mednarodni ravni; 

 (d) elektronska identifikacija, 

varnostni ukrepi in načini plačila, 

potrebni za zagotavljanje storitve, so 

razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka 

uporabljati, so zanesljivi ter ne 

zmanjšujejo varnosti in zasebnosti 

uporabnika; 

 (e) omogočanjem dostopnosti 

grajenega okolja za invalide v skladu z 

zahtevami iz oddelka X. 

 (i) vseh skupnih območij (recepcija, 

vhod, objekti za prostočasno dejavnost, 

konferenčne sobe itd.); 

 (ii) sob v skladu z zahtevami iz 

oddelka X, pri čemer je najmanjše število 
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za invalide dostopnih sob na objekt: 

 – 1 za invalide dostopna soba za 

objekte z manj kot 20 sobami 

 – 2 za invalide dostopni sobi za 

objekte z več kot 20 in manj kot 50 sobami 

 – 1 dodatna za invalide dostopna 

soba na vsakih dodatnih 50 sob. 

 2. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 

pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), če so na voljo, 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami in storitvami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

uporabnike s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi. 

 

Predlog spremembe  139 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, invalidi in osebe 

z oslabitvami, povezanimi s starostjo, 

lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To 

je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

naslednjih zahtev glede dostopnosti: 

 

Predlog spremembe  140 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka a – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 
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Predlog spremembe  141 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka a – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

 

Predlog spremembe  142 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka a – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so zaznavne; 

 

Predlog spremembe  143 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka a – točka iv 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe; 

(iv) so ustrezne velikosti in v pisavi, ki 

omogoča dovolj kontrasta med znaki in 

ozadjem, da bi čim bolj povečali berljivost 

v predvidljivih pogojih uporabe; 

 

Predlog spremembe  144 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka a – točka iv a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iva) na voljo so dane v dostopni spletni 

obliki in elektronskem nespletnem 

dokumentu, tako da so zaznavne, jih je 

mogoče zlahka uporabljati, so razumljive 

in zanesljive; 
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Predlog spremembe  145 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje), ki: 

Predlog spremembe  146 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka b – točka i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) izpolnjujejo zahteve iz točke 1(a) 

Predlog spremembe  147 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka b – točka ii (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ii) enostavno in natančno obveščajo 

uporabnike, da ima proizvod elemente 

dostopnosti in da je združljiv s podpornimi 

tehnologijami; 

 

Predlog spremembe  148 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka c –  uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve: 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na samem 

proizvodu in izpolnjujejo naslednje 

zahteve: 
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Predlog spremembe  149 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka c – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

črtano 

 

Predlog spremembe  150 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka c – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine; 

črtano 

 

Predlog spremembe  151 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka c – točka iia (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iia) na voljo so dana v dostopni spletni 

obliki in elektronskem nespletnem 

dokumentu, tako da so zaznavna, jih je 

mogoče zlahka uporabljati, so razumljiva 

in zanesljiva 

Predlog spremembe  152 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka c – točka iib (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iib) v njih je navedeno in razloženo, 

kako uporabljati elemente dostopnosti 

proizvoda in kakšna je njegova 

združljivost z različnimi podpornimi 
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tehnologijami, na voljo v Uniji in na 

mednarodni ravni 

 

Predlog spremembe  153 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka c – točka iic (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iic) informacije se na zahtevo 

zagotovijo v alternativni neelektronski 

obliki. Alternativne neelektronske oblike 

lahko vključujejo povečani tisk, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo. 

 

Predlog spremembe  154 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) proizvod zagotavlja združljivost z 

različnimi podpornimi pripomočki in 

tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in na 

mednarodni ravni, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  155 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

Zahteve glede funkcionalnosti za 

uporabniški vmesnik in zasnova proizvoda: 

 

Predlog spremembe  156 

Predlog direktive 
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Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) komunikacijo in orientacijo preko 

več kot enega čutila; 

(a) komunikacijo in orientacijo prek 

več kot enega čutila, vključno z: 

 

Predlog spremembe  157 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka a – točka i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) če proizvod omogoča vizualne 

načine komunikacije in delovanja, 

omogoča tudi vsaj en način obveščanja in 

delovanja, pri katerem vid ni potreben, 

 

Predlog spremembe  158 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka a – točka ii (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ii) če proizvod omogoča slušne 

načine obveščanja in delovanja, omogoča 

tudi vsaj en način obveščanja in 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 

Predlog spremembe  159 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) alternative govoru za komunikacijo 

in orientacijo; 

(b) alternative govoru za komunikacijo 

in orientacijo. Če proizvod od uporabnikov 

zahteva govorni vnos, omogoča vsaj en 

način delovanja, pri katerem 

uporabnikom ni treba ustvarjati zvoka z 

usti, kot je govor, žvižgi ali tleski; 
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Predlog spremembe  160 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če proizvod omogoča vizualne 

načine komunikacije in delovanja, je 

treba zagotoviti elemente, ki uporabnikom 

omogočajo boljšo uporabo svojega 

omejenega vida, tudi tako, da se 

zagotovijo nastavljiva povečava brez 

izgube vsebine ali funkcionalnosti, 

nastavljiva kontrast in svetlost, kjer je 

mogoče, pa je treba vključiti prožne 

načine ločevanja vizualnih elementov 

ospredja od vizualnih elementov ozadja in 

njihove prilagoditve ter prožno 

prilagoditev želenega vidnega polja; 

 

Predlog spremembe  161 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) alternativno barvo za sporočanje 

informacij; 

(d) vizualni način delovanja, pri 

katerem uporabniku ni treba zaznavati 

barv; 

 

Predlog spremembe  162 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) prožne načine ločevanja in 

nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 

in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 

iz ozadja in izboljšanjem jasnosti; 

(e) prilagoditev glasnosti s strani 

uporabnika in napredne avdio funkcije, 

da se izboljša jasnost zvoka, vključno s 

prožnimi načini ločevanja zvoka iz 

ospredja od zvoka iz ozadja in njegove 

prilagoditve, če sta zvok in ozadje na voljo 

kot ločena avdio tokova; 
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Predlog spremembe  163 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 

strani uporabnika; 

(f) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe, tudi 

kadar se proizvod upravlja ročno ima 

proizvod elemente, ki uporabnikom 

omogočajo uporabo z alternativnimi 

načini delovanja, ki ne zahtevajo niti finih 

motoričnih gibov, kot je prijem, ali moči v 

rokah, niti upravljanja več kot enega 

kontrolnega gumba naenkrat; 

 

Predlog spremembe  164 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) sekvenčno upravljanje in 

alternative za fine motorične gibe; 

(g) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo, tudi kadar je proizvod 

prostostoječ ali nameščen, morajo biti 

informacijski elementi in elementi, 

potrebni za upravljanje, v standardno 

dostopnem dosegu ali pa jih lahko 

uporabnik namesti tako, da so na dosegu; 

 

Predlog spremembe  165 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 

(h) če proizvod omogoča vizualne 

načine obveščanja, mora omogočati vsaj 

en način obveščanja, ki zmanjšuje 

možnost sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 
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Predlog spremembe  166 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) možnost izogibanja sprožitvi 

fotoobčutljive epilepsije. 

(i) elemente, ki uporabnikom 

omogočajo preprostejše in lažje 

sporočanje in uporabo; 

 

Predlog spremembe  167 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 – točka ia (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) če proizvod vsebuje elemente, 

namenjene zagotavljanju dostopnosti, se 

med uporabo teh elementov ohranja 

zasebnost uporabnikov; 

 

Predlog spremembe  168 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del B – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) z zagotavljanjem dostopnosti 

grajenega okolja, kjer se storitev opravlja, 

vključno s prometno infrastrukturo, v 

skladu z delom C, brez poseganja v 

nacionalno zakonodajo in zakonodajo 

Unije za varstvo nacionalnih bogastev z 

umetniško, zgodovinsko ali arheološko 

vrednostjo; 

(a) z zagotavljanjem dostopnosti 

grajenega okolja, kjer se storitev opravlja, 

vključno s čezmejno in intermodalno 

prometno infrastrukturo, v skladu z delom 

C, brez poseganja v nacionalno zakonodajo 

in zakonodajo Unije za varstvo nacionalnih 

bogastev z umetniško, zgodovinsko ali 

arheološko vrednostjo; 

 

Predlog spremembe  169 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del B – odstavek 1 – točka ga (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) z zagotavljanjem brezplačnega in 

primernega prevoza invalidskih vozičkov 

in psov vodnikov slepih v prevoznih 

storitvah. 

Predlog spremembe  170 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek X – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) uporabo s tem povezanih prostorov 

in infrastrukture na prostem v okviru 

pristojnosti ponudnika storitev; 

(a) uporabo s tem povezanih prostorov 

in infrastrukture na prostem; 

Predlog spremembe  171 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek X – odstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) uporabo opreme in naprav, ki se 

uporabljajo pri opravljanju storitve; 

(g) uporabo opreme in naprav, ki se 

uporabljajo pri zagotavljanju proizvodov 

in opravljanju storitev; 

 

 



 

PE597.391v02-00 250/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Naslov Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z 

zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

IMCO 

18.1.2016 
   

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

TRAN 

18.1.2016 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na 

zasedanju 

15.12.2016 

Pripravljavec/-ka mnenja 

       Datum imenovanja 

Keith Taylor 

25.2.2016 

Obravnava v odboru 26.9.2016 25.1.2017 22.3.2017  

Datum sprejetja 11.4.2017    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

24 

1 

19 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 

Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, 

Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kirkos (Miltiadis 

Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean 

Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, 

Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia 

Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, 

Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Jakop Dalunde, Werner Kuhn, Matthijs van Miltenburg 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

John Stuart Agnew, Jiří Maštálka 

 



 

RR\1125427SL.docx 251/381 PE597.391v02-00 

 SL 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

24 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg 

EFDD Daniela Aiuto, Peter Lundgren 

GUE/NGL Jiří Maštálka 

PPE Deirdre Clune 

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), 

Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria 
Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke 

Verts/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

1 - 

EFDD John Stuart Agnew 

 

19 0 

ECR Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen 

PPE Georges Bach, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-
Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano 

Salini, Claudia Schmidt, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes 

Pascual, Wim van de Camp 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 

 

  



 

PE597.391v02-00 252/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

 

14.7.2016 

MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE 

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Pripravljavka mnenja: Petra Kammerevert 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

S predlogom direktive naj bi se enotno po EU izvajale določbe Konvencije OZN o pravicah 

invalidov1 o dostopnosti, s čimer bi spodbudili prosti pretok dostopnih izdelkov in storitev v 

EU. Pravice invalidov je treba spodbujati in varovati. 

Avdiovizualne medijske storitve in e-knjige so v celoti zajete v predlog. 

Poleg tega so za avdiovizualne medijske storitve v ustrezni direktivi2 določena posebna 

pravila. Določbe iz te direktive, tudi glede dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev, so 

skladne s svobodo obveščanja in svobodo medijev, varstvom in spodbujanjem pluralizma 

medijev in kulturne raznolikosti ter spoštovanjem medijsko- in kulturnopolitične pristojnosti 

držav članic. 

Komisija ravno preučuje direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah in bo zelo verjetno 

25. maja 2016 objavila ustrezen predlog. Ob upoštevanju zgoraj omenjenih temeljnih 

svoboščin in pristojnosti držav članic se zdi bolj primerno spodbujati dostopne avdiovizualne 

medijske storitve z modelom spodbud v okviru direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah 

kot pa uporabiti restriktivni in represivni pristop, izbran v tem predlogu. Le tako je namreč 

mogoče upoštevati posebno funkcijo avdiovizualnih medijskih storitev kot nosilcev kulturnih 

dobrin, kar pomeni, da je tudi smotrno določiti dokončna pravila v bolj specifični direktivi o 

avdiovizualnih medijskih storitvah. 

Model, izbran v predlogu direktive, se lahko na področju avdiovizualnih medijev izkaže kot 

tveganje za raznolikost. 

                                                 
1 Konvencija Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov z dne 13. decembra 2006. 
2 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov 

in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). 
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Nedvomno pa so zaželene ureditve za čim bolj dostopne avdiovizualne medijske storitve. 

Naloga zakonodaje je optimalno izravnati nasprotujoče si interese, ki izhajajo iz Konvencije 

OZN o pravicah invalidov, ter tiste iz Konvencije OZN o varovanju in spodbujanju 

raznolikosti kulturnih izrazov1. EU je kot pravna oseba pristopila k obema konvencijama, in 

sicer 23. decembra 2010 h Konvenciji OZN o pravicah invalidov in že 18. decembra 2006 h 

Konvenciji o kulturni raznolikosti.  V predlogu direktive pa ta potreba po izravnavi interesov 

ni jasno razvidna. 

V členu 167 PDEU je določeno, da Evropska unija pri svoji dejavnosti upošteva kulturne 

vidike in pri tem spoštuje načelo subsidiarnosti. Skladno s tem EU deluje na področjih, ki niso 

v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne 

morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni (Člen 5(3) PEU). Države 

članice same lahko omogočijo zadovoljivo dostopnost e-knjig in avdiovizualnih medijskih 

storitev, in sicer celo do te mere, da lahko brez posredovanja na ravni EU pride do 

pozitivnega učinka na notranji trg EU; v nasprotnem primeru ni mogoče utemeljiti vse 

večjega čezmejnega povpraševanja po avdiovizualnih storitvah in e-knjigah, ki so v zadnjih 

letih postale občutno dostopnejše. Skupno število zvočnih opisov in podnaslovljenih del je po 

vsej EU naraslo. Zato predlagamo, da se e-knjige in avdiovizualne medijske storitve 

izvzamejo iz predloga direktive in se vanj vključi izjema za kulturo in medije. Enako velja za 

storitve radijskega oddajanja in storitve, ki spremljajo avdiovizualne medijske storitve ali 

storitve radijskega oddajanja in niso vključene v predlog direktive. 

Na koncu se tudi glede člena 12(2) v povezavi s členom 12(5) predloga direktive zdi 

vprašljivo, ali se bo predlog v celoti uporabljal. V skladu s temi določbami mora gospodarski 

subjekt utemeljiti, zakaj izpolnjevanje zahtev glede dostopnosti zanj predstavlja nesorazmerno 

breme, in o tem zgolj obvestiti „pristojni organ za nadzor trga“. Ocena nesorazmernosti je pri 

tem izrecno v pristojnosti zgolj gospodarskega subjekta, kot je zapisano v 5. odstavku. Organ 

za nadzor trga sicer lahko preveri morebitno napačno oceno (člen 17(2)), vendar ostaja 

nejasno, kaj se zgodi v primeru, da se oceni gospodarskega subjekta in organa za nadzor trga 

razlikujeta. 

Vseeno se zdi primerno ohraniti prizadevanja za standardizacijo „terminalske opreme za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi, povezanimi s telefonskimi 

storitvami“, torej npr. za pametne televizorje in bralnike elektronskih knjig.  

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 

pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

                                                 
1 2006/515/EC: Sklep Sveta z dne 18. maja 2006 o sklenitvi Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti 

kulturnih izrazov (UL L 201, 25.7.2006, str. 15). 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti člena 26, 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in lajša neodvisno življenje. 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo, lajša neodvisno življenje ter 

zmanjša tveganje socialne izključenosti. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, ustvarjajo 

ovire za prosti pretok takih proizvodov in 

storitev ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu. Te ovire še 

posebej prizadevajo gospodarske subjekte, 

zlasti mala in srednja podjetja (MSP). 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, zlasti za invalide, ustvarjajo 

ovire za prosti pretok takih proizvodov in 

storitev ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu. Te ovire še 

posebej prizadevajo gospodarske subjekte, 

zlasti mala in srednja podjetja (MSP). 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Konvencija v svojem 9. členu od 

svojih pogodbenic zahteva, da sprejmejo 

ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom 

zagotovijo, da imajo enako kot drugi 

dostop do fizičnega okolja, prevoza, 

informacij in komunikacij, vključno z 

informacijskimi in komunikacijskimi 

tehnologijami in sistemi, ter do drugih 

objektov, naprav in storitev, ki so 

namenjene javnosti ali se zanjo opravljajo 

v mestu in na podeželju.  Odbor Združenih 

narodov za pravice invalidov je navedel, da 

je treba ustvariti zakonodajni okvir s 

konkretnimi, izvršljivimi in časovno 

omejenimi merili za spremljanje 

postopnega uresničevanja dostopnosti. 

(12) Člen 9 konvencije zahteva od 

pogodbenic, da sprejmejo ustrezne ukrepe, 

s katerimi invalidom zagotovijo, da imajo 

enako kot drugi dostop do fizičnega okolja, 

prevoza, turističnih storitev, informacij in 

komunikacij, vključno z informacijskimi in 

komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, 

ter do drugih objektov, naprav in storitev, 

ki so namenjene javnosti ali se zanjo 

opravljajo v mestu in na podeželju. Odbor 

Združenih narodov za pravice invalidov je 

navedel, da je treba ustvariti zakonodajni 

okvir s konkretnimi, izvršljivimi in 

časovno omejenimi merili za spremljanje 

postopnega uresničevanja dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) V nekaterih primerih bi skupne 

zahteve glede dostopnosti grajenega okolja 

olajšale prosti pretok povezanih storitev in 

invalidov. Zato ta direktiva državam 

članicam omogoča, da vključijo grajeno 

okolje, ki se uporablja za zagotavljanje 

storitev, v področje uporabe te direktive, v 

okviru katerega mora izpolnjevati zahteve 

glede dostopnosti iz Priloge X. 

(23) V nekaterih primerih je dostopnost 

grajenega okolja nujni pogoj za to, da 

invalidi sploh lahko dejansko uporabljajo 

povezane storitve. Skupne zahteve glede 

dostopnosti grajenega okolja bi olajšale 

prosti pretok povezanih storitev in 

invalidov.  Zato ta direktiva državam 

članicam omogoča, da vključijo grajeno 

okolje, ki se uporablja za zagotavljanje 

storitev, v področje uporabe te direktive, v 

okviru katerega mora izpolnjevati zahteve 

glede dostopnosti iz Priloge X. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 50 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

okviru katerega so zainteresirane strani 

obveščene o ukrepih, ki se nameravajo 

izvajati glede proizvodov, neskladnih z 

zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. 

Organom za nadzor trga bi moral 

omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi 

gospodarskimi subjekti glede takih 

proizvodov prej ukrepajo. 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – s 

katerim se zainteresirane strani obvesti o 

ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede 

proizvodov, neskladnih z zahtevami glede 

dostopnosti iz te direktive. Organom za 

nadzor trga bi moral omogočati, da v 

sodelovanju z organizacijami, ki zastopajo 

invalide, in ustreznimi gospodarskimi 

subjekti glede takih proizvodov prej 

ukrepajo. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) terminalsko opremo za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi, 

povezano z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami. 

(d)  terminalsko opremo, povezano z 

avdiovizualnimi medijskimi storitvami, v 

smislu točke (a) člena 1(1) Direktive 

2010/13/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta1a; 

 ________________ 

 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in 

drugih predpisov držav članic o 

opravljanju avdiovizualnih medijskih 

storitev (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).   

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da)  bralnike e-knjig. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) avdiovizualne medijske storitve in 

s tem povezano oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi; 

črtano 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) e-knjige; črtano 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Ta direktiva ne vpliva na storitve 

radijskega oddajanja, avdiovizualne 

medijske storitve in njihove spremljevalne 

storitve ter kulturne dobrine in storitve.  

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 2 – točka 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) „avdiovizualna medijska storitev“ 

pomeni storitev v smislu člena 1(1)(a) 

Direktive 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta1; 

črtano 

______________  

1 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 

predpisov držav članic o opravljanju 

avdiovizualnih medijskih storitev (UL L 

95, 15.4.2010, str. 1).  

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Zaradi zahtev iz prilog se v 

nobenem primeru ne smejo znižati zahteve 

iz obstoječe nacionalne zakonodaje in 

standardov dostopnosti. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Avdiovizualne medijske storitve in 

s tem povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge 

I. 

5. Terminalska oprema za potrošnike, 

povezana z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami, izpolnjuje zahteve iz oddelka 

IV Priloge I. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. E-knjige izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka VII Priloge I. 

8. Bralniki e-knjig izpolnjujejo 

zahteve iz oddelka VII Priloge I. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Zahteve po dostopnosti iz člena 3 

ne veljajo, če so na voljo primerne 

alternative, ki so za vse uporabnike na 

voljo pod enakimi pogoji, kot so dostopni 

proizvodi ali storitve. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 

zahteve glede obveščanja, vendar pa 

morajo biti zmožna, da na zahtevo 

pristojnih organov za nadzor trga 

zagotovijo ustrezno dokumentacijo. 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uveljavili 

pravico do izjeme iz odstavkov 1 do 5, o 

tem obvestijo pristojne organe države 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Mikropodjetja in neprofitne 

organizacije so izvzeti iz te zahteve glede 

obveščanja, vendar pa morajo biti zmožna, 

da na zahtevo ustreznih pristojnih organov 

zagotovijo ustrezno dokumentacijo. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Pristojni organi vzpostavijo 

strukturiran dialog z organizacijami 

invalidov, da bi zagotovili pravilno 

izvrševanje in nadzor izjem iz odstavkov 

od 1 do 5. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo seznanjenost 

javnosti o obstoju, odgovornostih in 

identiteti organov iz prvega pododstavka. 

Navedeni organi zagotovijo, da so 

informacije na zahtevo na voljo v dostopni 

obliki. 

Države članice zagotovijo seznanjenost 

javnosti o obstoju, odgovornostih in 

identiteti organov iz prvega pododstavka. 

Navedeni organi zagotovijo, da so 

informacije o lastnem delu in o sprejetih 

odločitvah na zahtevo članov 

zainteresirane javnosti na voljo v dostopni 

obliki. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 19 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopek za obravnavo proizvodov, ki 

predstavljajo tveganje glede dostopnosti 

na nacionalni ravni 

Postopek za obravnavo proizvodov, ki niso 

v skladu s pravili o dostopnosti 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te predpise uporabljajo od [... 

vstaviti datum: šest let po začetku 

2. Te predpise uporabljajo postopno 

glede na življenjski cikel proizvodov ali 

storitev, vendar ne več kot šest let od 
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veljavnosti te direktive]. začetka veljavnosti te direktive. 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Avdiovizualne medijske storitve in s tem 

povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

Terminalska oprema za potrošnike, 

povezana z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – točka A 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

A. Storitve: črtano 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z:  

 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana oprema za potrošnike 

z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih 

v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila;   

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za  
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nebesedilne vsebine; 

(iii)  v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;   

 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni;   

 

(d) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami;  

 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami.  

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – točka B – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi: 

črtano 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

E-knjige Bralniki e-knjig 
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Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – točka A 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

A. Storitve: črtano 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z:  

 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Proizvodi“; 

 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih 

v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

 

(iii)  v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
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in mednarodni ravni; 

(d) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami;  

 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – točka B – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Proizvodi: črtano 
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MNENJE ODBORA ZA PRAVICE ŽENSK IN ENAKOST SPOLOV 

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Pripravljavka mnenja: Rosa Estaràs Ferragut 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pripravljavka mnenja pozitivno gleda na objavljeni predlog direktive Evropskega parlamenta 

in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede 

dostopnosti proizvodov in storitev, saj potrjuje zavezo Evropske komisije, da bo v Evropski 

uniji izboljšala dostopnost za invalide.  

 

Pomembno je spomniti, da je glavni namen predloga, ki ga poznamo tudi z imenom Evropski 

akt o dostopnosti, uskladiti in harmonizirati zakonodajo držav članic s tega področja. V 

nacionalno zakonodajo je obvezno treba vključiti ukrepe za dostopnost, in države, ki so 

podpisale Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, so to skladno z njenim členom 

9 že upoštevale. Zato Evropska unija pomaga državam članicam izpolnjevati obveznosti v zvezi 

s harmoniziranjem predpisov na tem področju, da bi preprečili razdrobljenost notranjega trga 

EU.  

 

Glede tega je predlog pomembno umestiti v okvir pregleda Evropske unije, ki ga je izvedel 

Odbor Združenih narodov za pravice invalidov in ob katerem je prišlo do konstruktivnega 

dialoga v 14. obdobju zasedanja (27. in 28. avgusta leta 2015 v Ženevi). Na podlagi dialoga je 

Odbor za pravice invalidov sprejel sklepne ugotovitve o EU, v njih pa je izrazito izstopalo 

sklicevanje na predlagano direktivo in sorodna vprašanja, kot je mogoče razbrati iz 29. odstavka 

v delu o členu 9 (dostopnost). V tem odstavku je Odbor za pravice invalidov pozval Evropsko 

unijo, naj Evropski akt o dostopnosti sprejme v dopolnjeni različici, da bi zajel učinkovite in 

dostopne mehanizme za izvrševanje in pritožbe, kar bi bilo tudi v skladu s smernicami, 

določenimi v 2. splošni pripombi odbora, in sicer po posvetovanju z invalidskimi 

organizacijami. 

 

Na splošno velja mnenje, da bi lahko akt na široko zajel proizvode in storitve informacijske in 

komunikacijske tehnologije, kar je pomemben element in ga je treba pozdraviti. Kljub temu je 

v področju uporabe še kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave, da bi zajeli širšo paleto 
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blaga in storitev, vključno s prevozom, zdravstvom, izobraževanjem in usposabljanjem, 

stanovanji, turizmom, zavarovalnimi policami, električnimi napravami, maloprodajnim 

sektorjem, pravnimi zadevami, pravosodjem, kulturo, prostočasnimi dejavnostmi in športom. 

 

 

Zahteve glede dostopnosti  

 

Zagotoviti je treba, da bodo zahteve spremljale tudi izčrpne in natančnejše zahteve in pojasnila 

v prilogi k predlogu, zato da bi ustrezno upoštevali potrebe vseh invalidov, vključno z 

invalidnimi ženskami in dekleti in invalidi, ki potrebujejo več podpore.  

 

Zahteve za grajeno okolje niso zadostne. Navedeno je, da se države članice „lahko“ odločijo, 

da vključijo tudi grajeno okolje, če je povezano z zagotavljanjem proizvodov ali storitev. To 

je treba okrepiti, in sicer tako, da s proizvodom ali storitvijo povezano grajeno okolje mora 

biti dostopno, saj invalidom dostopna storitev oziroma proizvod ne bosta koristila, če se ne bo 

dalo fizično priti do njiju.  

 

 

 

Obveznosti proizvajalcev, pooblaščenih predstavnikov, uvoznikov in distributerjev 

Zmožni morajo biti kadarkoli dati na voljo informacije o dostopnih značilnostih proizvodov, ne 

pa samo na podlagi „utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa“.  

 

 

Tržni nadzor proizvodov  
 

Informacije o neizpolnjevanju zahtev glede dostopnosti, ki jih imajo ustrezni organi, bi bilo 

treba objavljati sistematično in ne samo na zahtevo. 

 

 

Izvrševanje 

 

Pozitivno je, da predlog direktive navaja, da lahko uporabniki in/ali javni organi ali zasebna 

združenja sprožijo sodni postopek na nacionalnem sodišču, če odkrijejo neskladnost z direktivo. 

Vendar glede na številne izzive, s katerimi se invalidi srečujejo pri dostopu do pravosodnega 

sistema, ta določba ne bi zagotovila zadostnega ukrepanja proti gospodarskim subjektom. 

Breme izvrševanja torej ne bi smelo temeljiti na posamičnih ukrepih potrošnikov, marveč bi se 

moralo izvajati predvsem v celovitem sistemu izvajanja in spremljanja v kombinaciji z 

mehanizmom za pritožbe potrošnikov. Države članice bi morale dati organom za nadzor trga 

velika pooblastila za spremljanje in uveljavljanje pravilne uporabe direktive. 

 

 

Kazni  
 

Prihodki od kazni bi se morali ponovno nameniti ukrepom na področju dostopnosti. Preprečiti 

je tudi treba, da bi se moglo plačilo kazni dojemati kot „poceni“ možnost za nespoštovanje 

zahtev glede dostopnosti iz člena 3. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti členov 21, 23 in 

26 Listine, 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približevanjem zakonov in drugih 

predpisov držav članic ter z odpravo ovir 

za prosti pretok nekaterih dostopnih 

proizvodov in storitev. To bo povečalo 

razpoložljivost dostopnih proizvodov in 

storitev na notranjem trgu. 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približevanjem zakonov in drugih 

predpisov držav članic ter z odpravo ovir 

za prosti pretok dostopnih proizvodov in 

storitev. To bo povečalo razpoložljivost 

dostopnih proizvodov in storitev na 

notranjem trgu za vse državljane in 

ustvarilo potrebne razmere za njihovo 

vključujoče in nediskriminatorno 

sodelovanje. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in oseb s starostnimi ali drugimi 

okvarami pa se bo s staranjem prebivalstva 

Evropske unije zelo povečalo. Okolje, v 
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Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in lajša neodvisno življenje. 

katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, izpolnjuje potrebe 

potrošnikov, omogoča bolj vključujočo 

družbo in je pogoj za neodvisno življenje 

vseh državljanov. 

 (Prvi del tega predloga spremembe 

(spremenjena opredelitev:iz „invalidov 

in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami“ v „invalide in osebe s 

starostnimi ali drugimi okvarami“) velja za 

vse besedilo in je treba besedilo ustrezno 

spremeniti po vsem besedilu.) 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Države članice bi morale sprejeti 

ukrepe, s katerimi bi zagotovile polno in 

enakopravno uživanje vseh človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. Zato 

morajo uporabiti vidik enakosti spolov, 

kadar odločajo o ukrepih in zahtevah v 

zvezi z dostopnostjo in za večjo udeležbo 

invalidov in oseb s starostnimi ali drugimi 

okvarami na notranjem trgu. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2b) V Uniji živi več kot 80 milijonov 

invalidov, ki nujno potrebujejo dostopno 

okolje. Invalidi se težko vključujejo na trg 

dela in v prostočasne dejavnosti in po 

podatkih Združenih narodov je 

invalidnosti med ženskami več kot med 

moškimi.  
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Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2c) Zaradi dejstva, da invalidne ženske 

in dekleta doživljajo več oblik 

diskriminacije, in zaradi neravnovesja 

med spoloma pri oskrbi in negi je v vseh 

sektorjih potrebna večja dostopnost. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2d) Prebivalstvo Unije se stara, tako 

da bo čedalje več oseb s starostnimi 

okvarami, ki bodo potrebovale dostopne 

proizvode in storitve ter dobro zasnovano 

celostno okolje, ki jim bo omogočilo 

nadaljevanje njihovih vsakodnevnih 

dejavnosti. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2e) Invalidne ženske so v primerjavi z 

invalidnimi moškimi dosti bolj odrinjene 

in izključene. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 f (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2f) Večplastna diskriminacija na 

podlagi spola in invalidnosti v različnih 

oblikah je trdovratna in vodi v socialno 

(npr. slabše samospoštovanje, ekonomska 

odvisnost, socialna izoliranost) in 

izobrazbeno izključenost (npr. visoka 

stopnja nepismenosti, nižja stopnja 

izobrazbe, zlasti pri ženskah) ter 

izključenost s trga dela (nižja udeležba na 

trgu dela, pogostejše slabo plačano, 

začasno in negotovo delo), s tem pa 

invalidom, njihovim družinam in 

skrbnikom povzroča dodaten stres in 

psihično obremenitev. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2g) Številne mednarodne konvencije in 

določbe evropskega prava državljanom še 

vedno niso v celoti zagotovljene pa tudi 

socialne pravice invalidov se ne spoštujejo 

popolnoma, saj jim na primer niso 

zagotovljene poštene in enake možnosti za 

udejstvovanje v političnem, družbenem in 

gospodarskem življenju. Invalidne ženske 

in dekleta ostajajo na obrobju odločanja, 

napredka in enakosti spolov. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2h) Pri proizvodih, orodjih, napravah in 

storitvah bi morali zagotoviti dostopnost, 

oblikovanje za vse in vidik spola, da bi jih 

lahko brez težav uporabljali invalidni 
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moški in fantje, ženske in dekleta. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, ustvarjajo 

ovire za prosti pretok takih proizvodov in 

storitev ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu. Te ovire še 

posebej prizadevajo gospodarske subjekte, 

zlasti mala in srednja podjetja (MSP). 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za invalide ter osebe s 

starostnimi ali drugimi okvarami, 

ustvarjajo ovire za prosti pretok takih 

proizvodov in storitev ter izkrivljajo 

učinkovito konkurenco na notranjem trgu. 

Te ovire še posebej prizadenejo 

gospodarske subjekte, zlasti mala in 

srednja podjetja (MSP). 

 

(Sprememba velja za vse besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne tehnične 

prilagoditve v vsem besedilu.) 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Zaradi razlik med nacionalnimi 

zahtevami glede dostopnosti posamezni 

subjekti, zlasti MSP in mikro podjetja, niso 

pripravljeni sklepati poslov zunaj 

domačega trga. Nacionalne ali celo 

regionalne ali lokalne zahteve glede 

dostopnosti, ki so jih določile države 

članice, se trenutno razlikujejo tako glede 

področja uporabe kot glede podrobnosti. 

Navedene razlike negativno vplivajo na 

konkurenčnost in rast zaradi dodatnih 

stroškov, ki so posledica razvoja in trženja 

dostopnih proizvodov in storitev za vsak 

nacionalni trg. 

(4) Zaradi razlik med nacionalnimi 

zahtevami glede dostopnosti posamezni 

subjekti, zlasti MSP in mikro podjetja, niso 

pripravljeni sklepati poslov zunaj 

domačega trga. Nacionalne ali celo 

regionalne ali lokalne zahteve glede 

dostopnosti, ki so jih določile države 

članice, se trenutno razlikujejo tako glede 

področja uporabe kot glede podrobnosti. 

Te razlike negativno vplivajo na 

konkurenčnost in rast pa tudi na 

sodelovanje potrošnikov, in sicer zaradi 

dodatnih stroškov, ki so posledica razvoja 

in trženja dostopnih proizvodov in storitev 

za vsak nacionalni trg. Nacionalni organi, 

proizvajalci in ponudniki storitev se 
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soočajo z negotovostjo v zvezi z zahtevami 

glede dostopnosti za potencialne čezmejne 

storitve in v zvezi z veljavnim okvirom 

politik glede dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) MSP in mikropodjetja ustvarijo 

največ delovnih mest v Uniji, tudi če se 

soočajo z ovirami in preprekami pri 

razvoju svojih proizvodov in storitev, zlasti 

v čezmejnem kontekstu. Zato je treba delo 

MSP in mikropodjetij olajšati s 

harmonizacijo nacionalnih določb o 

dostopnosti, obenem pa ohraniti potrebne 

zaščitne ukrepe. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Potrošniki dostopnih proizvodov in 

uporabniki dostopnih storitev se soočajo z 

visokimi cenami, ki so posledica omejene 

konkurence med dobavitelji. 

Razdrobljenost nacionalnih predpisov 

zmanjšuje potencialne koristi, ki bi jih 

lahko pri odzivanju na družbene in 

tehnološke dosežke ustvarila izmenjava 

izkušenj na nacionalni in mednarodni 

ravni. 

(5) Potrošniki dostopnih proizvodov in 

uporabniki dostopnih storitev se soočajo z 

visokimi cenami, ki so posledica omejene 

konkurence med dobavitelji in odsotnosti 

skupnih minimalnih standardov za 

dostopnost na notranjem trgu, zaradi 

česar so možnosti za uporabo teh 

proizvodov in storitev omejene, zlasti za 

tiste z nižjimi dohodki in tiste, ki jih bolj 

ogroža revščina. Razdrobljenost 

nacionalnih predpisov zmanjšuje 

potencialne koristi, ki bi jih lahko pri 

odzivanju na družbene in tehnološke 

dosežke ustvarila izmenjava izkušenj na 

nacionalni in mednarodni ravni. 
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Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Približevanje nacionalnih ukrepov 

na ravni Unije je zato potrebno za pravilno 

delovanje notranjega trga, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajša čezmejna trgovina in mobilnost, 

gospodarskim subjektom pomaga usmeriti 

sredstva v inovacije, namesto, da jih 

uporabijo za usklajevanje z razdrobljenimi 

pravnimi zahtevami po vsej Uniji.  

(6) Približevanje nacionalnih ukrepov 

na ravni Unije je zato potrebno za pravilno 

delovanje notranjega trga, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, pomaga ustvarjati delovna 

mesta, ustvari ekonomija obsega, olajšata 

čezmejna trgovina in mobilnost ter 

zmanjšajo in preprečijo čezmejne ovire, 

gospodarskim subjektom pa pomaga 

usmeriti sredstva v inovacije in v svoj 

nadaljnji gospodarski razvoj, namesto da 

jih porabljajo za usklajevanje z 

razdrobljenimi pravnimi zahtevami po vsej 

Uniji. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej si prizadeva 

zagotoviti polno spoštovanje pravic 

invalidov do ukrepov za zagotavljanje 

njihove samostojnosti, socialne in 

poklicne vključenosti ter sodelovanja v 

življenju skupnosti ter spodbujati uporabo 

člena 26 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah. 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Z njo naj bi še posebej zagotovili 

popolno spoštovanje pravic invalidov in 

oseb s starostnimi ali drugimi okvarami 
do ukrepov, s katerimi bi jim zagotovili 

samostojnost, socialno in poklicno 

vključenost ter sodelovanje v življenju 

skupnosti, ter spodbujali uporabo členov 

25 in 26 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

 (Prvi del tega predloga spremembe 

(spremenjena opredelitev:iz „invalidov“ v 

„invalide in osebe s starostnimi ali drugimi 

okvarami“) velja za vse besedilo in je treba 

besedilo ustrezno spremeniti po vsem 

besedilu.) 
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Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Invalidnosti je v Evropski uniji 

med ženskami več kot med moškimi. 

Invalidke pogosto doživljajo večplastno 

diskriminacijo, soočajo se z velikimi 

ovirami pri uresničevanju svojih 

temeljnih pravic in svoboščin, kot so 

fizično, čustveno, spolno, ekonomsko in 

institucionalno nasilje, diskriminacija pri 

dostopanju do izobraževanja in zaposlitve, 

vse to pa lahko povzroči osamljenost in 

psihološke travme. Poleg tega so ženske 

zaradi invalidnosti nesorazmerno 

prizadete tudi kot negovalke invalidnih 

družinskih članov in pogosteje kot moški 

doživljajo diskriminacijo prek povezave. 

Enako obravnavanje ter pozitivni ukrepi 

in politike so za invalidke in matere 

invalidnih otrok temeljna pravica in 

etična obveznost. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Splošni cilj strategije enotnega 

digitalnega trga je zagotoviti trajnostne 

gospodarske in družbene koristi s pomočjo 

povezanega enotnega digitalnega trga. 

Potrošniki Unije še vedno ne morejo v 

celoti izkoristiti cen in izbire, ki jih lahko 

ponudi enotni trg, saj so čezmejne spletne 

transakcije še vedno zelo omejene. Tudi 

razdrobljenost omejuje povpraševanje po 

čezmejnih transakcijah e-trgovanja. 

Potrebni bodo usklajeni ukrepi, da se tudi 

invalidom zagotovi popoln dostop do novih 

(10) Splošni cilj strategije enotnega 

digitalnega trga je zagotoviti trajnostne 

gospodarske in družbene koristi s pomočjo 

povezanega enotnega digitalnega trga, tako 

da se olajša trgovina in spodbuja 

zaposlovanje v Uniji. Potrošniki Unije še 

vedno ne morejo v celoti izkoristiti cen in 

izbire, ki jih lahko ponudi enotni trg, saj so 

čezmejne spletne transakcije še vedno zelo 

omejene. Tudi razdrobljenost omejuje 

povpraševanje po čezmejnih transakcijah 

e-trgovanja. Potrebni bodo usklajeni 
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elektronskih vsebin. Zato je treba 

harmonizirati zahteve glede dostopnosti na 

enotnem digitalnem trgu in zagotoviti, da 

bodo vsi državljani Unije, ne glede na 

svoje zmožnosti, lahko uživali njegove 

koristi.  

ukrepi, da se tudi invalidom ter osebam s 

starostnimi ali drugimi okvarami zagotovi 

popoln dostop do novih elektronskih 

vsebin. Zato je treba harmonizirati zahteve 

glede dostopnosti na enotnem digitalnem 

trgu in zagotoviti, da bodo vsi državljani 

Unije, ne glede na svoje zmožnosti, lahko 

uživali njegove koristi. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Člen 6 Konvencije zahteva, da 

pogodbenice sprejmejo vse ustrezne 

ukrepe za zagotovitev celovitega razvoja, 

napredka in krepitve vloge in položaja 

žensk, člen 9 pa priznava, da je treba 

sprejeti ustrezne ukrepe, da se invalidnim 

dekletom in ženskam zagotovitev dejanski 

dostop do fizičnega okolja, prevoza, 

informacij in komunikacij. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov in 

storitev, med katerimi bi v odsotnosti 

ukrepanja na ravni Unije prihajalo do 

čedalje večjih neskladij. 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov in 

storitev, oblikovanju za vse in grajenem 

okolju. Zagotoviti je treba vidik spola, da 

bodo lahko invalidni moški in fantje, 

ženske in dekleta brez težav uporabljali 

proizvode, orodja, naprave in storitve, ki 

bi brez ukrepanja Unije še bolj trpeli 

zaradi neskladij med nacionalnimi 

določbami. 
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Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Evropska strategija o invalidnosti 

za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza 

za Evropo brez ovir, ki je usklajena s 

Konvencijo, dostopnost opredeljuje kot eno 

od osmih področij ukrepanja ter je 

namenjena zagotavljanju dostopnosti 

proizvodov in storitev. 

(15) Evropska strategija o invalidnosti 

za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza 

za Evropo brez ovir, ki je usklajena s 

Konvencijo, dostopnost opredeljuje kot eno 

od osmih področij ukrepanja in osnovni 

pogoj za udeležbo v družbi, ter je 

namenjena zagotavljanju dostopnosti 

proizvodov in storitev. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010)0636. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Zahteve glede dostopnosti je treba 

uvesti na način, ki bi bil čim manj 

obremenjujoč za gospodarske subjekte in 

države članice, predvsem s tem, da se v 

področje uporabe vključi le skrbno izbrane 

proizvode in storitve. 

(18) Zahteve iz te direktive morajo vsem 

zagotoviti polno udeležbo na notranjem 

trgu in čim bolj zmanjšati ovire za 

invalide, da se v vsej Evropski uniji 

zagotovijo dobro delujoč notranji trg, 

ustrezne življenjske razmere in dostopna 

družba. Z večjo udeležbo vseh na 

notranjem trgu se bodo gospodarskim 

subjektom odprle nove poslovne 

priložnosti. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Vključitev razsežnosti spolov v 

predlagano direktivo o približevanju 

zakonov in drugih predpisov držav članic 
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v zvezi z zahtevami glede dostopnosti 

proizvodov in storitev bo pripomogla k 

celovitemu pristopu pri odpravljanju 

dodatne diskriminacije invalidk, mater z 

vozički in žensk, skrbijo za vzdrževane 

osebe. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Dostopnost bi bilo treba doseči z 

odpravo in preprečevanjem ovir, po 

možnosti prek univerzalnega oblikovanja 

ali oblikovanja, prilagojenega vsem 

uporabnikom. Dostopnost ne bi smela 

izključevati zagotavljanja ustreznih 

prilagoditev, če jih zahteva nacionalna 

zakonodaja ali zakonodaja Unije. 

(25) Dostopnost bi bilo treba doseči z 

odpravo in preprečevanjem ovir, po 

možnosti z izvajanjem univerzalnega 

oblikovanja ali oblikovanja, prilagojenega 

vsem uporabnikom. Dostopnost ne bi 

smela izključevati zagotavljanja ustreznih 

prilagoditev, če jih zahteva nacionalna 

zakonodaja ali zakonodaja Unije. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Proizvajalec, ki natančno pozna 

proces zasnove in proizvodnje, je 

najprimernejši za izvedbo celotnega 

postopka ugotavljanja skladnosti. 

Obveznosti glede ugotavljanja skladnosti 

bi moral imeti proizvajalec. 

(30) Proizvajalec, ki natančno pozna 

proces zasnove in proizvodnje, je 

najprimernejši za izvedbo celotnega 

postopka ugotavljanja skladnosti. 

Obveznosti glede ugotavljanja skladnosti 

bi moral imeti proizvajalec. Vseeno bi 

morali imeti potrošniki, organizacije in 

ustrezne javne agencije možnost, da 

prijavijo morebitne kršitve gospodarskih 

subjektov v zvezi z zahtevami iz te 

direktive, zlasti kadar zagotovljeni 

proizvodi blago ali storitve negativno 

vplivajo na življenjske razmere invalidov 

in/ali njihovo zmožnost udeležbe na 

notranjem trgu ali kadar kršijo načelo 

enakosti spolov. 
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Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Da se olajša ugotavljanje skladnosti 

z veljavnimi zahtevami, je treba določiti 

domnevo o skladnosti za proizvode in 

storitve, ki so v skladu s prostovoljnimi 

harmoniziranimi standardi, sprejetimi v 

skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta39, za 

namene navedbe podrobnih tehničnih 

specifikacij navedenih zahtev. Komisija je 

evropskim organizacijam za 

standardizacijo izdala že več zahtev za 

standardizacijo s področja dostopnosti, ki 

bi jih lahko uporabili pri pripravi 

harmoniziranih standardov. 

(39) Da se olajša ugotavljanje skladnosti 

z veljavnimi zahtevami glede dostopnosti, 

je treba določiti domnevo o skladnosti za 

proizvode in storitve, ki so v skladu s 

prostovoljnimi harmoniziranimi standardi, 

sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 

1025/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta39, za namene navedbe podrobnih 

tehničnih specifikacij navedenih zahtev. 

Komisija je evropskim organizacijam za 

standardizacijo izdala že več zahtev za 

standardizacijo s področja dostopnosti, ki 

bi jih lahko uporabili pri pripravi 

harmoniziranih standardov. 

__________________ __________________ 

39 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12) 

39 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12) 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Da bi zagotovili učinkovit dostop 

do informacij za namen nadzora trga, bi 

morale biti informacije, ki so zahtevane za 

(41) Da bi zagotovili učinkovit dostop 

do informacij za namen nadzora trga, bi 

morale biti informacije, ki so zahtevane za 
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izjavo o skladnosti z vsemi veljavnimi akti 

Unije, na voljo v enotni izjavi EU o 

skladnosti. Da bi zmanjšali upravno breme 

gospodarskih subjektov, bi jim moralo biti 

omogočeno, da v to enotno izjavo EU o 

skladnosti vključijo ustrezne posamezne 

izjave o skladnosti. 

izjavo o skladnosti z vsemi veljavnimi akti 

Unije, na voljo v enotni izjavi EU o 

skladnosti, ob tem bi moral biti omogočen 

brezplačen dostop do informacij, 

predvsem pa strokovno znanje držav 

članic. Da bi zmanjšali upravno breme 

gospodarskih subjektov, bi jim moralo biti 

omogočeno, da v to enotno izjavo EU o 

skladnosti vključijo ustrezne posamezne 

izjave o skladnosti. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 42 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (42a) Pri izvajanju nadzora trga 

proizvodov bi morali organi za nadzor 

trga pregledati oceno v sodelovanju z 

invalidi in njihovimi organizacijami.  

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 45 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(45) V skladu z Uredbo (ES) št. 

765/2008 proizvajalec z namestitvijo 

oznake na proizvod izjavlja, da je proizvod 

skladen z vsemi veljavnimi zahtevanimi 

glede dostopnosti in za to prevzema 

celotno odgovornost. 

(45) V skladu z Uredbo (ES) št. 

765/2008 proizvajalec z namestitvijo 

oznake na proizvod in z zagotovitvijo 

dodatnih informacijah o proizvodih in 

storitvah, ki izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti, izjavlja, da je proizvod 

skladen z vsemi veljavnimi zahtevanimi 

glede dostopnosti in za to prevzema polno 

odgovornost. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 45 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (45a) Pravica invalidov in starejših oseb 

do udeležbe in vključenosti v kulturnem in 

družbenem življenju Unije je povezana z 

zagotavljanjem dostopnih avdiovizualnih 

medijskih storitev. Zato bi morale države 

članice sprejeti ustrezne ukrepe in 

zagotoviti, da si bodo ponudniki medijskih 

storitev pod njihovo pravno pristojnostjo 

dejavno prizadevali, da bi bila vsebina do 

leta 2022 dostopna osebam z okvaro vida 

ali sluha. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 48 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(48) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da organi za nadzor trga 

preverijo skladnost gospodarskih subjektov 

z merili iz člena 12(3) v skladu s 

poglavjem V. 

(48) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da organi za nadzor trga 

preverijo skladnost gospodarskih subjektov 

z merili iz člena 12(3), kakor je določeno v 

poglavju V, in da se redno posvetujejo z 

organizacijami, ki zastopajo invalide. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 48 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (48a) V nacionalnih podatkovnih 

zbirkah, ki vsebujejo vse ustrezne 

informacije o stopnji dostopnosti 

proizvodov in storitev, navedenih v 

členu 1(1) in (2), bi moralo biti 

omogočeno boljše vključevanje oseb s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in njihovimi organizacijami, v 

tržni nadzor. 
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Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 50 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

okviru katerega so zainteresirane strani 

obveščene o ukrepih, ki se nameravajo 

izvajati glede proizvodov, neskladnih z 

zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. 

Organom za nadzor trga bi moral 

omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi 

gospodarskimi subjekti glede takih 

proizvodov prej ukrepajo. 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

katerem so zainteresirane strani obveščene 

o ukrepih, ki se nameravajo izvajati glede 

proizvodov, neskladnih z zahtevami glede 

dostopnosti iz te direktive. Organom za 

nadzor trga bi moral omogočati, da v 

sodelovanju z invalidskimi 

organizacijami, organizacijami za enakost 

spolov in ustreznimi gospodarskimi 

subjekti v zvezi s takimi proizvodi prej 

ukrepajo. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 54 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(54) Ker cilja te direktive, namreč 

odprave ovir za prosti pretok nekaterih 

dostopnih proizvodov in storitev z 

namenom prispevanja k pravilnemu 

delovanju notranjega trga, države članice 

ne morejo zadovoljivo doseči, saj zahteva 

harmonizacijo različnih pravil, ki trenutno 

veljajo v njihovih pravnih redih, temveč se 

zaradi opredelitve skupnih zahtev glede 

dostopnosti in pravil za delovanje enotnega 

trga lažje doseže na ravni Unije, lahko 

Unija v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije sprejme potrebne ukrepe. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja – 

(54) Ker cilja te direktive, namreč 

odprave ovir za prosti pretok nekaterih 

dostopnih proizvodov in storitev z 

namenom prispevanja k pravilnemu 

delovanju notranjega trga in izpolnjevanju 

potreb vseh potrošnikov, države članice ne 

morejo zadovoljivo doseči, saj zahteva 

harmonizacijo različnih pravil, ki trenutno 

veljajo v njihovih pravnih redih, temveč se 

zaradi opredelitve skupnih zahtev glede 

dostopnosti in pravil za delovanje enotnega 

trga lažje doseže na ravni Unije, lahko 

Unija v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije sprejme potrebne ukrepe. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja – 
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Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) prodajne avtomate za 

vozovnice/vstopnice; 

(ii) prodajne avtomate za 

vozovnice/vstopnice, prodajne avtomate s 

hrano in pijačo; 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) elektronske gospodinjske aparate, 

vključno z embalažo; 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) e-knjige; (e) e-knjige, digitalne vsebine na 

materialnih nosilcih podatkov, spletne 

tečaje in izobraževalni material; 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) poštne storitve. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) „dostopne oblike“ pomeni oblike, 

ki so ustrezajo različnim vrstam 

invalidnosti, vključno z znakovnimi jeziki, 

Braillovo pisavo ter nadomestno in 

dopolnilno komunikacijo; 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) „storitev dostopa“ pomeni storitev, 

kot so zvočni opis, podnaslavljanje za 

gluhe in naglušne in znakovni jezik, ki 

izboljša dostop invalidov in invalidk do 

avdiovizualnih vsebin; 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka II Priloge I. 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice, prodajni avtomati s 

hrano in pijačo, plačilni terminali in 

avtomati za prijavo izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka II Priloge I. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. elektronski gospodinjski aparati, 

vključno z embalažo, izpolnjujejo zahteve 
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iz oddelka X Priloge I. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Telefonske storitve, vključno s 

storitvami v sili, in s tem povezana 

terminalska oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge 

I. 

4. Telefonske storitve, vključno s 

storitvami v sili, in s tem povezana 

terminalska oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge 

I. Države članice zagotovijo, da je na vsem 

njihovem ozemlju in neprekinjeno 

dostopna vsaj ena storitev prenosa z 

besedilom in vsaj ena storitev prenosa z 

videom, pri čemer se posvetujejo z 

organizacijami uporabnikov, vključno z 

invalidskimi organizacijami, ter 

interoperabilnost teh storitev in 

telefonskih storitev. 

 Države članice zagotovijo tudi avdio in 

video komunikacijo ter komunikacijo z 

besedilom v realnem času (vsi načini 

pogovora) z nacionalnimi, regionalnimi in 

lokalnimi službami nujne pomoči, 

vključno s telefonskimi storitvami za 

podporo in pomoč (na primer linije za 

zaščito žensk, ki so žrtve nasilja). 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Da bi osebam s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, omogočili uporabo 

avdiovizualnih medijskih storitev, države 

članice zagotovijo dostopnost teh storitev 

tudi v znakovnem jeziku, s podnapisi, 

zvočnimi opisi in razumljivim 

programskim vodnikom, s posebnim 
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poudarkom na dostopnosti avdiovizualnih 

medijskih storitev za otroke. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Države članice se lahko ob 

upoštevanju nacionalnih okoliščin 

odločijo, da grajeno okolje, ki ga 

uporabljajo stranke storitev potniškega 

prevoza, vključno z okoljem, ki ga 

upravljajo ponudniki storitev in upravljavci 

infrastrukture, ter grajenim okoljem, ki ga 

uporabljajo stranke bančnih storitev ter 

centri storitev za stranke in trgovine v 

okviru operaterjev telefonije, izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz oddelka X 

Priloge I, da bi jih lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več uporabljale. 

10. Države članice zagotovijo, da 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

storitev in proizvodov potniškega prevoza, 

vključno z okoljem, ki ga upravljajo 

ponudniki storitev in upravljavci 

infrastrukture, ter grajenim okoljem, ki ga 

uporabljajo stranke bančnih in poštnih 

storitev, ter centri storitev za stranke in 

trgovine v okviru operaterjev telefonije, 

izpolnjuje zahteve glede dostopnosti iz 

oddelka X Priloge I, da bi ga lahko osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in starejšimi, čim več uporabljale. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Registri so javni in se redno posodabljajo 

z ukrepi proizvajalcev glede neskladnih in 

odpoklicanih proizvodov. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Proizvajalci pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

9. Proizvajalci pristojnim 

nacionalnim organom predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 
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informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S 

tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg, ter 

zagotoviti skladnost z zahtevami iz člena 3. 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ti organi brez težav razumejo. 

Z njimi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 

vseh dejavnostih, s katerimi naj bi 

odpravili tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg, ter 

zagotovili skladnost z zahtevami iz člena 3. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Registri so javni in se redno 

posodabljajo z ukrepi uvoznikov glede 

neskladnih in odpoklicanih proizvodov. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 7 – točka 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Uvozniki pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

potrebne informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, 

ki ga ta organ brez težav razume. S tem 

organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

kateri koli dejavnosti, katere cilj je 

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg. 

9. Uvozniki pristojnemu 

nacionalnemu organu predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. Z 

njim na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

vseh dejavnostih, s katerimi naj bi 

odpravili tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Distributerji na podlagi utemeljene 6. Distributerji pristojnim 
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zahteve pristojnemu nacionalnemu 

organu predložijo vse potrebne 

informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda. S tem 

organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

kateri koli dejavnosti, katere cilj je 

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jim omogočili dostopnost 

na trgu. 

nacionalnim organom predložijo vse 

potrebne informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda. Z njimi 

na njihovo zahtevo sodelujejo pri vseh 

dejavnostih, s katerimi naj bi odpravili 
tveganje, ki ga povzročajo proizvodi, ki so 

jim omogočili dostopnost na trgu. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Ponudniki storitev na podlagi 

utemeljene zahteve pristojnemu organu 
predložijo vse potrebne informacije za 

dokazovanje skladnosti storitve z 

zahtevami glede dostopnosti iz člena 3. S 

temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo 

pri vseh dejavnostih za zagotovitev 

skladnosti storitve z navedenimi 

zahtevami. 

4. Ponudniki storitev pristojnim 

nacionalnim organom predložijo vse 

potrebne informacije za dokazovanje 

skladnosti storitve z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 3. Z njimi na njihovo 

zahtevo sodelujejo pri vseh dejavnostih za 

zagotovitev skladnosti storitve z 

navedenimi zahtevami. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V izjavi EU o skladnosti je 

navedeno, da je bilo dokazano 

izpolnjevanje ustreznih zahtev glede 

dostopnosti iz člena 3. Kadar je bila 

uporabljena izjema iz člena 12, se v izjavi 

EU o skladnosti navede, za katere zahteve 

glede dostopnosti velja navedena izjema. 

1. V izjavi EU o skladnosti je 

navedeno, da je dokazano izpolnjevanje 

ustreznih zahtev glede dostopnosti iz člena 

3. Kadar je uporabljena izjema iz člena 12, 

se v izjavi EU o skladnosti navede, za 

katere zahteve glede dostopnosti velja 

izjema, in doda obrazložitev. 
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Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da so 

potrošnikom na zahtevo v dostopni obliki 

na voljo informacije, ki jih imajo organi za 

nadzor trga o skladnosti gospodarskih 

subjektov z veljavnimi zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 3 in o oceni izjem iz 

člena 12, razen če informacij ni mogoče 

zagotoviti zaradi zaupnosti, kot je določeno 

v členu 19(5) Uredbe (ES) št. 765/2008. 

3. Države članice zagotovijo, da so 

potrošnikom v dostopni obliki na voljo 

informacije, ki jih imajo organi za nadzor 

trga o skladnosti gospodarskih subjektov z 

veljavnimi zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3 in o oceni izjem iz člena 12, razen 

če informacij ni mogoče zagotoviti zaradi 

zaupnosti, kot je določeno v členu 19(5) 

Uredbe (ES) št. 765/2008. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 18a 

 Nacionalne zbirke podatkov 

 Države članice vzpostavijo in redno 

posodabljajo nacionalne zbirke podatkov, 

ki so dostopne vsem državljanom in 

deležnikom ter vsebujejo vse ustrezne 

informacije o stopnji dostopnosti 

proizvodov in storitev, navedenih v 

členu 1(1) in (2). 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določbe, na podlagi katerih lahko 

potrošnik v skladu z nacionalno 

zakonodajo začne postopek pred sodiščem 

ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se 

zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb 

(a) določbe, na podlagi katerih lahko 

potrošnik v skladu z nacionalno 

zakonodajo začne postopek pred sodiščem 

ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se 

zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb 
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za prenos te direktive; za prenos te direktive; pritožbeni 

mehanizmi bi morali biti v skladu s 

členom 9 Konvencije učinkoviti, pregledni 

in dostopni; 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) določbe, s katerimi se vzpostavi 

mehanizem za pritožbe potrošnikov, ki bo 

celovit in bo imel ustrezna sredstva ter bo 

dopolnjeval sistem izvajanja in 

spremljanja. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne.  

2. Kazni so dovolj učinkovite, 

sorazmerne ter odvračilne, da za 

gospodarske subjekte niso alternativna 

možnost, s katero bi se lahko izognili 

zagotavljanju dostopnosti svojih 

proizvodov ali storitev. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Zbrani prihodki od naloženih 

kazni se ponovno namenijo ukrepom na 

področju dostopnosti. 
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Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te predpise uporabljajo od [... 

vstaviti datum: šest let po začetku 

veljavnosti te direktive]. 

2. Te predpise uporabljajo od [... 

vstaviti datum: pet let po začetku 

veljavnosti te direktive]. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 28 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do [… vstaviti datum: pet let po 

začetku uporabe te direktive], nato pa 

vsakih pet let Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij 

predloži poročilo o uporabi te direktive.  

Komisija do [… vstaviti datum: tri leta po 

začetku uporabe te direktive], nato pa 

vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij 

predloži poročilo o uporabi te direktive.  

 

Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 28 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V poročilu Komisija upošteva 

stališča gospodarskih subjektov in 

ustreznih nevladnih organizacij, vključno z 

invalidskimi organizacijami in 

organizacijami, ki zastopajo starejše. 

3. V poročilu Komisija upošteva 

stališča in priporočila gospodarskih 

subjektov in ustreznih nevladnih 

organizacij, zlasti invalidskih organizacij 

in organizacij, ki zastopajo starejše. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del B – točka 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) s pomočjo spletišč z dosledno in (e) s pomočjo spletišč z dosledno, 
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primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

standardizirano in primerno dostopnostjo, 

ki uporabniku omogoča dojemanje, 

uporabo in razumevanje, vključno s 

prilagodljivostjo predstavitve vsebin in 

interakcije, z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del B – točka 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) zagotavljanje dostopnih informacij 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(f) zagotavljanje dostopnih informacij 

za lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami, kot so informacije o spletni 

dostopnosti tolmačev za osebe s 

funkcionalnimi okvarami, vključno z 

invalidi; 
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MNENJE ODBORA ZA PETICIJE 

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev 

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

Pripravljavka mnenja: Kostadinka Kuneva 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlagani evropski akt o dostopnosti je pomemben del zakonodaje, ki lahko v okviru izvajanja 

Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD) poveča dostopnost za 

invalide, starejše in vse osebe z omejitvami pri celi vrsti proizvodov in storitev po vsej EU. 

Odbor PETI pozdravlja predlog Komisije kot pozitiven korak v smeri bolj vključujočega 

notranjega trga, na katerem bomo skušali izpolniti tudi potrebe najbolj ranljivih državljanov. 

Splošni problem odprave ovir za invalide sicer ni rešen, saj izvajanje Konvencije Združenih 

narodov o pravicah invalidov za države članice ni obvezno, a bi bilo treba predlagane ukrepe 

kljub temu sprejeti. 

Glede na to, da je področje uporabe predloga omejeno na specifične vidike storitev in 

proizvodov in zato le delno zajema ustrezne zahteve glede dostopnosti, bi lahko vse 

pomanjkljivosti, zaradi katerih ti ukrepi nimajo polnega učinka, odpravili s celostnim 

pristopom.   

Evropski akt o dostopnosti mora poleg zasnove in specifikacij za izrecni seznam proizvodov in 

storitev nujno vključevati tudi obveznost izgradnje dostopnega okolja zanje, drugače jih ne bo 

mogoče zares uporabljati. 

Upoštevati je treba, da bodo potrebne prilagoditve za dostopnost proizvodov za podjetja 

pomenile precejšnje stroške in da se večina invalidov sooča z resnimi finančnimi omejitvami, 

nima dostopa do zaposlitve in pogosto živi na pragu revščine. Glede na to je treba zagotoviti, 

da stroški prilagajanja proizvodov in storitev ne bodo bremenili prav njih. Zato bi morale države 

članice preučiti, kako bi lahko izkoristile financiranje EU, zlasti v podporo malim in srednjim 

podjetjem, ki bodo težje uvedla potrebne spremembe. 

Če bomo uporabljali opredelitev invalidov ali oseb s funkcijskimi omejitvami, nova direktiva 
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ne bo toliko vključujoča, kot je potrebno, saj ne bo odražala niti obsega niti raznolikosti in 

kompleksnosti problematike, s katero se te osebe spoprijemajo. Poleg tega predlagana 

opredelitev temelji na medicinskem modelu in je v nasprotju s Konvencijo o pravicah invalidov, 

ki se opira na socialni model. Zato se predlaga opredelitev „invalidi in osebe s starostnimi 

oslabitvami ali drugimi omejitvami“.  

Da bi preprečili nastanek nenamernih regulativnih vrzeli, bi bilo v področje uporabe direktive 

priporočljivo vključiti prometno infrastrukturo in vozila, za katera ne veljajo izrecno predpisi 

EU o dostopnosti.  

Čeprav predlog obravnava novoizdelane proizvode, je nedvomno treba prilagoditi tudi 

proizvode, ki so že v obtoku. To potrjuje precejšnje število peticij, ki dokazujejo, da se mnogi 

elementi, potrebni za vsakdanje življenje in gibanje, ne izboljšujejo in ostajajo nedostopni. Po 

začetku izvajanja direktive ter po oceni in po posvetovanju z deležniki bi jo bilo treba revidirati 

in predvideti razširitev področja uporabe, da bi postopoma zajeli tudi izdelke, ki so že v obtoku.  

Čeprav predlog v Prilogi I že vključuje „razumljivost“ kot merilo za lažji dostop za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, odbor PETI priporoča razmislek o tem, da bi to merilo vključili 

kot obvezno zahtevo za vse ustrezne proizvode in storitve, zajete v področju uporabe te 

direktive in njenih prilog.  

Odbor OZN za pravice invalidov ne priznava izraza „nesorazmerno breme“ in če se to 

obravnava kot razlog za neuporabo direktive, bi bilo nekaterim deležnikom omogočeno 

nespoštovanje obveznosti, kar bi utegnilo biti nevarno. Merila, kdaj gre za „nesorazmerno 

breme“, je treba zelo skrbno določiti. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za peticije poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da 

upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 21 

in 26, 

 

Predlog spremembe  2 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približevanjem zakonov in drugih 

predpisov držav članic ter z odpravo ovir 

za prosti pretok nekaterih dostopnih 

proizvodov in storitev. To bo povečalo 

razpoložljivost dostopnih proizvodov in 

storitev na notranjem trgu.  

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približanjem zakonov in drugih predpisov 

držav članic ter z odpravo ovir za prosti 

pretok dostopnih proizvodov in storitev. To 

bo povečalo razpoložljivost dostopnih 

proizvodov in storitev na notranjem trgu. 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko, število 

invalidov in/ali državljanov s funkcijskimi 

omejitvami pa se bo s staranjem 

prebivalstva Evropske unije zelo povečalo. 

Okolje, v katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in lajša neodvisno življenje. 

(2) Povpraševanje po dostopnih 

proizvodih in storitvah je veliko. To se 

kaže v visokem številu peticij, ki jih 

prejema Evropski parlament, v katerih se 

pojavljajo pomisleki zaradi dostopnosti 

proizvodov in storitev. Število invalidov in 

oseb s starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami se bo s staranjem prebivalstva 

Evropske unije zelo povečalo. Okolje, v 

katerem so proizvodi in storitve 

dostopnejši, omogoča bolj vključujočo 

družbo in je bistven pogoj za neodvisno 

življenje. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) ker so invalidne ženske in dekleta 

izpostavljene večplastnim oblikam 

diskriminacije; ker bi morale države 

članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi 

zagotovile polno in enakopravno uživanje 

vseh človekovih pravic in temeljnih 



 

PE597.391v02-00 298/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

svoboščin; 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, ustvarjajo 

ovire za prosti pretok takih proizvodov in 

storitev ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu. Te ovire še 

posebej prizadevajo gospodarske subjekte, 

zlasti mala in srednja podjetja (MSP). 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami, ustvarjajo ovire za prosti 

pretok takih proizvodov in storitev ter 

izkrivljajo učinkovito konkurenco na 

notranjem trgu. Te ovire še posebej 

prizadenejo gospodarske subjekte, zlasti 

mala in srednja podjetja (MSP). 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Zaradi razlik med nacionalnimi 

zahtevami glede dostopnosti posamezni 

subjekti, zlasti MSP in mikro podjetja, niso 

pripravljeni sklepati poslov zunaj 

domačega trga. Nacionalne ali celo 

regionalne ali lokalne zahteve glede 

dostopnosti, ki so jih določile države 

članice, se trenutno razlikujejo tako glede 

področja uporabe kot glede podrobnosti. 

Navedene razlike negativno vplivajo na 

konkurenčnost in rast zaradi dodatnih 

stroškov, ki so posledica razvoja in trženja 

dostopnih proizvodov in storitev za vsak 

nacionalni trg. 

(4) Zaradi razlik med nacionalnimi 

zahtevami glede dostopnosti posamezni 

subjekti, zlasti MSP in mikro podjetja, niso 

pripravljeni sklepati poslov zunaj 

domačega trga. Nacionalne ali celo 

regionalne ali lokalne zahteve glede 

dostopnosti, ki so jih določile države 

članice, se trenutno razlikujejo tako glede 

področja uporabe kot glede podrobnosti. 

Navedene razlike negativno vplivajo na 

konkurenčnost in rast zaradi dodatnih 

stroškov, ki so posledica razvoja in trženja 

dostopnih proizvodov in storitev za vsak 

nacionalni trg. Nacionalni organi, 

proizvajalci in ponudniki storitev se 

soočajo z negotovostjo v zvezi z zahtevami 

glede dostopnosti za potencialne čezmejne 

storitve in določbami okvira politik glede 

dostopnosti. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Za pravilno delovanje notranjega 

trga je zato treba nacionalne ukrepe 

približati na ravni Unije, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajšajo čezmejna trgovina in mobilnost, 

ter da se gospodarskim subjektom pomaga 

usmeriti sredstva v inovacije, namesto da 

jih porabljajo za usklajevanje z 

razdrobljenimi pravnimi zahtevami po vsej 

Uniji. 

(6) Za pravilno delovanje notranjega 

trga je zato treba nacionalne ukrepe 

približati na ravni Unije, da se odpravi 

razdrobljenost trga dostopnih proizvodov 

in storitev, ustvari ekonomija obsega, 

olajšajo čezmejna trgovina in mobilnost, 

tako da se zmanjšajo in preprečijo ovire 

ter olajša prosti pretok proizvodov in 

storitev ter prosto gibanje invalidov, in da 

se gospodarskim subjektom pomaga 

usmeriti sredstva v inovacije, namesto da 

jih porabljajo za usklajevanje z 

razdrobljenimi pravnimi zahtevami po vsej 

Uniji. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Koristi harmonizacije zahtev glede 

dostopnosti za notranji trg so se pokazale z 

uporabo Direktive 2014/33/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta v zvezi z dvigali1 in 

Uredbo (ES) št. 661/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta2 na področju prometa. 

(7) Koristi harmonizacije zahtev glede 

dostopnosti za notranji trg so se pokazale z 

uporabo Direktive 2014/33/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta v zvezi z dvigali1 in 

Uredbo (ES) št. 661/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta2 na področju prometa 

– vendar pa države članice navedene 

direktive ne izvajajo v celoti in navedene 

uredbe ne uporabljajo, če pa ju že, ju ne 

na enak način. 

____________________ ____________________ 

1 Direktiva 2014/33/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o harmonizaciji zakonodaje držav 

članic v zvezi z dvigali in varnostnimi 

komponentami za dvigala (UL L 96, 

1 Direktiva 2014/33/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o harmonizaciji zakonodaje držav 

članic v zvezi z dvigali in varnostnimi 

komponentami za dvigala (UL L 96, 
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29.3.2014, str. 251). 29.3.2014, str. 251). 

2 Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

zahtevah za homologacijo za splošno 

varnost motornih vozil, njihovih 

priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov 

in samostojnih tehničnih enot, namenjenih 

za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 

1). 

2 Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

zahtevah za homologacijo za splošno 

varnost motornih vozil, njihovih 

priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov 

in samostojnih tehničnih enot, namenjenih 

za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 

1). 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej si prizadeva 

zagotoviti polno spoštovanje pravic 

invalidov do ukrepov za zagotavljanje 

njihove samostojnosti, socialne in poklicne 

vključenosti ter sodelovanja v življenju 

skupnosti ter spodbujati uporabo člena 26 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

(9) Ta direktiva spoštuje temeljne 

pravice in upošteva načela, ki so priznana z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še posebej si prizadeva 

zagotoviti polno spoštovanje pravic 

invalidov in oseb s starostnimi oslabitvami 

ali drugimi omejitvami do ukrepov za 

zagotavljanje njihove samostojnosti, 

socialne in poklicne vključenosti ter 

sodelovanja v življenju skupnosti ter 

spodbujati uporabo členov 25 in 26 Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Obrazložitev 

Člen 25 Listine o temeljnih pravicah določa pravice starejših: 

Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter 

sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Splošni cilj strategije enotnega 

digitalnega trga je zagotoviti trajnostne 

gospodarske in družbene koristi s pomočjo 

(10) Splošni cilj strategije enotnega 

digitalnega trga je zagotoviti trajnostne 

gospodarske in družbene koristi s pomočjo 
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povezanega enotnega digitalnega trga. 

Potrošniki Unije še vedno ne morejo v 

celoti izkoristiti cen in izbire, ki jih lahko 

ponudi enotni trg, saj so čezmejne spletne 

transakcije še vedno zelo omejene. Tudi 

razdrobljenost omejuje povpraševanje po 

čezmejnih transakcijah e-trgovanja. 

Potrebni bodo usklajeni ukrepi, da se tudi 

invalidom zagotovi popoln dostop do novih 

elektronskih vsebin. Zato je treba 

harmonizirati zahteve glede dostopnosti na 

enotnem digitalnem trgu in zagotoviti, da 

bodo vsi državljani Unije, ne glede na 

svoje zmožnosti, lahko uživali njegove 

koristi. 

povezanega enotnega digitalnega trga, tako 

da se olajša trgovina in spodbuja 

zaposlovanje v Uniji. Potrošniki Unije še 

vedno ne morejo v celoti izkoristiti cen in 

izbire, ki jih lahko ponudi enotni trg, saj so 

čezmejne spletne transakcije še vedno zelo 

omejene. Tudi razdrobljenost omejuje 

povpraševanje po čezmejnih transakcijah 

e-trgovanja. Potrebni bodo usklajeni 

ukrepi, da se tudi invalidom ter osebam s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami zagotovi popoln dostop do 

novih elektronskih vsebin. Zato je treba 

harmonizirati zahteve glede dostopnosti na 

enotnem digitalnem trgu in zagotoviti, da 

bodo vsi državljani Unije, ne glede na 

svoje zmožnosti, lahko uživali njegove 

koristi. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Konvencija v svojem 9. členu od 

svojih pogodbenic zahteva, da sprejmejo 

ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom 

zagotovijo, da imajo enako kot drugi 

dostop do fizičnega okolja, prevoza, 

informacij in komunikacij, vključno z 

informacijskimi in komunikacijskimi 

tehnologijami in sistemi, ter do drugih 

objektov, naprav in storitev, ki so 

namenjene javnosti ali se zanjo opravljajo 

v mestu in na podeželju. Odbor Združenih 

narodov za pravice invalidov je navedel, da 

je treba ustvariti zakonodajni okvir s 

konkretnimi, izvršljivimi in časovno 

omejenimi merili za spremljanje 

postopnega uresničevanja dostopnosti. 

(12) Konvencija v svojem 9. členu od 

svojih pogodbenic zahteva, da sprejmejo 

ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom 

zagotovijo, da imajo enak dostop kot drugi 

do fizičnega okolja, prevoza, informacij in 

komunikacij, vključno z informacijskimi in 

komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, 

ter do drugih objektov, naprav in storitev, 

ki so namenjene javnosti ali se zanjo 

opravljajo v mestu in na podeželju. Odbor 

Združenih narodov za pravice invalidov je 

navedel, da je treba ustvariti zakonodajni 

okvir s konkretnimi, izvršljivimi in 

časovno omejenimi merili za spremljanje 

postopnega uresničevanja dostopnosti. 
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Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe o dostopnosti proizvodov in 

storitev, med katerimi bi v odsotnosti 

ukrepanja na ravni Unije prihajalo do 

čedalje večjih neskladij. 

(13) Zaradi začetka veljavnosti 

Konvencije v pravnem redu držav članic je 

treba nujno sprejeti dodatne nacionalne 

določbe, tudi za grajeno okolje, povezano 

z zagotavljanjem proizvodov in storitev, 

kjer bi brez ukrepanja na ravni Unije 

prihajalo do čedalje večjih neskladij. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Evropska strategija o invalidnosti 

za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza 

za Evropo brez ovir, ki je usklajena s 

Konvencijo, dostopnost opredeljuje kot eno 

od osmih področij ukrepanja ter je 

namenjena zagotavljanju dostopnosti 

proizvodov in storitev. 

(15) Evropska strategija o invalidnosti 

za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza 

za Evropo brez ovir, ki je usklajena s 

Konvencijo, dostopnost opredeljuje kot eno 

od osmih področij ukrepanja, kar je 

osnovni pogoj za udeležbo v družbi, ter je 

namenjena zagotavljanju dostopnosti 

proizvodov in storitev. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010)0636. 33 COM(2010)0636. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Proizvodi in storitve, ki spadajo v 

področje uporabe te direktive, so rezultat 

analize, ki je bila opravljena med pripravo 

ocene učinka in s pomočjo katere so bili 

opredeljeni relevantni proizvodi in storitve 

za osebe s funkcijskimi omejitvami, 

(16) Proizvodi in storitve, ki spadajo v 

področje uporabe te direktive, so rezultat 

analize, ki je bila opravljena med pripravo 

ocene učinka in s pomočjo katere so bili 

opredeljeni relevantni proizvodi in storitve 

za invalide ter osebe s starostnimi 
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vključno z invalidi in starejšimi, za katere 

so države članice sprejele ali bodo 

najverjetneje sprejele različne nacionalne 

zahteve glede dostopnosti. 

oslabitvami ali drugimi omejitvami, za 

katere so države članice sprejele ali bodo 

najverjetneje sprejele različne nacionalne 

zahteve glede dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Zahteve glede dostopnosti je treba 

uvesti na način, ki bi bil čim manj 

obremenjujoč za gospodarske subjekte in 

države članice, predvsem s tem, da se v 

področje uporabe vključi le skrbno 

izbrane proizvode in storitve. 

(18) Zahteve glede dostopnosti bodo 

vsem ljudem omogočile popolno uporabo 

proizvodov, storitev in infrastrukture, 

zajetih v tej direktivi, uvesti pa jih je treba 

na način, ki bi bil čim bolj učinkovit in 

čim manj obremenjujoč za gospodarske 

subjekte in države članice. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Zato je treba določiti zahteve glede 

dostopnosti, ki se uporabljajo za dajanje na 

trg proizvodov in storitev, ki spadajo na 

področje uporabe te direktive, da se 

zagotovi njihov prosti pretok na notranjem 

trgu. 

(19) Zato je treba določiti zahteve glede 

dostopnosti, ki se uporabljajo za dajanje na 

trg proizvodov in storitev ter z njimi 

povezanem grajenem okolju, ki spadajo v 

področje uporabe te direktive, da se 

zagotovi njihov prosti pretok na notranjem 

trgu ter mobilnost oseb. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Države članice morajo sprejeti vse 

ustrezne ukrepe za zagotovitev, da prosti 

(Ne zadeva slovenske različice.)   
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pretok proizvodov in storitev, ki jih zajema 

ta direktiva, ni oviran zaradi dostopnosti, 

kadar so skladni z ustreznimi zahtevami 

glede dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) V nekaterih primerih bi skupne 

zahteve glede dostopnosti grajenega okolja 

olajšale prosti pretok povezanih storitev in 

invalidov. Zato ta direktiva državam 

članicam omogoča, da vključijo grajeno 

okolje, ki se uporablja za zagotavljanje 

storitev, v področje uporabe te direktive, v 

okviru katerega mora izpolnjevati zahteve 

glede dostopnosti iz Priloge X. 

(23) V nekaterih primerih je dostopnost 

grajenega okolja nujni pogoj za to, da 

invalidi sploh lahko v celoti uporabljajo 

povezane storitve. Skupne zahteve glede 

dostopnosti grajenega okolja bi morale 

olajšati prosti pretok povezanih storitev in 

invalidov. Zato ta direktiva vključuje 

grajeno okolje, ki se uporablja za 

zagotavljanje storitev, v področje uporabe 

te direktive, v okviru katerega mora 

izpolnjevati zahteve glede dostopnosti iz 

Priloge X. 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Treba je zagotoviti, da bi se za 

zakonodajne akte Unije o obveznostih 

glede dostopnosti, ki ne zagotavljajo 

zahtev ali specifikacij glede dostopnosti, 

dostopnost opredelila s sklicevanjem na 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive. 

To velja za Direktivo 2014/23/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta1, 

Direktivo 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta2 in Direktivo 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta3, ki zahtevajo, da tehnične 

specifikacije in tehnične ali funkcionalne 

zahteve za koncesije, dela ali storitve, ki 

spadajo v njihovo področje uporabe, 

upoštevajo merila dostopnosti za invalide 

(24) Treba je zagotoviti, da bi se za 

zakonodajne akte Unije o obveznostih 

glede dostopnosti, ki ne zagotavljajo 

zahtev ali specifikacij glede dostopnosti, 

dostopnost opredelila s sklicevanjem na 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive. 

To velja za Direktivo 2014/23/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta1, 

Direktivo 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta2 in Direktivo 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta3, ki zahtevajo, da tehnične 

specifikacije in tehnične ali funkcionalne 

zahteve za koncesije, dela ali storitve, ki 

spadajo v njihovo področje uporabe, 

upoštevajo merila dostopnosti za invalide 
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ali oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom („univerzalno oblikovanje“). 

ali oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom („univerzalno oblikovanje“). 

Dostopnost za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami mora upoštevati tudi Direktiva 

2010/13/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta3a, Direktiva 2011/83/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta3b ter vsa 

druga veljavna zakonodaja Unije. Vsa 

druga prihodnja zakonodaja Unije, ki bi 

se sklicevala na dostopnost za invalide, bi 

morala potrošnikom pomagati sprejemati 

ozaveščene odločitve, institucije Unije pa 

bi morale dostopnost upoštevati pri 

pregledu zakonodaje Unije. 

____________________ ____________________ 

1 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

1 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

2 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju in razveljavitvi 

Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 65). 

2 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju in razveljavitvi 

Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 65). 

3 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 

opravljajo dejavnosti v vodnem, 

energetskem in prometnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi 

Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 243). 

3 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 

opravljajo dejavnosti v vodnem, 

energetskem in prometnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi 

Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 243). 

 3a Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in 

drugih predpisov držav članic o 

opravljanju avdiovizualnih medijskih 

storitev (Direktiva o avdiovizualnih 

medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, 

str. 1). 

 3a Direktiva 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2011 o pravicah potrošnikov, spremembi 

Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 

1999/44/ES Evropskega parlamenta in 
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Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 

85/577/EGS in Direktive 97/7/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 

304, 22.11.2011, str. 64). 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Večino delovnih mest v EU 

zagotavljajo MSP in mikropodjetja. So 

ključnega pomena za prihodnjo rast, 

vendar pa se pogosto srečujejo s težavami 

in ovirami pri razvoju svojih proizvodov 

ali storitev, zlasti v čezmejnem kontekstu. 

Zato je delo MSP in mikropodjetij treba 

olajšati s harmonizacijo nacionalnih določb 

o dostopnosti ter hkrati ohraniti potrebne 

zaščitne ukrepe. 

(26) Večino delovnih mest v EU 

zagotavljajo MSP in mikropodjetja. So 

ključnega pomena za prihodnji 

gospodarski razvoj, vendar pa se pogosto 

srečujejo s težavami in ovirami pri razvoju 

svojih proizvodov ali storitev, zlasti v 

čezmejnem kontekstu. Zato je delo MSP in 

mikropodjetij treba olajšati s harmonizacijo 

nacionalnih določb o dostopnosti ter hkrati 

ohraniti potrebne zaščitne ukrepe. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Gospodarski subjekti bi morali biti 

odgovorni za skladnost proizvodov in 

storitev v povezavi z njihovimi ustreznimi 

vlogami v dobavni verigi, da se zagotovita 

visoka raven varstva dostopnosti in poštena 

konkurenca na trgu Unije. 

(29) Gospodarski subjekti bi morali biti 

odgovorni za skladnost proizvodov in 

storitev v povezavi z njihovimi ustreznimi 

vlogami v dobavni verigi, s čimer 

zagotovijo potrebno raven dostopnosti, da 

se zagotovita visoka raven varstva 

dostopnosti in poštena konkurenca na trgu 

Unije. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Proizvajalec, ki natančno pozna 

proces zasnove in proizvodnje, je 

najprimernejši za izvedbo celotnega 

postopka ugotavljanja skladnosti. 

Obveznosti glede ugotavljanja skladnosti 

bi moral imeti proizvajalec. 

(30) Proizvajalec posreduje natančne 

podatke o procesu zasnove in proizvodnje 

in sodeluje pri izvedbi celotnega postopka 

ugotavljanja skladnosti Obveznosti glede 

ugotavljanja skladnosti bi moral imeti 

pristojni organ za nadzor trga v 

sodelovanju z organizacijami, ki zastopajo 

invalide, ob ustreznem upoštevanju zahtev 

zaupnosti in poslovnih skrivnosti. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Uvozniki bi morali zagotoviti, da 

proizvodi iz tretjih držav, ki vstopajo na trg 

Unije, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz te direktive in zlasti, da so 

proizvajalci izvedli ustrezne postopke 
ugotavljanja skladnosti navedenih 

proizvodov. 

(32) Uvozniki bi morali zagotoviti, da 

proizvodi iz tretjih držav, ki vstopajo na trg 

Unije, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz te direktive, vse informacije, 

potrebne za izvajanje ustreznih postopkov 
ugotavljanja skladnosti navedenih 

proizvodov, pa posredovati organom za 

nadzor trga. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Zaradi sorazmernosti bi se morale 

zahteve glede dostopnosti uporabljati 

samo, v kolikor ne predstavljajo 

nesorazmernega bremena za zadevni 

gospodarski subjekt ali zahtevajo 

sprememb proizvodov in storitev, ki bi 

lahko povzročile njihovo temeljito 

spremembo glede na določena merila. 

(36) Zaradi sorazmernosti bi se morale 

zahteve glede dostopnosti uporabljati 

samo, v kolikor ne predstavljajo 

nesorazmernega bremena za zadevni 

gospodarski subjekt ali zahtevajo 

sprememb proizvodov in storitev, ki bi 

lahko povzročile njihovo temeljito 

spremembo glede na določena merila. 

Kljub temu je treba imeti nadzorne 

mehanizme, da se po potrebi preveri, ali se 

izjeme od zahtev glede dostopnosti 
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upravičeno uporabljajo. 

Obrazložitev 

Izraz „nesorazmerno breme“ je preveč splošen in nejasen. Pušča veliko manevrskega 

prostora, da bi nedostopne ostale celo velike javne zgradbe, če bodo ustrezni pristojni organi 

tako presodili glede na „ocenjeno korist za invalide“ in „ocenjene prilagoditvene stroške“ za 

to, da bi na primer postala dostopna ena storitev. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Ta direktiva bi morala temeljiti na 

načelu „najprej pomisli na male“ in 

upoštevati upravne obremenitve, s katerimi 

se srečujejo MSP. Namesto zagotovitve 

splošnih izjem in odstopanj za navedena 

podjetja bi morala določiti ohlapnejša 

pravila za postopek ugotavljanja skladnosti 

in vzpostaviti zaščitne klavzule za 

gospodarske subjekte. Zato bi bilo treba pri 

določitvi pravil za izbor in izvajanje 

najustreznejših postopkov za ugotavljanje 

skladnosti upoštevati položaj MSP, 

obveznosti za ugotavljanje skladnosti 

zahtev glede dostopnosti pa bi bilo treba 

omejiti na obseg, ki ne predstavlja 
nesorazmernega bremena za MSP. Poleg 

tega bi morali organi za nadzor trga 

delovati sorazmerno z velikostjo podjetja 

in glede na to, ali gre za malo serijsko ali 

izvenserijsko proizvodnjo, ne da bi 

ustvarjali nepotrebne ovire za MSP ter 

ogrožali varstvo javnega interesa. 

(37) Ta direktiva bi morala imeti širok 

doseg in temeljiti na načelu „najprej 

pomisli na male“ ter upoštevati upravne 

obremenitve, s katerimi se spoprijemajo 

MSP. Namesto zagotovitve splošnih izjem 

in odstopanj za navedena podjetja bi 

morala določiti ohlapnejša pravila za 

postopek ugotavljanja skladnosti in 

vzpostaviti zaščitne klavzule za 

gospodarske subjekte. Izjeme od pravil za 

ugotavljanje skladnosti bi bilo treba 

razlagati restriktivno, vendar hkrati 

uporabljati sorazmerno, da ne bi ravnali v 

nasprotju z namenom podpore MSP. Zato 

bi bilo treba pri določanju pravil za izbor 

in izvajanje najustreznejših postopkov za 

ugotavljanje skladnosti upoštevati položaj 

MSP, obveznosti za ugotavljanje skladnosti 

zahtev glede dostopnosti pa naj ne bi 

predstavljale nesorazmernega bremena za 

MSP. Poleg tega bi morali organi za 

nadzor trga delovati sorazmerno glede na 

to, ali gre za malo serijsko ali izvenserijsko 

proizvodnjo, ne da bi ustvarjali nepotrebne 

ovire za MSP ter ogrožali varstvo javnega 

interesa. 

Obrazložitev 

Tukaj je obstajalo nasprotje, ker po eni strani zahtevamo, da se MSP ne sme nesorazmerno 

obremeniti, po drugi strani pa naj bi izjeme od pravil obravnavali restriktivno. S tem 

predlogom spremembe naj bi pojasnili, da sicer želimo malim in srednjim podjetjem nuditi 
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podporo, vendar ne smejo zlorabiti možnosti izjeme. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (37a) Če so ekonomski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

zaščitne klavzule, bi morali obvestiti 

potrošnike, da zadevni proizvod ali 

zadevna storitev delno ali v celoti ni v 

skladu z zahtevami glede dostopnosti iz te 

direktive in o razlogih za neskladnost ali 

delno skladnost. Te podatke bi bilo treba 

potrošnikom zagotoviti na jasen, dostopen 

in razumljiv način. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Da se olajša ugotavljanje skladnosti 

z veljavnimi zahtevami, je treba določiti 

domnevo o skladnosti za proizvode in 

storitve, ki so v skladu s prostovoljnimi 

harmoniziranimi standardi, sprejetimi v 

skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta39, za 

namene navedbe podrobnih tehničnih 

specifikacij navedenih zahtev. Komisija je 

evropskim organizacijam za 

standardizacijo izdala že več zahtev za 

standardizacijo s področja dostopnosti, ki 

bi jih lahko uporabili pri pripravi 

harmoniziranih standardov. 

(39) Da se olajša ugotavljanje skladnosti 

z veljavnimi zahtevami glede dostopnosti, 

je treba določiti domnevo o skladnosti za 

proizvode in storitve, ki so v skladu s 

prostovoljnimi harmoniziranimi standardi, 

sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 

1025/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta, za namene navedbe podrobnih 

tehničnih specifikacij navedenih zahtev. 

Komisija je evropskim organizacijam za 

standardizacijo izdala že več zahtev za 

standardizacijo s področja dostopnosti, ki 

bi jih lahko uporabili pri pripravi 

harmoniziranih standardov. Komisija bi 

morala razmisliti o izdaji nadaljnjih 

zahtev za standardizacijo glede posebnih 

vprašanj, povezanih s to direktivo, saj 

lahko harmonizirani standardi EU znatno 

poenostavijo izvajanje te direktive v 

državah članicah in zasebnem sektorju. 
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Glede tega bi morale biti invalidske 

organizacije neposredno udeležene pri 

razvoju teh standardov ali bi se bilo treba 

z njimi posvetovati. 

__________________ __________________ 

39 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12) 

39 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12) 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in, kjer je to potrebno, za 

uskladitev trga sprejeme izvedbene akte, s 

katerimi bi določila skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz te direktive. 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in kjer je to potrebno za 

uskladitev trga, sprejeme izvedbene akte, s 

katerimi bi določila skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz te direktive, in sicer ob sodelovanju 

invalidskih organizacij. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 42 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (42a) Pri izvajanju nadzora trga 

proizvodov bi organi za nadzor trga 

morali oceno skladnosti pregledati v 

sodelovanju z invalidi in invalidskimi 

organizacijami. 
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Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 43 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(43) Pri storitvah bi morale biti 

informacije, ki so potrebne za ugotavljanje 

skladnosti z zahtevami glede dostopnosti, 

zagotovljene v splošnih pogojih ali 

enakovrednem dokumentu. 

(43) Pri storitvah bi morale biti 

informacije, ki so potrebne za ugotavljanje 

skladnosti z zahtevami glede dostopnosti, 

zagotovljene v splošnih pogojih ali 

enakovrednem dokumentu, in to v 

dostopnih formatih za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami (npr. Braillova pisava, zvočni 

format za slepe ali slabovidne). 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 44 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Oznaka CE, ki predstavlja 

ustreznost proizvoda z zahtevami glede 

dostopnosti iz te direktive, je vidna 

posledica celotnega postopka, ki obsega 

ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. 

Ta direktiva bi morala upoštevati splošna 

načela, ki urejajo oznako CE, iz Uredbe 

(ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta 

in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo 

in nadzor trga v zvezi s trženjem 

proizvodov. 

(44) Oznaka CE, ki predstavlja 

ustreznost proizvoda z zahtevami glede 

dostopnosti iz te direktive, je vidna 

posledica celotnega postopka, ki obsega 

ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. 

Ta direktiva bi morala upoštevati splošna 

načela, ki urejajo oznako CE, iz Uredbe 

(ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta 

in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo 

in nadzor trga v zvezi s trženjem 

proizvodov. Uvesti bi bilo treba ločen 

sistem označevanja, da bi bilo vsem 

potrošnikom, tudi invalidom ter osebam s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami, bolj jasno, da so ti proizvodi 

in storitve skladni s to direktivo. Oznako 

CE bo tako treba dopolniti z 

informacijami na embalaži, ki bodo 

navajale dostopnost za uporabnike. 

____________________ ____________________ 

1 Uredba (ES) št. 765/2008 1 Uredba (ES) št. 765/2008 
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Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. 

julija 2008 o določitvi zahtev za 

akreditacijo in nadzor trga v zvezi s 

trženjem proizvodov ter razveljavitvi 

Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 

13.8.2008, str. 30). 

Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. 

julija 2008 o določitvi zahtev za 

akreditacijo in nadzor trga v zvezi s 

trženjem proizvodov ter razveljavitvi 

Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 

13.8.2008, str. 30). 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 45 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(45) V skladu z Uredbo (ES) št. 

765/2008 proizvajalec z namestitvijo 

oznake na proizvod izjavlja, da je proizvod 

skladen z vsemi veljavnimi zahtevanimi 

glede dostopnosti in za to prevzema 

celotno odgovornost. 

(45) V skladu z Uredbo (ES) št. 

765/2008 proizvajalec z namestitvijo 

oznake na proizvod in z dodatnimi 

informacijami o proizvodih in storitvah, ki 

izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti, 

izjavlja, da je proizvod skladen z vsemi 

veljavnimi zahtevanimi glede dostopnosti 

in za to prevzema polno odgovornost. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 48 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(48) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da organi za nadzor trga 

preverijo skladnost gospodarskih subjektov 

z merili iz člena 12(3) v skladu s 

poglavjem V. 

(48) Od držav članic se pričakuje, da 

zagotovijo, da organi za nadzor trga 

preverijo skladnost gospodarskih subjektov 

z merili iz člena 12(3) v skladu s 

poglavjem V in da se redno posvetujejo z 

organizacijami, ki zastopajo invalide. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 48 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (48a) V nacionalnih podatkovnih 

zbirkah, ki vsebujejo vse ustrezne 
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informacije o stopnji dostopnosti 

proizvodov in storitev, navedenih v 

členu 1(1) in (2), bi moralo biti 

omogočeno boljše vključevanje invalidov, 

oseb s starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami in njihovih organizacij v tržni 

nadzor proizvodov. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 49 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (49a) Na nacionalni in evropski ravni bi 

bilo treba vzpostaviti zbirke podatkov o 

nedostopnih proizvodih. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 50 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

okviru katerega so zainteresirane strani 

obveščene o ukrepih, ki se nameravajo 

izvajati glede proizvodov, neskladnih z 

zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. 

Organom za nadzor trga bi moral 

omogočati, da v sodelovanju z ustreznimi 

gospodarskimi subjekti glede takih 

proizvodov prej ukrepajo. 

(50) Določiti bi bilo treba zaščitni 

postopek – ki se uporablja samo v primeru 

nestrinjanja med državami članicami o 

ukrepih, ki jih izvaja država članica – v 

okviru katerega so zainteresirane strani 

obveščene o ukrepih, ki se nameravajo 

izvajati glede proizvodov, neskladnih z 

zahtevami glede dostopnosti iz te direktive. 

Organom za nadzor trga bi moral 

omogočati, da v sodelovanju z 

organizacijami, ki zastopajo invalide, in 

ustreznimi gospodarskimi subjekti glede 

takih proizvodov prej ukrepajo. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 54 



 

PE597.391v02-00 314/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(54) Ker cilja te direktive, namreč 

odprave ovir za prosti pretok nekaterih 

dostopnih proizvodov in storitev z 

namenom prispevanja k pravilnemu 

delovanju notranjega trga, države članice 

ne morejo zadovoljivo doseči, saj zahteva 

harmonizacijo različnih pravil, ki trenutno 

veljajo v njihovih pravnih redih, temveč se 

zaradi opredelitve skupnih zahtev glede 

dostopnosti in pravil za delovanje enotnega 

trga lažje doseže na ravni Unije, lahko 

Unija v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije sprejme potrebne ukrepe.  V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja – 

(54) Ker cilja te direktive, namreč 

odprave ovir za prosti pretok nekaterih 

dostopnih proizvodov in storitev z 

namenom prispevanja k pravilnemu 

delovanju notranjega trga in 

zadovoljevanja potreb vseh potrošnikov, 

države članice ne morejo zadovoljivo 

doseči, saj zahteva harmonizacijo različnih 

pravil, ki trenutno veljajo v njihovih 

pravnih redih, temveč se zaradi opredelitve 

skupnih zahtev glede dostopnosti in pravil 

za delovanje enotnega trga lažje doseže na 

ravni Unije, lahko Unija v skladu z 

načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 

o delovanju Evropske unije sprejme 

potrebne ukrepe. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta 

direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 

za doseganje navedenega cilja – 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 54 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (54a) Zahteve glede dostopnosti iz 

Priloge I k tej direktivi se pogosto 

sklicujejo na izraze, ki se običajno 

uporabljajo za dostopnost in se 

uporabljajo v drugi harmonizirani 

zakonodaji Unije, na primer Direktivi 

(EU) 2016/... Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 26. oktobra 2016 1a. Ti izrazi 

so: „zaznaven“, „razumljiv“, „ki omogoča 

uporabo“ in „zanesljiv“. Zaznavnost 

pomeni, da je treba informacije in dele 

uporabniškega vmesnika uporabnikom 

predstaviti tako, da jih lahko zaznajo. Da 

je zlahka omogočena uporaba pomeni, da 

je omogočeno rokovanje z upravljalnimi 

deli, sestavnimi deli uporabniškega 

vmesnika in navigacijo. Razumljivost 

pomeni, da morajo biti informacije, 
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vključno z upravljanjem uporabniškega 

vmesnika, razumljive. Zanesljivost 

pomeni, da mora biti vsebina dovolj 

vsestranska, da jo lahko zanesljivo 

tolmačijo zelo različni uporabniški 

posredniki, tudi podporne tehnologije. 

 ____________________ 

 1a Direktiva (EU) 2016/… Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 

2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih 

aplikacij organov javnega sektorja (UL L 

...). 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 54 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (54b) Ta direktiva bi se morala 

uporabljati za vse oblike blaga in storitev, 

tudi prodajo na daljavo. 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Poglavja I, II do V in VIII se 

uporabljajo za naslednje proizvode: 

1. Ta direktive vzpostavlja okvir za 

določitev zahtev glede dostopnosti v Uniji 

za proizvode iz tega odstavka in storitve iz 

odstavka 2 in sledečih., da bi zagotovili 

prost pretok teh proizvodov na notranjem 

trgu in hkrati povečali dostopnost teh 

proizvodov in storitev za invalide ter osebe 

s starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami. 

 Poglavja I, II do V in VIII se – vendar ne 

izključno – uporabljajo za naslednje 

proizvode: 
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Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) bankomate; (i) bankomate in plačilne terminale; 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) gospodinjske aparate, vključno s 

tistimi, ki se upravljajo z uporabniškim 

vmesnikom. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) telefonske storitve in s tem 

povezano terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi; 

(a) telefonske storitve in s tem 

povezano terminalsko opremo za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi ter grajeno okolje, ki ga 

uporabljajo stranke centrov storitev za 

stranke in trgovine operaterjev telefonije; 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza; 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza ter s tem 

povezano infrastrukturo, vključno z 

okoljem, s katerim upravljajo ponudniki 
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storitev in upravljavci infrastrukture; 

 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) bančne storitve, (d) bančne in plačilne storitve ter 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

bančnih storitev; 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) e-trgovino (f) e-trgovino, medijska spletišča in 

spletna mesta z novicami, spletne 

platforme in družbene medije; 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) nastanitvene storitve. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „dostopni proizvodi in storitve“ so 

proizvodi in storitve, ki so za osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, enako vidni, uporabljivi in 

(1) „dostopni proizvodi in storitve“ so 

proizvodi in storitve, ki so za invalide, 

vključno z osebami s starostnimi ali 

drugimi omejitvami, enako vidni, 
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razumljivi kot za druge; uporabljivi in razumljivi kot za druge; 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) „proizvajalec“ pomeni vsako 

fizično ali pravno osebo, ki izdeluje 

proizvod ali za katero se tak proizvod 

načrtuje zasnuje ali izdeluje in ki trži ta 

proizvod pod svojim imenom ali blagovno 

znamko; 

(10) „proizvajalec“ pomeni vsako 

fizično ali pravno osebo, ki izdeluje 

proizvod, ga spremeni na način, ki 

bistveno spremeni njegovo naravo in 

namen ali za katero se tak proizvod 

načrtuje zasnuje ali izdeluje in ki trži ta 

proizvod pod svojim imenom ali blagovno 

znamko; 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) „potrošnik“ pomeni vsako fizično 

osebo, ki kupuje zadevni proizvod ali je 

prejemnik zadevne storitve za namene, ki 

so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne 

ali poklicne dejavnosti; 

(15) „potrošnik“ pomeni vsako fizično 

osebo, ki kupuje zadevni proizvod ali je 

končni uporabnik proizvoda ali je 

prejemnik zadevne storitve kot posameznik 

ali skupaj z drugimi in za namene, ki so 

zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali 

poklicne dejavnosti; 

 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) „izvajalec storitev“ pomeni vsako 

fizično ali pravno osebo v Uniji v skladu s 

členom 48 Pogodbe, ki ima sedež v državi 

članici ter ponuja ali izvaja storitve s 
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področja uporabe te direktive. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) „podporne tehnologije“ pomenijo 

vsak predmet, del opreme ali sistem 

proizvodov, ki se uporablja za povečanje, 

ohranjanje ali izboljšanje funkcijskih 

zmožnosti invalidov in oseb s starostnimi 

oslabitvami ali drugimi omejitvami; 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21c) „storitev dostopa“ pomeni storitev, 

kot so zvočni opis, podnaslavljanje za 

gluhe in naglušne in znakovni jezik, ki 

izboljša dostop invalidov do 

avdiovizualnih vsebin; 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21d) „podnapisi za gluhe in naglušne“ 

pomeni pomožno sinhronizirano vizualno 

besedilo za govorjene in negovorjene 

zvočne informacije, potrebne za 

razumevanje medijskih vsebin; 
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Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21e) „zvočni opis“ pomeni dodatno 

zvočno sporočilo, ki se vstavi v dialog in 

opiše pomembne vidike vizualnih vsebin 

avdiovizualnih medijev, ki jih ni mogoče 

razbrati samo iz glavnega zvočnega 

zapisa; 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21f) „govorjeni podnapisi“ ali „zvočni 

podnapisi“ pomenijo glasno branje 

podnapisov v nacionalnem jeziku, če je 

govor v drugem jeziku; 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21g) „storitve prenosa“ pomenijo 

telefonske storitve, pri katerih je vključen 

tolmač in ki gluhim in naglušnim ter 

osebam z jezikovno-govornimi motnjami 

omogočajo, da s pomočjo tolmača 

komunicirajo po telefonu s slišečimi, tako 

da je sporazumevanje funkcionalno 

enakovredno kot med neinvalidi; 
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Predlog spremembe  58 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21h) „besedilo v realnem času“ pomeni 

komuniciranje s prenosom besedila, pri 

čemer se znaki med tipkanjem prenesejo 

prek terminala tako, da uporabnik zazna 

komunikacijo kot neprekinjeno; 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21i) „avtorsko orodje“ je programska 

oprema ali zbirka sestavnih delov 

programske opreme, ki jo lahko avtorji 

uporabljajo sami ali v sodelovanju, da bi 

ustvarili ali spremenili vsebino, ki jo 

uporabljajo drugi, vključno z drugimi 

avtorji; 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Računalniška strojna oprema in 

operacijski sistemi za splošno rabo 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka I Priloge I. 

2. Računalniška strojna oprema in 

operacijski sistemi ter gospodinjski 

aparati, ki se upravljajo z uporabniškim 

vmesnikom, za splošno rabo izpolnjujejo 

zahteve iz oddelka I Priloge I. 
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Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka II Priloge I. 

3. Samopostrežni terminali: 

bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice/vstopnice, avtomati za prijavo 

in plačilni terminali izpolnjujejo zahteve 

iz oddelka II Priloge I. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Telefonske storitve, vključno s 

storitvami v sili, in s tem povezana 

terminalska oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge 

I. 

4. Telefonske storitve, vključno s 

storitvami v sili, in s tem povezana 

terminalska oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka III Priloge 

I. Države članice zagotovijo, da je na vsem 

njihovem ozemlju in neprekinjeno 

dostopna vsaj ena storitev prenosa z 

besedilom in vsaj ena storitev prenosa z 

videom, pri čemer se posvetujejo z 

organizacijami uporabnikov, vključno z 

invalidskimi organizacijami, ter 

interoperabilnost teh storitev in 

telefonskih storitev; 

 Države članice zagotovijo tudi avdio in 

video komunikacijo ter komunikacijo z 

besedilom v realnem času (vsi načini 

pogovora) z nacionalnimi, regionalnimi in 

lokalnimi službami nujne pomoči. 
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Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Avdiovizualne medijske storitve in 

s tem povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge 

I. 

5. Avdiovizualne medijske storitve in 

s tem povezana oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka IV Priloge 

I. 

 Ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev, ki predvajajo v Uniji, do datuma 

iz člena 27(2) omogočijo dostopnost 

naslednjih storitev: 

 - vsaj 75 % vseh programov ima 

podnapise za gluhe in naglušne, 

 - vsaj 75 % vseh programov s 

podnapisi v nacionalnem jeziku ima 

govorjene podnapise, 

 - vsaj 5 % vseh programov ima 

tolmačenje v znakovni jezik. 

 Države članice omogočijo oblikovanje 

pravil ravnanja za ponudnike 

avdiovizualnih medijskih storitev pod 

njihovo jurisdikcijo, da bi zagotovile 

postopno izboljšanje dostopnosti njihovih 

storitev za osebe z okvaro vida in/ali 

sluha. 

 Ta pravila ravnanja so lahko ukrepi za 

samourejanje in sourejanje. Komisija in 

skupina evropskih regulatorjev za 

avdiovizualne medijske storitve podpira 

izmenjavo dobrih praks med ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev za 

namen iz drugega pododstavka. 

 Ta pravila ravnanja zajemajo zahtevo, da 

ponudniki avdiovizualnih medijskih 

storitev svojim državam članicam letno 

poročajo o sprejetih ukrepih in napredku 

v zvezi namenom iz drugega pododstavka. 
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Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Bančne storitve, spletišča, bančne 

storitve na osnovi mobilnih naprav, 

samopostrežni terminali, vključno z 

bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev, izpolnjujejo 

zahteve iz oddelka VI Priloge I. 

7. Bančne in plačilne storitve, 

spletišča, bančne in plačilne storitve na 

osnovi mobilnih naprav, samopostrežni 

terminali, vključno s plačilnimi terminali 

in bankomati, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih in plačilnih storitev, 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka VI Priloge 

I. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. E-trgovina izpolnjuje zahteve iz 

oddelka VIII Priloge I. 

9. E-trgovina, medijska spletišča in 

spletišča z novicami, spletne platforme in 

družbeni mediji izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka VIII Priloge I. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Države članice se lahko ob 

upoštevanju nacionalnih okoliščin 

odločijo, da grajeno okolje, ki ga 

uporabljajo stranke storitev potniškega 

prevoza, vključno z okoljem, ki ga 

upravljajo ponudniki storitev in upravljavci 

infrastrukture, ter grajenim okoljem, ki ga 

uporabljajo stranke bančnih storitev ter 

centri storitev za stranke in trgovine v 

okviru operaterjev telefonije, izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz oddelka X 

Priloge I, da bi jih lahko osebe s 

10. Države članice zagotovijo, da 

grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke 

storitev potniškega prevoza, vključno z 

okoljem, ki ga upravljajo ponudniki 

storitev in upravljavci infrastrukture, ter 

grajenim okoljem, ki ga uporabljajo 

stranke bančnih storitev ter centri storitev 

za stranke in trgovine v okviru operaterjev 

telefonije, ter drugimi storitvami ali 

prodajnimi mesti proizvodov iz te 

direktive, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz oddelka X Priloge I, da bi jih 
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funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, čim več uporabljale. 

lahko osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, ter osebe s starostnimi 

oslabitvami ali drugimi omejitvami čim 

več uporabljale. 

 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Proizvajalci na proizvodu, ali če to 

ni mogoče, na embalaži ali v dokumentu, 

priloženem proizvodu, navedejo svoje ime, 

registrirano trgovsko ime ali registrirano 

blagovno znamko in naslov, na katerem so 

dosegljivi, za vprašanja o proizvodu. V 

naslovu mora biti navedena kontaktna 

točka, na kateri je proizvajalec dosegljiv. 

6. Proizvajalci na proizvodu, ali če to 

ni mogoče, na embalaži ali v dokumentu, 

priloženem proizvodu, navedejo vsaj svoje 

ime, registrirano trgovsko ime ali 

registrirano blagovno znamko in naslov, na 

katerem so dosegljivi, ter svojo telefonsko 

številko za vprašanja o proizvodu. V 

naslovu mora biti navedena kontaktna 

točka, na kateri je proizvajalec dosegljiv. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila in varnostne 

informacije v jeziku, ki ga potrošniki in 

končni uporabniki brez težav razumejo, kot 

ga določi zadevna država članica. 

7. Proizvajalci zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila in varnostne 

informacije v jeziku, ki ga potrošniki in 

končni uporabniki brez težav razumejo, kot 

ga določi zadevna država članica, in vsaj v 

uradnem jeziku ozemlja države, v kateri se 

ponuja za uporabo ali potrošnjo. 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Proizvajalci pristojnemu 9. Proizvajalci pristojnemu 
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nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S 

tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg, ter 

zagotoviti skladnost z zahtevami iz člena 3. 

nacionalnemu organu predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, ki so 

potrebne, da se lahko kadarkoli dokaže 

skladnost proizvoda, v jeziku, ki ga ta 

organ brez težav razume. S tem organom 

na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri 

koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti 

tveganje, ki ga povzročajo proizvodi, ki so 

jih dali na trg, ter zagotoviti skladnost z 

zahtevami iz člena 3. 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) pristojnemu nacionalnemu organu 

na podlagi njegove utemeljene zahteve 

zagotovi vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

proizvoda; 

(a) pristojnemu nacionalnemu organu 

zagotovi vse informacije in dokumentacijo, 

potrebne za dokazovanje skladnosti 

proizvoda; 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Uvozniki na proizvodu, ali če to ni 

mogoče, na embalaži ali v dokumentu, 

priloženem proizvodu, navedejo svoje 

svoje ime, registrirano trgovsko ime ali 

registrirano blagovno znamko in naslov, na 

katerem so dosegljivi, za vprašanja o 

proizvodu. 

4. Uvozniki na proizvodu, ali če to ni 

mogoče, na zunanji embalaži ali v 

dokumentu, priloženem proizvodu, 

navedejo svoje ime, registrirano trgovsko 

ime ali registrirano blagovno znamko in 

naslov, na katerem so dosegljivi, in druge 

kontaktne podatke za vprašanja o 

proizvodu. 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Uvozniki zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila in 

informacije v jeziku, ki ga potrošniki in 

drugi končni uporabniki brez težav 

razumejo, kot ga določi zadevna država 

članica. 

5. Uvozniki zagotovijo, da so 

proizvodu priložena navodila in 

informacije v jeziku, ki ga potrošniki in 

drugi končni uporabniki brez težav 

razumejo, v uradnem jeziku ozemlja 

države članice, kot je določen v nacionalni 

zakonodaji in kot ga določi zadevna 

država članica. 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Uvozniki pristojnemu 

nacionalnemu organu na podlagi 

obrazložene zahteve predložijo vse 

potrebne informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, 

ki ga ta organ brez težav razume. S tem 

organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

kateri koli dejavnosti, katere cilj je 

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg. 

9. Uvozniki pristojnemu 

nacionalnemu organu predložijo vse 

informacije in dokumentacijo, potrebne za 

dokazovanje skladnosti proizvoda, v 

jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S 

tem organom na njegovo zahtevo 

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 

cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jih dali na trg. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Distributerji pri omogočanju 

dostopnosti proizvoda na trgu skrbno 

upoštevajo zahteve iz te direktive. 

1. Distributerji pri omogočanju 

dostopnosti proizvoda na trgu upoštevajo 

zahteve iz te direktive. 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Distributerji pred omogočanjem 

dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali 

imajo proizvodi oznako CE in ali so 

opremljeni z zahtevanimi dokumenti, 

navodili in informacijami v jeziku, ki ga 

potrošniki in drugi končni uporabniki v 

državi članici, kjer se omogoči dostopnost 

proizvoda na trgu, brez težav razumejo, ter 

da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila 

zahteve iz člena 5(5) in (6) in člena 7(4). 

2. Distributerji pred omogočanjem 

dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali 

sta proizvajalec in uvoznik izpolnila 

zahteve iz člena 5(5) in (6) ter člena 7(4), 

ali imajo proizvodi oznako CE in ali so 

opremljeni z zahtevanimi dokumenti, 

navodili in informacijami v jeziku, ki ga 

potrošniki in drugi končni uporabniki v 

državi članici, kjer se omogoči dostopnost 

proizvoda na trgu, brez težav razumejo, in 

vsaj v uradnem jeziku ozemlja države 

članice, kot je določen v nacionalni 

zakonodaji. 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Distributerji na podlagi utemeljene 

zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 

predložijo vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

proizvoda. S tem organom na njegovo 

zahtevo sodelujejo pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 

ki ga povzročajo proizvodi, ki so jim 

omogočili dostopnost na trgu. 

6. Distributerji pristojnemu 

nacionalnemu organu predložijo vse 

potrebne informacije in dokumentacijo za 

dokazovanje skladnosti proizvoda. S tem 

organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 

kateri koli dejavnosti, katere cilj je 

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 

proizvodi, ki so jim omogočili dostopnost 

na trgu. 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Gospodarski subjekti morajo biti 

sposobni predložiti informacije iz odstavka 

1 še 10 let po tem, ko jim je bil proizvod 

dobavljen, in 10 let po tem, ko so proizvod 

dobavili. 

2. Gospodarski subjekti morajo imeti 

fizično ali elektronsko evidenco in biti 

sposobni predložiti informacije iz odstavka 

1 še najmanj 10 let po tem, ko jim je bil 

proizvod dobavljen, in najmanj 10 let po 
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tem, ko so proizvod dobavili. 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Ponudniki storitev na podlagi 

utemeljene zahteve pristojnemu organu 

predložijo vse potrebne informacije za 

dokazovanje skladnosti storitve z 

zahtevami glede dostopnosti iz člena 3. S 

temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo 

pri vseh dejavnostih za zagotovitev 

skladnosti storitve z navedenimi 

zahtevami. 

4. Ponudniki storitev pristojnemu 

nacionalnemu organu predložijo vse 

informacije, potrebne za dokazovanje 

skladnosti storitve z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 3. S temi organi na 

njihovo zahtevo sodelujejo pri vseh 

dejavnostih za zagotovitev skladnosti 

storitve z navedenimi zahtevami. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

3 se uporabljajo, če to ne povzroča 

bistvenih sprememb vidika ali značilnost 

proizvoda ali storitve, zaradi katerih bi se 

spremenile osnovne značilnosti proizvoda 

ali storitve. 

1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

3 se uporabljajo, če to ne povzroča 

bistvenih sprememb proizvoda ali storitve, 

zaradi katerih bi se spremenile osnovne 

značilnosti proizvoda ali storitve. 

Predlog spremembe  80 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

(b) ocenjene stroške in koristi za 

gospodarske subjekte v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide in osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami, pri čemer se upoštevata 

pogostost in trajanje uporabe določenega 
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proizvoda ali storitve. 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) pomen obsega prodaje in 

trgovanja znotraj Unije po najnovejših 

razpoložljivih podatkih. 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Pri programih, ki lahko koristijo 

malim in srednjim podjetjem (MSP) ter 

zelo majhnim podjetjem, Komisija 

upošteva pobude, ki so v pomoč MSP ter 

zelo majhnim podjetjem, da v zasnovo 

svojih izdelkov ali pri zagotavljanju 

storitev vključijo vidike dostopnosti. 

 Lahko se pripravijo smernice, ki pokrivajo 

posebnosti malih in srednjih podjetij, ki 

delujejo v zadevnem proizvodnem in 

storitvenem sektorju. Če je potrebno, 

lahko Komisija v skladu z odstavkom 3 

pripravi dodatno posebno gradivo, da 

bodo MSP to direktivo lažje uporabljala. 

 Države članice, zlasti prek krepitve 

podpornih omrežij in struktur, spodbujajo 

MSP ter zelo majhna podjetja, da 

sprejmejo pozitiven pristop do dostopnosti 

že v fazi zasnove izdelka in ob 

zagotavljanju storitve. 
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Predlog spremembe  83 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 

se izravna s financiranjem iz drugih virov, 

ki niso lastna sredstva gospodarskega 

subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih. 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 

se izravna s financiranjem iz drugih virov, 

ki niso lastna sredstva gospodarskega 

subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih. 

Neprednostna obravnava ter pomanjkanje 

časa ali znanja niso legitimni razlogi za 

sklicevanje na nesorazmerno breme. 

Obrazložitev 

V skladu s splošnim komentarjem št. 2 Odbora OZN iz leta 2014 o dostopnosti je 

nesorazmernost bremena načeloma nesprejemljiva. V njem je navedeno, da je obveznost 

izvajanja dostopnosti brezpogojna. 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 

storitvami pomenila temeljite spremembe 

ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 

subjekt. 

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 

storitvami pomenila temeljite spremembe 

ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 

subjekt v sodelovanju z nacionalnim 

organom za nadzor trga in 

organizacijami, ki zastopajo invalide. 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 
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članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 

zahteve glede obveščanja, vendar pa 

morajo biti zmožna, da na zahtevo 

pristojnih organov za nadzor trga 

zagotovijo ustrezno dokumentacijo. 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Končno odločitev, ali se dovoli 

izjema, sprejme organ za nadzor trga 

države članice za vsak primer posebej, pri 

čemer upošteva neodvisno oceno tretje 

strani, ki jo lahko zagotovi gospodarski 

subjekt.  

 

Predlog spremembe  86 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Med ustreznimi deležniki se 

vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 

sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih 

zastopajo, ter organi za nadzor trga, da se 

opredelijo ustrezna načela za ocenjevanje 

izjem in tako zagotovi njihova skladnost. 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Če so ekonomski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

izjeme iz odstavkov 1 do 5, morajo 

obvestiti potrošnike, da zadevni proizvod 

ali zadevna storitev delno ali v celoti ni v 

skladu z zahtevami glede dostopnosti iz te 

direktive in o razlogih za neskladnost ali 

delno skladnost. 

 Ti podatki se potrošnikom zagotovijo na 

jasen, dostopen in razumljiv način. 

Podatki se skupaj z morebitnimi 

dodatnimi informacijami o dostopnosti 

zagotovijo po možnosti na samem 

proizvodu in na mestu ali v trenutku 

prodaje ali izvajanja storitve, da se 
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potrošniki lahko ozaveščeno odločijo. 

 
Predlog spremembe  88 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6c. Države članice se spodbuja k 

zagotavljanju spodbud in smernic za 

mikropodjetja, da bi olajšali izvajanje te 

direktive. Postopke in smernice razvijejo v 

posvetovanju z ustreznimi deležniki, 

vključno z invalidi in organizacijami, ki 

jih zastopajo. 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Pri postopku sprejemanja 

izvedbenih aktov se je treba sistematično 

posvetovati z ustreznimi deležniki, 

vključno z invalidi in organizacijami, ki 

jih zastopajo. 

 

Predlog spremembe  90 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Poleg izjave o skladnosti je na 

embalaži jasno in natančno navedeno 

tudi, da ima proizvod elemente 

dostopnosti. 
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Predlog spremembe  91 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da so 

potrošnikom na zahtevo v dostopni obliki 

na voljo informacije, ki jih imajo organi za 

nadzor trga o skladnosti gospodarskih 

subjektov z veljavnimi zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 3 in o oceni izjem iz 

člena 12, razen če informacij ni mogoče 

zagotoviti zaradi zaupnosti, kot je določeno 

v členu 19(5) Uredbe (ES) št. 765/2008. 

3. Države članice zagotovijo, da so 

potrošnikom v dostopni obliki na voljo 

informacije, ki jih imajo organi za nadzor 

trga o skladnosti gospodarskih subjektov z 

veljavnimi zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3 in o oceni izjem iz člena 12, razen 

če informacij ni mogoče zagotoviti zaradi 

zaupnosti, kot je določeno v členu 19(5) 

Uredbe (ES) št. 765/2008. 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice vzpostavijo javno 

dostopno zbirko podatkov (register) 

proizvodov, ki nimajo elementov 

dostopnosti. Potrošniki bi morali imeti 

možnost dostopati do informacij o 

proizvodih, ki nimajo elementov 

dostopnosti, in vnašati informacije o njih. 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 

za obveščanje potrošnikov ali drugih 

zainteresiranih strani o možnosti vlaganja 

pritožb. Vzpostaviti bi bilo treba tudi 

interaktivni sistem med nacionalnimi 

zbirkami podatkov, po možnosti v 

pristojnosti Komisije ali ustreznih 

predstavniških organizacij, da bi se 

informacije o proizvodih, ki nimajo 

elementov dostopnosti, širile v Evropi. 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 3 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Med ustreznimi deležniki se lahko 

vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 

sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih 

zastopajo, ter organi za nadzor trga, da se 

zagotovi vzpostavitev ustreznih in 

skladnih načel za ocenjevanje zahtev za 

izjeme glede skladnosti v zvezi z 

dostopnostjo proizvodov in storitev. 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog direktive 

Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice vzpostavijo, 

izvajajo in redno posodabljajo ustrezne 

postopke za: 

1. Države članice v sodelovanju z 

organizacijami, ki zastopajo invalide, 

vzpostavijo, izvajajo in redno posodabljajo 

podrobne in izčrpne ustrezne postopke za: 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog direktive 

Člen 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 18a 

 Države članice vzpostavijo in redno 

posodabljajo nacionalne zbirke podatkov, 

ki vsebujejo vse ustrezne informacije o 

stopnji dostopnosti proizvodov in storitev, 

navedenih v členu 1(1) in (2). Nacionalne 

zbirke podatkov so dostopne vsem 

državljanom in deležnikom. 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Komisija lahko ustanovi delovno 

skupino, sestavljeno iz predstavnikov 

nacionalnih organov za nadzor trga in 

predstavniških organizacij ustreznih 

deležnikov, vključno z invalidi, da bi 

olajšali izmenjavo informacij in primerov 

dobre prakse med organi za nadzor trga in 

zagotovili skladnost pri izpolnjevanju 

zahtev iz te direktive ali kadar je to 

potrebno na podlagi zahteve Komisije za 

mnenje o izjemah pri izpolnjevanju teh 

zahtev. 

Predlog spremembe  97 

Predlog direktive 

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar so ob zaključku postopka iz člena 

19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep 

države članice ali kadar Komisija meni, da 

je nacionalni ukrep v nasprotju z 

zakonodajo Unije, Komisija nemudoma 

začne posvetovanje z državami članicami 

in zadevnim gospodarskim subjektom 

oziroma subjekti ter oceni nacionalni 

ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija 

odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali 

ne. 

Kadar so ob zaključku postopka iz člena 

19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep 

države članice ali kadar Komisija meni, da 

je nacionalni ukrep v nasprotju z 

zakonodajo Unije, Komisija nemudoma 

začne posvetovanje z državami članicami, 

organizacijami, ki zastopajo invalide, in 

zadevnim gospodarskim subjektom 

oziroma subjekti ter oceni nacionalni 

ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija 

odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali 

ne. 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 

21 se uporabljajo, če pristojnim organom 

za namene navedenega člena ne nalagajo 

nesorazmernega bremena. 

črtano 
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Predlog spremembe  99 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za oceno, ali skladnost z 

zahtevami glede dostopnosti iz člena 21 

nalaga nesorazmerno breme, pristojni 

organi upoštevajo naslednje: 

črtano 

(a)  velikost, vire in naravo zadevnih 

pristojnih organov; 

 

(b)  ocenjene stroške in koristi za 

zadevne pristojne organe v primerjavi z 

ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 

upoštevata pogostost in trajanje uporabe 

določenega proizvoda ali storitve. 

 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ali skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 21 pomenila 

nesorazmerno breme, ocenijo zadevni 

pristojni organi. 

3. Ali skladnost z zahtevami glede 

dostopnosti iz člena 21 pomenila 

nesorazmerno breme, ocenijo zadevni 

pristojni organi. Neprednostna obravnava 

ter pomanjkanje časa ali znanja niso 

legitimni razlogi za sklicevanje na 

nesorazmerno breme. 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Kadar je pristojni organ uporabil 

izjemo za določen proizvod ali storitev, 

obvesti Komisijo in potrošnike, da zadevni 

proizvod ali storitev delno ali v celoti ne 

izpolnjuje zahtev glede dostopnosti iz te 
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direktive in o razlogih za neskladnost ali 

delno skladnost. 

 Ti podatki se potrošnikom zagotovijo na 

jasen, dostopen in razumljiv način. 

Podatki se skupaj z morebitnimi 

dodatnimi informacijami o dostopnosti 

zagotovijo po možnosti na samem 

proizvodu in na mestu ali v trenutku 

prodaje ali izvajanja storitve, da se 

potrošniki lahko ozaveščeno odločijo. 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) določbe, s katerimi se vzpostavi 

mehanizem za pritožbe potrošnikov, ki bo 

celovit in bo imel ustrezna sredstva ter bo 

dopolnjeval sistem izvajanja in 

spremljanja. 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne. 

2. Kazni so učinkovite, sorazmerne ter 

odvračilne, vendar za gospodarske 

subjekte ne smejo predstavljati alternative, 

s katero bi se lahko izognili zagotavljanju 

dostopnosti svojih proizvodov ali storitev. 

 

Predlog spremembe  104 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice dodelijo ustrezna 
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sredstva, da zagotovijo uvedbo in 

pobiranje kazni. Prihodki od kazni se 

lahko ponovno namenijo ukrepom na 

področju dostopnosti. 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Te predpise uporabljajo od [... 

vstaviti datum: šest let po začetku 

veljavnosti te direktive]. 

2. Te predpise uporabljajo od [... 

vstaviti datum: tri leta po začetku 

veljavnosti te direktive]. 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog direktive 

Člen 28 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do [… vstaviti datum: pet let po 

začetku uporabe te direktive], nato pa 

vsakih pet let Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij 

predloži poročilo o uporabi te direktive. 

Komisija do [… vstaviti datum: tri leta po 

začetku uporabe te direktive], nato pa 

vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij 

predloži poročilo o uporabi te direktive. 

Predlog spremembe  107 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računalniška strojna oprema in operacijski 

sistemi za splošno rabo; 

Računalniška strojna oprema in operacijski 

sistemi za splošno rabo ter gospodinjski 

aparati, ki se upravljajo z uporabniškim 

vmesnikom 
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Predlog spremembe  108 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami, lahko čim več predvidljivo 

uporabljajo. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem naslednjih zahtev glede 
dostopnosti: 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so razumljive; 

ii) morajo biti razumljive; (ii) so zaznavne; 

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so ustrezne velikosti in v pisavi, ki 

omogoča dovolj kontrasta med znaki in 

ozadjem, da bi kar se da izboljšali 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe; 

(iv) so dane na voljo v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavne, jih 

je mogoče zlahka uporabljati, so 

razumljive in zanesljive; 
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Predlog spremembe  110 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje), ki: 

 (i) izpolnjujejo zahteve iz točke (a) 

 (ii) jasno in natančno obveščajo 

uporabnike; 

 

Predlog spremembe  111 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c) navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki 

izpolnjujejo naslednje zahteve: 

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

(i) so dana na voljo v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavna, 

jih je mogoče zlahka uporabljati, so 

razumljiva in zanesljiva; 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine; 

(ii) v njih je navedeno in razloženo, 

kako uporabljati elemente dostopnosti 

proizvoda in kakšna je njegova 

združljivost z različnimi podpornimi 

tehnologijami, na voljo v Uniji in po 

svetu; 

 (iia) se na zahtevo zagotovijo v 

alternativnem neelektronskem formatu. 

Alternativni neelektronski formati lahko 

vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo. 
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Predlog spremembe  112 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti  

2. Zahteve glede funkcionalnosti za 

uporabniški vmesnik in zasnova proizvoda 

 

Predlog spremembe  113 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) če proizvod omogoča vizualne 

načine komunikacije in delovanja, je 

treba zagotoviti elemente, ki uporabnikom 

omogočajo boljšo uporabo svojega 

omejenega vida, tudi tako, da se zagotovi 

nastavljiva povečava brez izgube vsebine 

ali nastavljiva kontrast in svetlost; 

 

Predlog spremembe  114 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 2 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) načine upravljanja z omejenim 

dosegom in močjo; 

 

Predlog spremembe  115 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) sekvenčno upravljanje in alternative 

za fine motorične gibe; 

(g) sekvenčno upravljanje in alternative 

za fine motorične gibe, tudi, kadar se 

proizvod upravlja ročno. Proizvod ima 

elemente, ki uporabnikom omogočajo 
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uporabo z alternativnimi načini uporabe, 

ki ne zahtevajo niti finih motoričnih 

gibov, kot je upravljanje z roko ali moč v 

rokah, niti več gibov naenkrat; 

 

Predlog spremembe  116 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Storitve za pomoč uporabnikom 

 Storitve za pomoč uporabnikom, če so na 

voljo (službe za pomoč uporabnikom, 

klicni centri, tehnična podpora, storitve 

prenosa in storitve usposabljanja), 

zagotavljajo informacije o dostopnosti 

storitve in njeni združljivosti s podpornimi 

tehnologijami in storitvami, in sicer z 

dostopnimi načini komunikacije za 

invalide ter osebe s starostnimi 

oslabitvami ali drugimi omejitvami. 

 

Predlog spremembe  117 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Samopostrežni terminali: bankomati, 

prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice 

in avtomati za prijavo 

Samopostrežni terminali: bankomati, 

prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice, 

avtomati za prijavo in plačilni terminali 

 

Predlog spremembe  118 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – točka 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 
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invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

omejitvami lahko čim več predvidljivo 

uporabljajo. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem naslednjih zahtev glede 
dostopnosti: 

 

Predlog spremembe  119 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – točka 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so na voljo za več kot eno čutilo; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so razumljive; 

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe; 

(iv) morajo navesti in razložiti, kako 

aktivirati in uporabljati elemente 

dostopnosti proizvoda in kakšna je 

njegova združljivost s podpornimi 

tehnologijami; 

 (iva)  so ustrezne velikosti in v pisavi, ki 

omogoča dovolj kontrasta med znaki in 

ozadjem, da bi kar se da izboljšali 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe; 

 

 

Predlog spremembe  120 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – točka 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2; 

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov in oseb s 

starostnimi oslabitvami in drugimi 
omejitvami, v skladu s točko 2; 
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Predlog spremembe  121 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Storitve morajo biti zagotovljene na način, 

da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

Storitve morajo biti zagotovljene na način, 

da jih invalidi in osebe s starostnimi 

oslabitvami ali drugimi omejitvami lahko 

čim več predvidljivo uporabljajo. To je 

mogoče doseči z: 

 

Predlog spremembe  122 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi:  

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) na voljo so dane v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavne, jih 

je mogoče zlahka uporabljati, so 

razumljive in zanesljive v skladu s točko 

(c); 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

(ii) se na zahtevo zagotovijo v 

alternativnem neelektronskem formatu. 

Alternativni neelektronski formati lahko 

vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo. 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  
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Predlog spremembe  123 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 

storitve,z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

dojemanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  124 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 
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Predlog spremembe  125 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov ter oseb s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 
omejitvami: 

 

Predlog spremembe  126 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami lahko čim več predvidljivo 

uporabljajo. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem naslednjih zahtev glede 
dostopnosti: 

 

Predlog spremembe  127 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

je zagotovljena na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so razumljive;  

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so zaznavne;  

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so ustrezne velikosti in v pisavi, ki 

omogoča dovolj kontrasta med znaki in 

ozadjem, da bi čim bolj povečali berljivost 
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v predvidljivih pogojih uporabe;  

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe; 

(iv) so dane na voljo v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu, so zaznavne in jih 

je mogoče zlahka uporabljati;  

 (iva) so razumljive in zanesljive; 

 

Predlog spremembe  128 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje), ki: 

 (i) izpolnjujejo zahteve iz točke (a); 

 (ii) enostavno in natančno obveščajo 

uporabnike, da ima proizvod elemente 

dostopnosti in da je združljiv s podpornimi 

tehnologijami; 

 

Predlog spremembe  129 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve: 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na samem 

proizvodu in izpolnjujejo naslednje 

zahteve: 

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

(i) so dana na voljo v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavna, 

jih je mogoče zlahka uporabljati, so 

razumljiva in zanesljiva; 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine; 

(ii) v njih je navedeno in razloženo, 

kako uporabljati elemente dostopnosti 

proizvoda in kakšna je njegova 
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združljivost z različnimi podpornimi 

tehnologijami, na voljo v Uniji in po 

svetu;  

 (iia) se na zahtevo zagotovijo v 

alternativnem neelektronskem formatu. 

Alternativni neelektronski formati lahko 

vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo.  

 

Predlog spremembe  130 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) proizvoda, ki zagotavlja 

združljivost z različnimi podpornimi 

pripomočki in tehnologijami, ki so na 

voljo v Uniji in po svetu, vključno s 

tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  131 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti 

2. Zahteve glede funkcionalnosti za 

uporabniški vmesnik in zasnovo proizvoda 

 

Predlog spremembe  132 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) proizvod, ki lahko zakodira in 

odkodira dvosmerno govorno 

komunikacijo z visokokakovostnim 
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zvokom; 

 

Predlog spremembe  133 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 – točka i b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) proizvod, ki podpira dvosmerno 

govorno komunikacijo, uporabniku 

omogoča komunikacijo z drugim 

uporabnikom z besedilom v realnem času, 

to možnost pa lahko uporabnik uporablja 

samostojno ali v kombinaciji z govorom v 

sklopu istega klica; 

 

Predlog spremembe  134 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 – točka i c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ic) če proizvod podpira dvosmerno 

govorno komunikacijo v specifičnem 

omrežju, podpira tudi besedilo v realnem 

času v sklopu istega klica z uporabo 

formata besedila v realnem času, ki je 

specifičen za to omrežje; 

 

Predlog spremembe  135 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 – točka i d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (id) če proizvod, ki zagotavlja 

dvosmerno govorno komunikacijo, 

vključuje funkcionalnost videa v realnem 

času, proizvod zagotavlja video z 

ločljivostjo, ki uporabniku omogoča 

komunikacijo z znakovnim jezikom in 

branjem z ustnic; 
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Predlog spremembe  136 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 – točka i e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ie) če proizvod omogoča izhodne 

informacije z avdio pretvornikom, 

zagotavlja učinkovito brezžično povezavo 

s tehnologijami za omogočanje sluha, kot 

so slušni aparati, telefonske tuljave, 

polževi vsadki in podporne slušne 

naprave, ter maksimalno zmanjšuje 

interference s temi tehnologijami; 

 

Predlog spremembe  137 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Podporne storitve 

 Podporne storitve, če so na voljo (službe 

za pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), zagotavljajo 

informacije o dostopnosti proizvoda in 

njegovi združljivosti s podpornimi 

tehnologijami, in sicer z dostopnimi 

načini komunikacije za invalide ter osebe 

s starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami. 

 

Predlog spremembe  138 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotavljanjem informacij o (b) zagotavljanjem informacij o 
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delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

ki: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) so dane na voljo v dostopnem 

spletnem formatu in v elektronskih 

programskih vodičih ter so zaznavne, jih 

je mogoče zlahka uporabljati, razumljive 

in zanesljive v skladu s točko (c);  

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) navedejo iz razložijo, kako 

uporabljati elemente dostopnosti storitve v 

kombinaciji s povezano terminalsko 

opremo in kakšna je njena združljivost s 

podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) zagotovijo dostopne informacije za 

lažje dopolnjevanje z drugimi storitvami 

dostopa, ki jih nudi tretja oseba. 

 

Predlog spremembe  139 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 
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Predlog spremembe  140 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  141 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek – del A – točka 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov ter oseb s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 
omejitvami, ponudnik storitve pa zagotovi 

vsaj naslednje storitve dostopa: 

 (i) podnapise za gluhe in naglušne; 

 (ii) zvočni opis; 

 (iii) govorjene podnapise; 

 (iv) tolmačenje znakovnega jezika, 

 



 

PE597.391v02-00 354/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  142 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) če avdiovizualne vsebine vsebujejo 

storitve dostopa, je to jasno navedeno v 

informacijah o vsebini, pa tudi v 

elektronskih programskih vodičih; 

 

Predlog spremembe  143 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka e b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (eb) v posvetovanju z organizacijami 

uporabnikov, tudi organizacijami, ki 

zastopajo invalide, ponudniki 

avdiovizualnih medijskih storitev 

zagotovijo kakovostne storitve dostopa: 

 (i) ponudniki storitev zagotovijo, da 

so podnapisi za gluhe in naglušne dobro 

sinhronizirani z videom, berljivi, natančni 

in razumljivi in dejansko odražajo zvočne 

informacije. To vključuje pripravo 

specifikacij o kakovosti, ki zajemajo vsaj 

vrsto in velikost pisave, kontrast in 

uporabo barve, po možnosti pa tudi 

potrebne zahteve, da uporabnik upravlja 

podnapise za gluhe in naglušne; 

 (ii) ponudniki storitev zagotovijo, da 

so zvočni opis in govorjeni podnapisi 

dobro sinhronizirani z videom; to 

vključuje pripravo specifikacij o 

kakovosti, ki so povezane z umestitvijo 

zvoka ter jasnostjo zvočnega opisa in 

govorjenih podnapisov, pa tudi nujne 

zahteve, da jih uporabnik upravlja; 

 (iii) ponudniki storitev zagotovijo, da je 

tolmačenje znakovnega jezika natančno 

in razumljivo ter dejansko odraža zvočne 

informacije; to vključuje pripravo 

poklicnih zahtev za tolmače in specifikacij 
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o kakovosti glede načina zagotavljanja 

znakovnega jezika. Po možnosti se 

sprejme zahteve, da uporabnik upravlja 

zagotavljanje znakovnega jezika. 

 

Predlog spremembe  144 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelke IV – del A – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Podporne storitve 

 Podporne storitve, če so na voljo (službe 

za pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja) zagotavljajo 

informacije o dostopnosti storitve in njeni 

združljivosti s podpornimi tehnologijami 

in storitvami z dostopnimi načini 

komuniciranja za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami.  

 

Predlog spremembe  145 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami lahko čim več predvidljivo 

uporabljajo. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem naslednjih zahtev glede 
dostopnosti: 
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Predlog spremembe  146 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

je zagotovljena na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

(i) so razumljive; 

(ii) morajo biti razumljive; (ii) so zaznavne;  

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so ustrezne velikosti in v pisavi, ki 

omogoča dovolj kontrasta med znaki in 

ozadjem, da bi kar se da izboljšali 

berljivost v predvidljivih pogojih uporabe;  

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe; 

(iv) so dane na voljo v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavne, jih 

je mogoče zlahka uporabljati, so 

razumljive in zanesljive. 

 

Predlog spremembe  147 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje), ki: 

 (i) izpolnjujejo zahteve iz točke (a); 

 (ii) enostavno in natančno obveščajo 

uporabnike, da ima proizvod elemente 

dostopnosti in da je združljiv s podpornimi 

tehnologijami; 
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Predlog spremembe  148 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve: 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda ter njegovo 

shranjevanje in odstranjevanje, ki so 

zagotovljena ločeno ali na samem 

proizvodu in izpolnjujejo naslednje 

zahteve: 

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter  

(i) so dana na voljo v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavna, 

jih je mogoče zlahka uporabljati, so 

razumljiva in zanesljiva;  

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine; 

(ii) v njih je navedeno in razloženo, 

kako uporabljati elemente dostopnosti 

proizvoda in kakšna je njegova 

združljivost z različnimi podpornimi 

tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po 

svetu; 

 
(iia) se na zahtevo zagotovijo v 

alternativnem neelektronskem formatu. 

Alternativni neelektronski formati lahko 

vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo. 

 

Predlog spremembe  149 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) proizvod zagotavlja združljivost z 

različnimi podpornimi pripomočki in 

tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po 

svetu, vključno s tehnologijami za 

omogočanje sluha, kot so slušni aparati, 

telefonske tuljave, polževi vsadki in 

podporne slušne naprave. 
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Predlog spremembe  150 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – uvodni del 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporabniški vmesnik in zasnova 

funkcionalnosti   

Zahteve glede funkcionalnosti za 

uporabniški vmesnik in zasnovo proizvoda 

 

Predlog spremembe  151 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) če proizvod prikazuje 

avdiovizualne vsebine, ima način 

upravljanja za prikazovanje razpoložljivih 

podnapisov za gluhe in naglušne na 

izbranem video kanalu; 

 

Predlog spremembe  152 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – točka i b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) če proizvod prikazuje 

avdiovizualne vsebine, ima mehanizem za 

izbiranje in predvajanje zvočnega opisa 

na izbranem video kanalu; 

 

Predlog spremembe  153 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – točka i c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ic) če proizvod prikazuje 

avdiovizualne vsebine, ima mehanizem za 

izbiranje in predvajanje razpoložljivih 



 

RR\1125427SL.docx 359/381 PE597.391v02-00 

 SL 

govorjenih podnapisov na izbranem video 

kanalu; 

 

Predlog spremembe  154 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – točka i d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (id) če proizvod prikazuje 

avdiovizualne vsebine, ima po možnosti 

mehanizem za izbiranje in predvajanje 

razpoložljivega tolmačenja znakovnega 

jezika na izbranem video kanalu; 

 

Predlog spremembe  155 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – točka i e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ie) proizvod omogoča zagotavljanje 

razpoložljivih storitev dostopa posamično 

in v kombinaciji z drugimi;  

 

Predlog spremembe  156 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – točka i f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (if) proizvod omogoča čim večjo 

personalizacijo storitev dostopa, vključno 

z dostopanjem do storitev dostopa prek 

drugih sredstev, kot je sinhronizacija z 

drugo napravo;  

 

Predlog spremembe  157 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – točka i g (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ig) za aktivacijo storitev dostopa ima 

uporabnik enake možnosti upravljanja kot 

pri primarnih medijih; 

 

Predlog spremembe  158 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 – točka i h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ih) proizvod zagotavlja učinkovito 

brezžično povezavo s tehnologijami za 

omogočanje sluha, kot so slušni aparati, 

telefonske tuljave, polževi vsadki in 

podporne slušne naprave. 

 

 

Predlog spremembe  159 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Podporne storitve 

 Podporne storitve, če so na voljo (službe 

za pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), zagotavljajo 

informacije o dostopnosti proizvoda in 

njegovi združljivosti s podpornimi 

tehnologijami, in sicer z dostopnimi 

načini komunikacije za invalide ter osebe 

s starostnimi oslabitvami in drugimi 

omejitvami. 

 

Predlog spremembe  160 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Storitve morajo biti zagotovljene na način, 

da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z:  

Storitve morajo biti zagotovljene na način, 

da jih invalidi in osebe s starostnimi 

oslabitvami in drugimi omejitvami lahko 

čim več predvidljivo uporabljajo. To je 

mogoče doseči z: 

 

Predlog spremembe  161 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 – uvodni del 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) so dane na voljo v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavne, jih 

je mogoče zlahka uporabljati, so 

razumljive in zanesljive v skladu s točko 

(c); 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) v njih se navede in razloži, kako 

uporabljati elemente dostopnosti storitve, 

vključno z dostopnostjo vozil in okoliške 

infrastrukture ter grajenega okolja, pa 

tudi informacije o zagotovljeni pomoči v 

skladu z Uredbo 1107/2006, Uredbo 

1177/2010, Uredbo 1371/2007 in Uredbo 

181/2011. 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) na zahtevo se zagotovijo v 

alternativnem neelektronskem formatu. 

Alternativni neelektronski formati lahko 

vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo. 
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Predlog spremembe  162 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni;   

(b) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  163 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 – točka b a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba)  s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, ki so potrebne za 

zagotavljanje storitve, z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča zaznavanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na zanesljiv 

način, ki omogoča lažjo interoperabilnost 

z različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 
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Predlog spremembe  164 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(c) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov ter oseb s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 
omejitvami:  

 (i) sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic (elektronska rezervacija, nakup 

vozovnic itd.); 

 (ii) obveščanje v realnem času 

(časovni razporedi obveščanje o motnjah v 

prometu, povezovalne storitve, 

nadaljevanje potovanja z drugimi načini 

prevoza itd.); 

 (iii) dodatne informacije o storitvi (npr. 

o osebju na postajah, dvigalih v okvari ali 

storitvah, ki začasno niso na voljo); 

 

Predlog spremembe  165 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 – točka c a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) grajeno okolje, potrebno za 

zagotavljanje storitve, izpolnjuje zahteve iz 

oddelka X te priloge:  

 

Predlog spremembe  166 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 a (novo) 

 



 

PE597.391v02-00 364/381 RR\1125427SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Podporne storitve 

 Podporne storitve, če so na voljo (službe 

za pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), zagotavljajo 

informacije o dostopnosti storitve in njeni 

združljivosti s podpornimi tehnologijami 

in storitvami, z dostopnimi načini 

komuniciranja za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami. 

 

 

Predlog spremembe  167 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – del D – naslov 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

D. Samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza: 

D. Samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza, 

izpolnjujejo zahteve iz oddelka II: 

 

Predlog spremembe  168 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del A – točka b  

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

(i) na voljo so dane v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavne, jih 

je mogoče zlahka uporabljati, so 
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različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

razumljive in zanesljive v skladu s točko 

(c); 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) navede se in razloži, kako 

uporabljati elemente dostopnosti storitve v 

kombinaciji s povezano terminalsko 

opremo; 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) se na zahtevo zagotovijo v 

alternativnem neelektronskem formatu. 

Alternativni neelektronski formati lahko 

vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo. 

 (iiia) so razumljive, vendar ne presegajo 

ravni kompleksnosti, ki je višja od stopnje 

B2 (zgornja srednja raven) skupnega 

referenčnega okvira Sveta Evrope za 

jezike. 

 

Predlog spremembe  169 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del A – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  170 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del A – točka c a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) s pomočjo storitev na mobilnih 

napravah, vključno z aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje bančnih 

storitev, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  171 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del A – točka d 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(d) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov ter oseb s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 
omejitvami: 

 (i) elektronska identifikacija, 

varnostni ukrepi in načini plačila, 

potrebni za zagotavljanje storitve, so 

razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka 

uporabljati, so zanesljivi ter ne 

zmanjšujejo varnosti in zasebnosti 

uporabnika. 

 

Predlog spremembe  172 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del A – točka d a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) grajeno okolje, potrebno za 

zagotavljanje storitve, izpolnjuje zahteve iz 

oddelka X. 

 

Predlog spremembe  173 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del A – točka 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Podporne storitve 

 Podporne storitve, če so na voljo (službe 

za pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja), zagotavljajo 

informacije o dostopnosti storitve in njeni 

združljivosti s podpornimi tehnologijami 

in storitvami, z dostopnimi načini 

komuniciranja za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami. 

 

 

Predlog spremembe  174 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – del D – naslov 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

D. samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza 

D. samopostrežni terminali, prodajni 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza  

 izpolnjujejo zahteve iz oddelka II: 
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Predlog spremembe  175 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(b) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) na voljo so dane v dostopnem 

spletnem formatu in elektronskem 

nespletnem dokumentu in so zaznavne, jih 

je mogoče zlahka uporabljati, so 

razumljive in zanesljive v skladu s točko 

(c); 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) navede se in razloži, kako 

uporabljati elemente dostopnosti storitve v 

kombinaciji s povezano terminalsko 

opremo in njihovo združljivost s 

podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(iii) se na zahtevo zagotovijo v 

alternativnem neelektronskem formatu. 

Alternativni neelektronski formati lahko 

vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 

pisavo ali lahko berljivo besedilo. 

 

Predlog spremembe  176 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 
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mednarodni ravni; uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  177 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 – točka c a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  178 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 – točka e 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(e) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov ter oseb s 

starostnimi oslabitvami in drugimi 
omejitvami z zagotavljanjem navigacije po 

dokumentu, dinamičnih postavitev, 

možnosti sinhroniziranja avdio in video 

vsebine, tehnologije za pretvorbo besedila 

v govor in omogočanjem alternativnih 

pretvorb vsebine ter njeno 

interoperabilnost z različnimi podpornimi 
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tehnologijami, in sicer na lahko zaznaven 

in razumljiv način, tako, da jo je mogoče 

zlahka uporabljati in da omogoča 

največjo združljivost s sedanjimi in 

prihodnjimi uporabniškimi sredstvi. 

 

Predlog spremembe  179 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Podporne storitve 

 Podporne storitve, če so na voljo (službe 

za pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja) zagotavljajo 

informacije o dostopnosti storitve in njeni 

združljivosti s podpornimi tehnologijami 

in storitvami z dostopnimi načini 

komuniciranja za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami. 

 

Predlog spremembe  180 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – del B – naslov 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. Proizvodi B. Proizvodi izpolnjujejo zahteve iz 

oddelka I 

Predlog spremembe  181 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – naslov 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

E-trgovina E-trgovina, spletišča ponudnikov izdelkov 
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in storitev, medijska spletišča in spletna 

mesta z novicami, spletne platforme in 

družbeni mediji 

Predlog spremembe  182 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

(i) na voljo so dane v dostopnem 

spletnem formatu in so zaznavne, jih je 

mogoče zlahka uporabljati, so razumljive 

in zanesljive v skladu s točko (b); 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

(ii) navede se in razloži, kako 

uporabljati elemente dostopnosti storitve 

in njihovo združljivost z različnimi 

podpornimi tehnologijami; 

(iii) v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

 

 

Predlog spremembe  183 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

(b) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
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elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  184 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitev e-trgovine, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

Predlog spremembe  185 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) elektronska identifikacija, 

varnostni ukrepi in načini plačila, 

potrebni za zagotavljanje storitve, so 

razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka 

uporabljati, so zanesljivi ter ne 

zmanjšujejo varnosti in zasebnosti 

uporabnika. 
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Predlog spremembe  186 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Podporne storitve 

 Podporne storitve, če so na voljo (službe 

za pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja) zagotavljajo 

informacije o dostopnosti storitve in njeni 

združljivosti s podpornimi tehnologijami 

in storitvami z dostopnimi načini 

komuniciranja za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami. 

 

Predlog spremembe  187 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ODDELEK VIIIa 

 Nastanitvene storitve 

 A. Storitve 

 1.  Zagotavljanje storitev na način, da 

jih bodo invalidi ter osebe s starostnimi 

oslabitvami ali drugimi omejitvami čim 

več in čim bolj predvidljivo uporabljali, se 

doseže z: 

 (a) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih 

v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

 (i) na voljo so dane v dostopnem 

spletnem formatu in so zaznavne, jih je 

mogoče zlahka uporabljati, so razumljive 

in zanesljive v skladu s točko (b); 

 (ii) navede se in razloži, kako 

uporabljati elemente dostopnosti storitve 

in njihovo združljivost z različnimi 
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podpornimi tehnologijami; 

 (b) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 (c) s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitev e-trgovine, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 (d) elektronska identifikacija, 

varnostni ukrepi in načini plačila, 

potrebni za zagotavljanje storitve, so 

razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka 

uporabljati, so zanesljivi ter ne 

zmanjšujejo varnosti in zasebnosti 

uporabnika; 

 (e) omogočanjem dostopnosti 

grajenega okolja za invalide v skladu z 

zahtevami iz oddelka XI; 

 (f) vseh skupnih območij (recepcija, 

vhod, objekti za prostočasno dejavnost, 

konferenčne sobe itd.); 

 (g)  sobe v skladu z zahtevami iz 

oddelka XI, pri čemer je najmanjše število 

za invalide dostopnih sob na objekt: 

 - 1 za invalide dostopna soba za 
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objekte z manj kot 20 sobami; 

 - 2 za invalide dostopni sobi za 

objekte z več kot 20 in manj kot 50 

sobami; 

 - 1 dodatna za invalide dostopna 

soba na vsakih dodatnih 50 sob. 

 2. Podporne storitve 

 Podporne storitve, če so na voljo (službe 

za pomoč uporabnikom, klicni centri, 

tehnična podpora, storitve prenosa in 

storitve usposabljanja) zagotavljajo 

informacije o dostopnosti storitve in njeni 

združljivosti s podpornimi tehnologijami 

in storitvami z dostopnimi načini 

komuniciranja za invalide ter osebe s 

starostnimi oslabitvami ali drugimi 

omejitvami. 

 

Predlog spremembe  188 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del B – točka 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 

(e) s pomočjo spletišč in spletnih 

aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 

lažjo interoperabilnost z različnimi 

uporabniškimi sredstvi in podpornimi 

tehnologijami na ravni Unije in 

mednarodni ravni; 
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Predlog spremembe  189 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del B – točka 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea)  s pomočjo storitev na osnovi 

mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve, z dosledno in primerno 

dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 

zaznavanje, uporabo in razumevanje, 

vključno s prilagodljivostjo predstavitve 

vsebin in interakcije, po potrebi z 

zagotovitvijo dostopne elektronske 

alternative; na zanesljiv način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni. 

 

Predlog spremembe  190 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del B – točka 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami; 

(f) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami in tehnologijami, 

vključno s tehnologijami za omogočanje 

sluha, kot so slušni aparati, telefonske 

tuljave, polževi vsadki in podporne slušne 

naprave. 

 

Predlog spremembe  191 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek X – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zahteve glede dostopnosti za namene iz 

člena 3(10) v zvezi z grajenim okoljem, 

kjer se opravljajo storitve v okviru 

Zahteve glede dostopnosti za namene iz 

člena 3(10) v zvezi z grajenim okoljem, 

kjer se zagotavljajo proizvodi in storitve v 
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področja uporabe te direktive okviru področja uporabe te direktive 

 

Predlog spremembe  192 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek X – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) uporabo opreme in naprav, ki se 

uporabljajo pri opravljanju storitve; 

(g) uporabo opreme in naprav, ki se 

uporabljajo pri zagotavljanju proizvoda ali 

storitve; 
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