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Pozměňovací návrh 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh 
distributoři ověří, zda nese označení CE, 
zda jsou k němu přiloženy požadované 
doklady a návod a informace v jazyce 
snadno srozumitelném spotřebitelům a
ostatním konečným uživatelům v členském 
státě, v němž má být výrobek dodán na trh, 
a zda výrobce a dovozce splnili požadavky 
stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.

2. Před dodáním výrobku na trh 
distributoři ověří, zda je ve shodě s touto 
směrnicí a jsou k němu přiloženy 
požadované doklady a návod a informace 
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům v členském státě, v němž má 
být výrobek dodán na trh, a zda výrobce 
a dovozce splnili požadavky stanovené 
v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh 
distributoři ověří, zda nese označení CE, 
zda jsou k němu přiloženy požadované 
doklady a návod a informace v jazyce 
snadno srozumitelném spotřebitelům a
ostatním konečným uživatelům v členském 
státě, v němž má být výrobek dodán na trh, 
a zda výrobce a dovozce splnili požadavky 
stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.

2. Před dodáním výrobku na trh 
distributoři ověří, zda jsou k němu 
přiloženy požadované doklady a návod 
a informace v jazyce snadno 
srozumitelném spotřebitelům a ostatním 
konečným uživatelům v členském státě, 
v němž má být výrobek dodán na trh, a zda 
výrobce a dovozce splnili požadavky 
stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Vicky Ford, Daniel Dalton



PE599.726v03-00 4/159 AM\1121397CS.docx

CS

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh 
distributoři ověří, zda nese označení CE, 
zda jsou k němu přiloženy požadované 
doklady a návod a informace v jazyce 
snadno srozumitelném spotřebitelům a
ostatním konečným uživatelům v členském 
státě, v němž má být výrobek dodán na trh, 
a zda výrobce a dovozce splnili požadavky 
stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.

2. Před dodáním výrobku na trh 
distributoři ověří, zda jsou k němu 
přiloženy požadované doklady a návod 
a informace v jazyce snadno 
srozumitelném spotřebitelům a ostatním 
konečným uživatelům v členském státě, 
v němž má být výrobek dodán na trh, a zda 
výrobce a dovozce splnili požadavky 
stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6 a čl. 7 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí dodat 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom distributor 
výrobce nebo dovozce, jakož i orgány 
dozoru nad trhem.

3. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, informuje o tom 
výrobce a orgány dozoru nad trhem 
a nesmí dodat výrobek na trh, dokud 
nebude uveden do shody.

Or. it

Pozměňovací návrh 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí dodat 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom distributor výrobce 
nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad 
trhem.

3. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí dodat 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek není 
v souladu s touto směrnicí, informuje 
o tom distributor výrobce nebo dovozce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí dodat 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom distributor výrobce 
nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad 
trhem.

3. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí dodat 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko pro bezpečnost nebo zdraví, 
informuje o tom distributor výrobce nebo 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Or. de

Pozměňovací návrh 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že výrobek není ve 

3. Domnívá-li se distributor nebo má-
li důvod se domnívat, že výrobek není ve 
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shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí dodat 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom distributor výrobce 
nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad 
trhem.

shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí dodat 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko pro bezpečnost nebo zdraví, 
informuje o tom distributor výrobce nebo 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby 
k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom distributoři neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh, a 
uvedou podrobnosti zejména o nesouladu 
a o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
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který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby k 
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom distributoři neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh, a
uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby k 
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek není ve shodě s touto 
směrnicí, informují o tom distributoři 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž výrobek dodali na 
trh, a uvedou podrobnosti zejména 
o nesouladu a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. it

Pozměňovací návrh 456
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby k 
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom distributoři neprodleně
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh, a
uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby k 
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom distributoři nejpozději do 
24 hodin příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž výrobek dodali na 
trh, a uvedou podrobnosti zejména 
o nesouladu a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. ro

Pozměňovací návrh 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5



PE599.726v03-00 8/159 AM\1121397CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom distributoři neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh, a
uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby 
k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek 
představuje riziko pro bezpečnost nebo 
zdraví, informují o tom distributoři 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž výrobek dodali na 
trh, a uvedou podrobnosti zejména 
o nesouladu a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby k
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom distributoři neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh, a 
uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, nesplňuje požadavky 
této směrnice, zajistí, aby byla přijata 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto výrobku do souladu nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 
Dále, pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom distributoři neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh, a 
uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en
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Pozměňovací návrh 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby k 
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom distributoři neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh, a
uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

5. Distributoři, kteří se domnívají 
nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 
který dodali na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody nebo v případě potřeby k 
jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko pro 
bezpečnost nebo zdraví, informují o tom 
distributoři neprodleně příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
výrobek dodali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. de

Pozměňovací návrh 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a 
dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

6. Distributoři poskytnou příslušným 
vnitrostátním orgánům všechny informace 
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku. Spolupracují s dotčeným
orgánem na jeho žádost při činnostech, 
jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná 
výrobky, které uvedli na trh.

Or. en
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Pozměňovací návrh 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a 
dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

6. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a 
dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 
splnit požadavky na shodu výrobků, které 
uvedli na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a 
dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

6. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a 
dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit neshodu výrobků, které uvedli na 
trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace a
dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

6. Distributoři poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody výrobku. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Distributoři zajistí řádnou 
a soustavnou odbornou přípravu 
pracovníků, tak aby byli erudovaní ve 
způsobech, jak používat přístupné výrobky 
a poskytovat přístupné služby. Odborná 
příprava bude pokrývat otázky jako 
poskytování informací, poradenství 
a reklama.

Or. en

Odůvodnění

Nové ustanovení je doplněno na základě potřeby zajistit řádnou a soustavnou odbornou 
přípravu pracovníků, tak aby byli erudovaní ve způsobech, jak používat přístupné výrobky 
a služby.

Pozměňovací návrh 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty musí být 
schopny poskytnout informace uvedené v
odstavci 1 po dobu 10 let poté, co jim byl 
výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co 
dodaly výrobek.

2. Hospodářské subjekty musí být 
schopny poskytnout informace uvedené 
v odstavci 1 alespoň pět let nebo po dobu, 
která odpovídá životnosti daného výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty musí být 
schopny poskytnout informace uvedené v
odstavci 1 po dobu 10 let poté, co jim byl 
výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co 
dodaly výrobek.

2. Hospodářské subjekty musí být 
schopny poskytnout informace uvedené 
v odstavci 1 po dobu pěti let poté, co jim 
byl výrobek dodán, a po dobu pěti let poté,
co dodaly výrobek.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé služeb musí připravit 
nezbytné informace v souladu s přílohou 
III, ve kterých vysvětlí, jak služby splňují 
požadavky uvedené v článku 3. Tyto 
informace musí být zpřístupněny veřejnosti 
v písemném i ústním formátu, a to i 
způsobem, který je přístupný osobám s 
funkčním omezením a osobám se 

2. Poskytovatelé služeb musí připravit 
nezbytné informace v souladu s přílohou 
III, ve kterých vysvětlí, jak služby splňují 
požadavky uvedené v článku 3. Tyto 
informace musí být zpřístupněny veřejnosti 
způsobem, který je přístupný osobám se 
zdravotním postižením. Poskytovatelé 
služeb musí dané informace uchovávat po 
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zdravotním postižením. Poskytovatelé 
služeb musí dané informace uchovávat po 
celou dobu jejich poskytování.

celou dobu jejich poskytování.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé služeb musí připravit 
nezbytné informace v souladu s přílohou 
III, ve kterých vysvětlí, jak služby splňují 
požadavky uvedené v článku 3. Tyto 
informace musí být zpřístupněny veřejnosti 
v písemném i ústním formátu, a to i
způsobem, který je přístupný osobám s 
funkčním omezením a osobám se 
zdravotním postižením. Poskytovatelé 
služeb musí dané informace uchovávat po 
celou dobu jejich poskytování.

2. Poskytovatelé služeb musí připravit 
nezbytné informace v souladu s přílohou 
III, ve kterých vysvětlí, jak služby splňují 
požadavky uvedené v článku 3. Tyto 
informace musí být zpřístupněny veřejnosti 
v písemném i ústním formátu, a to 
i způsobem, který je přístupný osobám se 
zdravotním postižením. Poskytovatelé 
služeb musí dané informace uchovávat po 
celou dobu jejich poskytování.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poskytovatelé služeb poskytnou 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace nezbytné k prokázání shody 
služby s požadavky na přístupnost 
uvedenými v článku 3. Spolupracují s 
těmito orgány na jejich žádost při 
činnostech, jejichž cílem je uvést služby do 
shody s těmito požadavky.

4. Poskytovatelé služeb poskytnou 
příslušným vnitrostátním orgánům
všechny informace nezbytné k prokázání 
shody služby s požadavky na přístupnost 
uvedenými v článku 3. Spolupracují s 
těmito orgány na jejich žádost při 
činnostech, jejichž cílem je uvést služby do 
shody s těmito požadavky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poskytovatelé služeb poskytnou 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace nezbytné k prokázání shody 
služby s požadavky na přístupnost 
uvedenými v článku 3. Spolupracují s 
těmito orgány na jejich žádost při 
činnostech, jejichž cílem je uvést služby do 
shody s těmito požadavky.

4. Poskytovatelé služeb poskytnou 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
na základě jeho žádosti všechny informace 
nezbytné k prokázání shody služby 
s požadavky na přístupnost uvedenými 
v článku 3. Spolupracují s těmito orgány na 
jejich žádost při činnostech, jejichž cílem 
je uvést služby do shody s těmito 
požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výrobky a služby, na které se
vztahuje nařízení (EU) č. 1300/2014 
(PRM TSI), splňují požadavky na 
přístupnost stanovené v článku 3.

Or. de

Odůvodnění

Článek by měl zajistit, aby nedocházelo ke zdvojování právních předpisů. Výrobky a služby, 
na které se vztahuje nařízení (EU) č. 1300/20014 o stanovení technické specifikace pro 
interoperabilitu týkající se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním 
postižením a osoby s omezenou schopností pohybu, by tudíž měly být uznány jako splňující 
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požadavky této směrnice.

Pozměňovací návrh 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. I tehdy, když je ke službě nebo 
části služby smluvně zavázána třetí strana, 
by přístupnost dané služby neměla být 
ohrožena a uplatní se povinnosti podle 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Poskytovatelé služeb zajistí řádnou 
a soustavnou odbornou přípravu 
pracovníků, tak aby znali způsoby, jak 
používat přístupné výrobky a služby. 
Odborná příprava bude pokrývat otázky 
jako poskytování informací, poradenství 
a reklama.

Or. en

Odůvodnění

Nové ustanovení je doplněno na základě potřeby zajistit řádnou a soustavnou odbornou 
přípravu pracovníků, tak aby byli erudovaní ve způsobech, jak používat přístupné výrobky 
a služby.
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Pozměňovací návrh 474
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Požadavky na přístupnost uvedené 
v článku 3 se použijí do té míry, aby 
nevedly k významné změně některého 
prvku nebo rysu výrobku nebo služby, 
která by změnila základní povahu výrobku 
nebo služby.

1. Požadavky na přístupnost uvedené 
v článku 3 se použijí do té míry, aby 
nevedly k významné změně základní 
povahy výrobku nebo služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odhadované náklady a přínosy pro 
hospodářské subjekty ve vztahu k
očekávanému přínosu pro osoby se 
zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti a doby využití konkrétního 
výrobku nebo služby.

b) odhadované náklady a přínosy pro 
hospodářské subjekty ve vztahu 
k očekávanému přínosu pro osoby 
s funkčním omezením a osoby se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odhadované náklady a přínosy pro 
hospodářské subjekty ve vztahu k
očekávanému přínosu pro osoby se 

b) odhadované náklady a přínosy pro 
hospodářské subjekty ve vztahu 
k očekávanému přínosu pro osoby se 
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zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti a doby využití konkrétního 
výrobku nebo služby.

zdravotním postižením, osoby s funkčním 
omezením a osoby s postižením 
souvisejícím s věkem nebo jinými druhy 
poškození se zohledněním četnosti a doby 
využití konkrétního výrobku nebo služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odhadované náklady a přínosy pro 
hospodářské subjekty ve vztahu k
očekávanému přínosu pro osoby se 
zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti a doby využití konkrétního 
výrobku nebo služby.

b) odhadované náklady a přínosy pro 
hospodářské subjekty ve vztahu 
k očekávanému přínosu pro osoby 
s funkčním omezením a osoby se 
zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti a doby využití konkrétního 
výrobku nebo služby.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zachován slučovací poměr mezi odkazem na „osoby s funkčním omezením“ a na 
„osoby se zdravotním postižením“, aby se tak poukázalo na to, že z této směrnice bude mít 
prospěch mnohem širší okruh obyvatel. Také při provádění analýzy nákladů a přínosů je 
zásadní vzít v úvahu veškeré obyvatelstvo, které má přínos z přístupných výrobků a služeb.

Pozměňovací návrh 478
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda záměr nebude mít významný 
negativní vliv na spotřebitele, zejména 
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pokud jde o dostupnost podobných 
výrobků a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) životnost strojů nezbytných pro 
poskytování služeb.

Or. de

Odůvodnění

Pokud je například stroj pro výdej lístků a jízdenek s životností více než 10 let ve funkčním 
stavu a představuje velkou investici, není rozumné ukládat hospodářským subjektům 
povinnosti ho nahradit ihned po datu použitelnosti této směrnice. Posouzení toho, co 
představuje nepřiměřenou zátěž, by proto mělo přihlédnout k životnosti strojů, tím spíše, že 
oblast působnosti této směrnice je omezena na nové výrobky a služby.

Pozměňovací návrh 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) alternativy, které jsou 
poskytovateli služeb přepravy cestujících 
zdarma nabízeny a jsou k dispozici.

Or. de

Odůvodnění

Poskytovatelé služeb, především pak v odvětví dopravy, nabízejí často služby pracovníků, 
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kteří nabízejí pomoc osobám se zdravotním postižením při používání automatů. K takové 
asistenci, jež více zohledňuje individuální potřeby osob se zdravotním postižením, je při 
posuzování přiměřenosti zátěže nutné přihlédnout.

Pozměňovací návrh 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má se za to, že zátěž není 
nepřiměřená, je-li kompenzována 
financováním z jiných než vlastních zdrojů 
hospodářských subjektů, ať již veřejných, 
nebo soukromých.

4. Má se za to, že zátěž není 
nepřiměřená, je-li kompenzována 
financováním z jiných než vlastních zdrojů 
hospodářských subjektů, zpřístupněných 
pro účely zlepšování přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má se za to, že zátěž není 
nepřiměřená, je-li kompenzována 
financováním z jiných než vlastních zdrojů 
hospodářských subjektů, ať již veřejných, 
nebo soukromých.

4. Má se za to, že zátěž není 
nepřiměřená, je-li kompenzována 
financováním z jiných než vlastních zdrojů 
hospodářských subjektů, ať již veřejných, 
nebo soukromých. Nedostatečná priorita 
či nedostatek času či znalostí se 
nepovažují za oprávněné důvody pro 
tvrzení, že se jedná o nepřiměřenou zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Jiří Maštálka
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má se za to, že zátěž není 
nepřiměřená, je-li kompenzována 
financováním z jiných než vlastních zdrojů 
hospodářských subjektů, ať již veřejných, 
nebo soukromých.

4. Má se za to, že zátěž není 
nepřiměřená, je-li kompenzována 
financováním z jiných než vlastních zdrojů 
hospodářských subjektů, ať již veřejných, 
nebo soukromých. Nedostatečná priorita 
či nedostatek času či znalostí se 
nepovažují za oprávněné důvody pro 
tvrzení, že se jedná o nepřiměřenou zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Posouzení, zda soulad s požadavky 
na přístupnost pro výrobky nebo služby 
způsobuje zásadní změny nebo 
nepřiměřenou zátěž, musí provést 
hospodářský subjekt.

5. Posouzení, zda soulad s požadavky 
na přístupnost pro výrobky nebo služby 
způsobuje zásadní změny nebo 
nepřiměřenou zátěž, musí provést 
hospodářský subjekt. Nedostatečná 
priorita či nedostatek času či znalostí se 
nepovažují za oprávněné důvody pro 
tvrzení, že se jedná o nepřiměřenou zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Posouzení, zda soulad s požadavky 
na přístupnost pro výrobky nebo služby 

5. Posouzení, zda soulad s požadavky 
na přístupnost pro výrobky nebo služby 
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způsobuje zásadní změny nebo 
nepřiměřenou zátěž, musí provést 
hospodářský subjekt.

způsobuje zásadní změny nebo nadměrnou
zátěž, musí provést orgány dozoru nad 
trhem, ve spolupráci s organizacemi 
zastupujícími osoby se zdravotním 
postižením.

Or. it

Pozměňovací návrh 486
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Posouzení, zda soulad s požadavky 
na přístupnost pro výrobky nebo služby 
způsobuje zásadní změny nebo 
nepřiměřenou zátěž, musí provést 
hospodářský subjekt.

5. Posouzení, zda soulad s požadavky
na přístupnost pro výrobky nebo služby 
způsobuje zásadní změny nebo 
nepřiměřenou zátěž, musí provést 
hospodářský subjekt spolu s uživateli 
a odborníky na požadavky na přístupnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v 
odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto 
požadavku učinit oznámení osvobozeny, 
musí však být schopny příslušnou 
dokumentaci dodat na žádost příslušného 
orgánu dozoru nad trhem.

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to orgánu dozoru nad trhem 
členského státu, na jehož trh se výrobek 
nebo služba uvádí nebo dodává. Posouzení 
musí být předloženo příslušnému orgánu 
dozoru nad trhem v souladu s odstavcem 3 
v případě, že o ně tento požádá.
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Or. de

Pozměňovací návrh 488
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v 
odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto 
požadavku učinit oznámení osvobozeny, 
musí však být schopny příslušnou 
dokumentaci dodat na žádost příslušného 
orgánu dozoru nad trhem.

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v 
odstavci 3. Pokud hospodářský subjekt 
nepředloží nezávislé posouzení třetí 
strany, orgán dozoru nad trhem posouzení 
pro účely udělení výjimky systematicky 
ověří.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v
odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto 
požadavku učinit oznámení osvobozeny, 
musí však být schopny příslušnou 
dokumentaci dodat na žádost příslušného 
orgánu dozoru nad trhem.

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
informují o tom příslušný orgán dozoru 
nad trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Posouzení uvedené v odstavci 3 bude 
orgánu dozoru nad trhem předloženo na 
základě odůvodněné žádosti. 
Mikropodniky jsou od tohoto požadavku 
učinit oznámení osvobozeny, musí však 
být schopny příslušnou dokumentaci dodat 
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na žádost příslušného orgánu dozoru nad 
trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Anneleen Van Bossuyt

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v 
odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto 
požadavku učinit oznámení osvobozeny, 
musí však být schopny příslušnou 
dokumentaci dodat na žádost příslušného 
orgánu dozoru nad trhem.

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v 
odstavci 3. Malé a střední podniky jsou od 
tohoto požadavku učinit oznámení 
osvobozeny, musí však být schopny 
příslušnou dokumentaci dodat na žádost 
příslušného orgánu dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v 
odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto 

6. Pokud hospodářské subjekty 
použily pro konkrétní výrobek nebo službu 
výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 
oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem členského státu, na jehož trh se 
výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 
Oznámení zahrnuje posouzení uvedené v 
odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto 
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požadavku učinit oznámení osvobozeny, 
musí však být schopny příslušnou 
dokumentaci dodat na žádost příslušného 
orgánu dozoru nad trhem.

požadavku učinit oznámení osvobozeny, 
musí však být schopny příslušnou 
dokumentaci dodat na žádost příslušného 
orgánu dozoru nad trhem. Orgán dozoru 
nad trhem posouzení pro účely udělení 
výjimky systematicky ověří.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Zavede se strukturovaný dialog 
mezi příslušnými zainteresovanými 
stranami, včetně osob se zdravotním 
postižením a jejich zastupitelských 
organizací a orgánů dozoru nad trhem, 
aby se zajistilo, že budou stanoveny 
přiměřené zásady pro posuzování výjimek 
s cílem zajistit jejich konzistentnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Zavede se strukturovaný dialog 
mezi příslušnými zainteresovanými 
stranami, včetně osob se zdravotním 
postižením a jejich zastupitelských 
organizací a orgánů dozoru nad trhem, 
aby se zajistilo, že budou stanoveny 
přiměřené zásady pro posuzování výjimek 
s cílem zajistit jejich konzistentnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 494
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Zavede se strukturovaný dialog 
mezi příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně osob se zdravotním postižením 
a jejich zastupitelských organizací 
a orgánů dozoru nad trhem, aby se 
zajistilo, že budou stanoveny přiměřené 
konzistentní zásady pro posuzování 
výjimek.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Zavede se strukturovaný dialog 
mezi příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením a orgánů dozoru 
nad trhem, aby se zajistilo, že budou 
stanoveny přiměřené konzistentní zásady 
pro posuzování výjimek.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být podporována účast osob se zdravotním postižením a jejich zastupujících 
organizací na rovném základě s ostatními zúčastněnými stranami.
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Pozměňovací návrh 496
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, a to zejména 
posilováním podpůrných sítí a struktur, že 
budou vybízeny malé a střední podniky 
a velmi malé podniky, aby k přístupnosti 
řádně přistupovaly co nejdříve v návrhové 
fázi výrobku a při poskytování služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Členské státy se vybízejí, aby 
v zájmu usnadnění provádění této 
směrnice poskytovaly pobídky a pokyny 
pro mikropodniky a malé a střední 
podniky. Postupy a pokyny budou 
vypracovány v konzultaci s příslušnými 
zúčastněnými stranami, včetně organizací, 
které zastupují osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Marlene Mizzi
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V rámci postupu přijímání 
prováděcích aktů a vytváření evropských 
norem probíhají systematické konzultace 
se zainteresovanými stranami, včetně 
organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V rámci postupu přijímání 
prováděcích aktů probíhají systematické 
konzultace se zainteresovanými stranami, 
včetně organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být podporována účast osob se zdravotním postižením a jejich zastupujících 
organizací na rovném základě s ostatními zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 500
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V rámci postupu přijímání 
prováděcích aktů probíhají systematické 
konzultace se zainteresovanými stranami, 
včetně osob se zdravotním postižením a 
jejich zastupitelských organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě musí být 
vypracováno podle vzoru uvedeného v 
příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES. 
Musí obsahovat prvky stanovené v příloze 
II této směrnice a musí být průběžně 
aktualizováno. Požadavky týkající se 
technické dokumentace nesmí 
mikropodnikům a malým a středním 
podnikům způsobovat nepřiměřenou zátěž. 
Přeloží se do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, na jehož 
trh se výrobek uvádí nebo dodává.

2. EU prohlášení o shodě musí být 
vypracováno podle vzoru uvedeného v 
příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES. 
Požadavky týkající se technické 
dokumentace nesmí mikropodnikům a 
malým a středním podnikům způsobovat 
nepřiměřenou zátěž. Přeloží se do jazyka 
nebo jazyků požadovaných členským 
státem, na jehož trh se výrobek uvádí nebo 
dodává.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Kromě prohlášení EU o shodě 
informuje spotřebitele oznámení na obalu 
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výrobku jednoduchým a přesným 
způsobem o jeho funkcích týkajících se 
přístupnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jasný odkaz na přístupnost bude spotřebitelům umožňovat činit informovaná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se

Obecné zásady označení CE na výrobcích

Označení CE podléhá obecným zásadám 
uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 
765/2008.

Or. de

Pozměňovací návrh 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se

Obecné zásady označení CE na výrobcích

Označení CE podléhá obecným zásadám 
uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 
765/2008.

Or. en
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Pozměňovací návrh 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se

Obecné zásady označení CE na výrobcích

Označení CE podléhá obecným zásadám 
uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 
765/2008.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby 
informace, které mají v držení orgány 
dozoru nad trhem a které se týkají 
dodržování použitelných požadavků na 
přístupnost uvedených v článku 3 ze strany 
hospodářských subjektů a posuzování 
výjimek stanovených v článku 12, byly 
kromě případů, kdy tyto informace nelze 
poskytnout z důvodů důvěrnosti, jak je 
stanoveno v čl. 19 odst. 5 nařízení (ES) č. 
765/2008, na požádání a v přístupném 
formátu zpřístupněny spotřebiteli.

3. Členské státy zajistí, aby 
informace, které mají v držení orgány 
dozoru nad trhem a které se týkají 
dodržování použitelných požadavků na 
přístupnost uvedených v článku 3 ze strany 
hospodářských subjektů a posuzování 
výjimek stanovených v článku 12, byly 
kromě případů, kdy tyto informace nelze 
poskytnout z důvodů důvěrnosti, jak je 
stanoveno v čl. 19 odst. 5 nařízení (ES) č. 
765/2008, v přístupném formátu 
zpřístupněny spotřebiteli.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát zřídí veřejně 
přístupný rejstřík s databází 
nepřístupných výrobků. Spotřebitelé 
budou mít možnost vyhledávat a zapisovat 
informace o nepřístupných výrobcích. 
Členské státy přijmou opatření potřebná 
k informování spotřebitelů nebo jiných 
zúčastněných stran o možnosti podat 
stížnost. Bude zváženo zavedení 
interaktivního systému mezi 
vnitrostátními databázemi, za nějž by 
odpovídala Komise nebo příslušné 
zastupitelské organizace, aby mohly být 
informace o nepřístupných výrobcích 
šířeny v celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý členský stát zřídí veřejně 
přístupný rejstřík s databází 
nepřístupných výrobků a služeb. Členské 
státy rovněž přijmou nezbytná opatření 
s cílem informovat spotřebitele či jiné 
zúčastněné strany o možnosti podat 
stížnost, na niž odkazují písmena a) a b), 
určenému příslušnému orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
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should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Pozměňovací návrh 509
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a

Vnitrostátní databáze

Každý členský stát zřídí veřejně přístupný 
rejstřík s databází nepřístupných výrobků. 
Spotřebitelé budou mít možnost 
vyhledávat a zapisovat informace 
o nepřístupných výrobcích. Členské státy 
přijmou opatření potřebná k informování 
spotřebitelů nebo jiných zúčastněných 
stran o možnosti podat stížnost. Bude 
zváženo zavedení interaktivního systému 
mezi vnitrostátními databázemi, za nějž by 
odpovídala Komise nebo příslušné 
zastupitelské organizace, aby mohly být 
informace o nepřístupných výrobcích 
šířeny v celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a

Vnitrostátní databáze
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Každý členský stát vytvoří a pravidelně 
aktualizuje vnitrostátní databázi 
přístupnou všem občanům a zúčastněným 
stranám obsahující všechny relevantní 
informace o stupni přístupnosti výrobků 
a služeb uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 19 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup pro nakládání s výrobky 
představujícími riziko související s 
přístupností na vnitrostátní úrovni

Postup pro nakládání s výrobky 
nesplňujícími požadavky na shodu na 
vnitrostátní úrovni

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup pro nakládání s výrobky 
představujícími riziko související s 
přístupností na vnitrostátní úrovni

Postup pro nakládání s výrobky 
představujícími riziko pro bezpečnost 
a zdraví na vnitrostátní úrovni

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 19 – název



PE599.726v03-00 34/159 AM\1121397CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup pro nakládání s výrobky 
představujícími riziko související s 
přístupností na vnitrostátní úrovni

Postup pro nakládání s výrobky 
představujícími riziko pro bezpečnost 
a zdraví na vnitrostátní úrovni

Or. de

Pozměňovací návrh 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, představuje riziko související s 
aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, provedou hodnocení 
dotčeného výrobku zahrnující všechny 
použitelné požadavky na přístupnost 
stanovené touto směrnicí. Příslušné 
hospodářské subjekty plně spolupracují s 
orgány dozoru nad trhem.

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu mají dostatečné důvody 
domnívat se, že výrobek, na nějž se 
vztahuje tato směrnice, nesplňuje
požadavky na shodu, provedou hodnocení 
dotčeného výrobku zahrnující všechny 
použitelné požadavky na přístupnost 
stanovené touto směrnicí. Příslušné 
hospodářské subjekty plně spolupracují s 
orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
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se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, představuje riziko související s
aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, provedou hodnocení 
dotčeného výrobku zahrnující všechny 
použitelné požadavky na přístupnost 
stanovené touto směrnicí. Příslušné 
hospodářské subjekty plně spolupracují s 
orgány dozoru nad trhem.

se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, představuje riziko pro 
bezpečnost nebo zdraví související 
s aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, provedou hodnocení 
dotčeného výrobku zahrnující všechny 
použitelné požadavky na přístupnost 
stanovené touto směrnicí. Příslušné 
hospodářské subjekty plně spolupracují s 
orgány dozoru nad trhem.

Or. de

Pozměňovací návrh 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, představuje riziko související s
aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, provedou hodnocení 
dotčeného výrobku zahrnující všechny 
použitelné požadavky na přístupnost 
stanovené touto směrnicí. Příslušné 
hospodářské subjekty plně spolupracují s 
orgány dozoru nad trhem.

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, představuje riziko pro 
bezpečnost nebo zdraví související 
s aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje 
tato směrnice, provedou hodnocení 
dotčeného výrobku zahrnující všechny 
použitelné požadavky na přístupnost 
stanovené touto směrnicí. Příslušné 
hospodářské subjekty plně spolupracují s 
orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Anneleen Van Bossuyt

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
nesplňuje požadavky stanovené touto 
směrnicí, požádají neprodleně dotčený 
hospodářský subjekt, aby přijal všechna 
vhodná nápravná opatření k uvedení 
výrobku do souladu s těmito požadavky
nebo aby výrobek stáhnul z trhu nebo z 
oběhu ve lhůtě, kterou mohou orgány 
dozoru nad trhem stanovit a která je 
přiměřená povaze rizika.

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
nesplňuje požadavky stanovené touto 
směrnicí, požádají neprodleně dotčený 
hospodářský subjekt, aby přijal všechna 
vhodná nápravná opatření k uvedení 
výrobku do souladu s těmito požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
nesplňuje požadavky stanovené touto 
směrnicí, požádají neprodleně dotčený 
hospodářský subjekt, aby přijal všechna
vhodná nápravná opatření k uvedení 
výrobku do souladu s těmito požadavky 
nebo aby výrobek stáhnul z trhu nebo z
oběhu ve lhůtě, kterou mohou orgány 
dozoru nad trhem stanovit a která je 
přiměřená povaze rizika.

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
nesplňuje požadavky stanovené touto 
směrnicí, požádají neprodleně dotčený 
hospodářský subjekt, aby přijal všechna 
vhodná nápravná opatření k uvedení 
výrobku do souladu s těmito požadavky 
nebo aby výrobek v další přiměřené lhůtě 
stáhnul z trhu, pokud dotčený 
hospodářský subjekt nepřijme žádné 
nápravné opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na opatření uvedená v druhém 
pododstavci se použije článek 21 nařízení 
(ES) č. 765/2008.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušný hospodářský 
subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 
opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem 
všechna vhodná dočasná opatření a zakáží 
nebo omezí dodávání výrobku na trh 
daného členského státu nebo jej stáhnou z 
tohoto trhu nebo z oběhu. Orgány dozoru 
nad trhem o takových opatřeních 
neprodleně informují Komisi a ostatní 
členské státy.

4. Pokud příslušný hospodářský 
subjekt nepřijme přiměřená nápravná 
opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem 
všechna vhodná dočasná opatření a zajistí, 
aby výrobek byl uveden do souladu 
s požadavky na přístupnost stanovenými 
touto směrnicí. Orgány dozoru nad trhem o 
takových opatřeních neprodleně informují 
Komisi a ostatní členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušný hospodářský 
subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 
opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem 
všechna vhodná dočasná opatření a zakáží 
nebo omezí dodávání výrobku na trh 

4. Pokud příslušný hospodářský 
subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém
pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 
opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem 
všechna vhodná dočasná opatření a zakáží 
nebo omezí dodávání výrobku na trh 
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daného členského státu nebo jej stáhnou z
tohoto trhu nebo z oběhu. Orgány dozoru 
nad trhem o takových opatřeních 
neprodleně informují Komisi a ostatní 
členské státy.

daného členského státu nebo jej stáhnou 
z tohoto trhu. Orgány dozoru nad trhem o 
takových opatřeních neprodleně informují 
Komisi a ostatní členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Součástí informací uvedených v
odstavci 4 jsou všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje 
o původu výrobku, povaze údajného 
nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a
době trvání opatření přijatých na 
vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného 
hospodářského subjektu. Orgány dozoru 
nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad 
způsoben některým z těchto důvodů:

5. Součástí informací uvedených 
v odstavci 4 jsou všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje 
o původu výrobku, povaze údajného 
nesouladu, povaze a době trvání opatření 
přijatých na vnitrostátní úrovni 
a stanoviska příslušného hospodářského 
subjektu. Orgány dozoru nad trhem 
zejména uvedou, zda je nesoulad způsoben 
některým z těchto důvodů:

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Součástí informací uvedených v
odstavci 4 jsou všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje 
o původu výrobku, povaze údajného 
nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a
době trvání opatření přijatých na 

5. Součástí informací uvedených 
v odstavci 4 jsou všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje 
o původu výrobku, povaze údajného 
nesouladu a rizika pro bezpečnost nebo 
zdraví, povaze a době trvání opatření 
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vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného 
hospodářského subjektu. Orgány dozoru 
nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad 
způsoben některým z těchto důvodů:

přijatých na vnitrostátní úrovni 
a stanoviska příslušného hospodářského 
subjektu. Orgány dozoru nad trhem 
zejména uvedou, zda je nesoulad způsoben 
některým z těchto důvodů:

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Součástí informací uvedených v
odstavci 4 jsou všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje 
o původu výrobku, povaze údajného 
nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a
době trvání opatření přijatých na 
vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného 
hospodářského subjektu. Orgány dozoru 
nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad 
způsoben některým z těchto důvodů:

5. Součástí informací uvedených 
v odstavci 4 jsou všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 
identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje 
o původu výrobku, povaze údajného 
nesouladu a souvisejícího rizika pro 
bezpečnost nebo zdraví, povaze a době 
trvání opatření přijatých na vnitrostátní 
úrovni a stanoviska příslušného 
hospodářského subjektu. Orgány dozoru 
nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad 
způsoben některým z těchto důvodů:

Or. de

Pozměňovací návrh 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výrobek nesplňuje požadavky 
stanovené v článku 3 této směrnice nebo

a) výrobek nesplňuje požadavky 
stanovené v článku 3 této směrnice
a vyvolá riziko pro bezpečnost nebo 
zdraví, nebo

Or. de
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Pozměňovací návrh 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v harmonizovaných normách 
uvedených v článku 13, na nichž je založen 
předpoklad shody, jsou nedostatky.

b) v harmonizovaných normách 
uvedených v článku 13, na nichž je založen 
předpoklad shody, jsou nedostatky
a vyvolají riziko pro bezpečnost nebo 
zdraví.

Or. de

Pozměňovací návrh 527
Anneleen Van Bossuyt

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby byla v
souvislosti s dotčeným výrobkem 
bezodkladně přijata náležitá restriktivní
opatření, jako je stažení tohoto výrobku z 
jejich trhu.

8. Členské státy zajistí, aby byla 
v souvislosti s dotčeným výrobkem 
bezodkladně přijata náležitá opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby byla v 8. Členské státy zajistí, aby byla 
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souvislosti s dotčeným výrobkem 
bezodkladně přijata náležitá restriktivní 
opatření, jako je stažení tohoto výrobku z
jejich trhu.

v souvislosti s dotčeným výrobkem 
bezodkladně přijata náležitá přiměřená
restriktivní opatření, jako je stažení tohoto 
výrobku z jejich trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V zájmu usnadnění výměny 
informací a osvědčených postupů mezi 
orgány dozoru nad trhem a v zájmu 
zajištění jednotnosti uplatňování 
požadavků na přístupnost stanovených 
v této směrnici nebo v případech, kdy je 
v návaznosti na žádost Komise 
považováno za nezbytné vydat k výjimkám 
z těchto požadavků stanovisko, zřídí 
Komise pracovní skupinu složenou ze 
zástupců vnitrostátních orgánů dozoru 
nad trhem a organizací zastupujících 
příslušné zúčastněné strany, včetně osob 
se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a

Výměna informací

V zájmu usnadnění výměny informací 
a osvědčených postupů mezi orgány 
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dozoru nad trhem a v zájmu zajištění 
jednotnosti uplatňování požadavků 
stanovených v této směrnici nebo 
v případech, kdy je v návaznosti na žádost 
Komise považováno za nezbytné vydat 
k výjimkám z těchto požadavků
stanovisko, zřídí Komise pracovní skupinu 
složenou ze zástupců vnitrostátních 
orgánů dozoru nad trhem a organizací 
zastupujících příslušné zúčastněné strany, 
včetně osob se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou po dokončení postupu 
stanoveného v čl. 19 odst. 3 a 4 vzneseny 
námitky proti opatření přijatému členským 
státem nebo pokud se Komise domnívá, že 
je vnitrostátní opatření v rozporu s
právními předpisy Unie, zahájí Komise 
neprodleně konzultace s členskými státy a
příslušným hospodářským subjektem nebo 
subjekty a provede hodnocení 
vnitrostátního opatření. Na základě 
výsledků tohoto hodnocení Komise 
rozhodne, zda je vnitrostátní opatření 
důvodné, či nikoli.

Pokud jsou po dokončení postupu 
stanoveného v čl. 19 odst. 3 a 4 vzneseny 
námitky proti opatření přijatému členským 
státem nebo pokud má Komise přiměřené 
důkazy, které naznačují, že je vnitrostátní 
opatření v rozporu s právními předpisy 
Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace 
s členskými státy a příslušným 
hospodářským subjektem nebo subjekty 
a provede hodnocení vnitrostátního 
opatření. Na základě výsledků tohoto 
hodnocení Komise rozhodne, zda je 
vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.

Or. ro

Pozměňovací návrh 532
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1



AM\1121397CS.docx 43/159 PE599.726v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou po dokončení postupu 
stanoveného v čl. 19 odst. 3 a 4 vzneseny 
námitky proti opatření přijatému členským 
státem nebo pokud se Komise domnívá, že 
je vnitrostátní opatření v rozporu s
právními předpisy Unie, zahájí Komise 
neprodleně konzultace s členskými státy a 
příslušným hospodářským subjektem nebo 
subjekty a provede hodnocení 
vnitrostátního opatření. Na základě 
výsledků tohoto hodnocení Komise 
rozhodne, zda je vnitrostátní opatření 
důvodné, či nikoli.

Pokud jsou po dokončení postupu 
stanoveného v čl. 19 odst. 3 a 4 vzneseny 
námitky proti opatření přijatému členským 
státem nebo pokud se Komise domnívá, že 
je vnitrostátní opatření v rozporu 
s právními předpisy Unie, zahájí Komise 
neprodleně konzultace s členskými státy, 
organizacemi zastupujícími osoby se 
zdravotním postižením a příslušným 
hospodářským subjektem nebo subjekty 
a provede hodnocení vnitrostátního 
opatření. Na základě výsledků tohoto 
hodnocení Komise rozhodne, zda je 
vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.

Or. it

Pozměňovací návrh 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je vnitrostátní opatření 
považováno za důvodné, všechny členské 
státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby byl nevyhovující výrobek stažen 
z jejich trhu, a informují o tom Komisi. Je-
li vnitrostátní opatření považováno za 
nedůvodné, dotčený členský stát toto 
opatření zruší.

2. Pokud je vnitrostátní opatření 
považováno za důvodné, všechny členské 
státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby byl nevyhovující výrobek uveden 
do souladu, a informují o tom Komisi. Je-li 
vnitrostátní opatření považováno za 
nedůvodné, dotčený členský stát toto 
opatření zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Požadavky na přístupnost 
stanovené v oddílu IX přílohy I se použijí 
v těchto případech:

1. Požadavky na přístupnost 
stanovené v oddílech I až V přílohy I se 
použijí na výrobky a služby uvedené v čl. 1 
odst. 1 a 2 v těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) při stanovování technických 
specifikací a kritérií pro zadávání 
týkajících se všech veřejných zakázek a 
koncesí, jejichž předmět je určen k použití 
osobami, bez ohledu na to, zda se jedná o 
širokou veřejnost nebo pracovníky 
veřejného zadavatele nebo zadavatele, na
něž se vztahují směrnice 2014/23/EU,49

2014/24/EU50 a 2014/25/EU;51

a) při stanovování technických 
specifikací týkajících se veřejných 
zakázek, včetně smíšených zakázek, jak 
jsou stanoveny v čl. 1 odst. 3 této 
směrnice, na něž se vztahuje směrnice 
2014/24/EU50 nebo 
směrnice 2014/25/EU51;

__________________ __________________

49 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 
udělování koncesí.
50 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek.

50 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek.

51 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/25/ES ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb.

51 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/25/ES ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 536
Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) při stanovování požadavků na 
přístupnost uvedených při přípravě a 
provádění programů podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
a nařízení (EU) č. 1304/2013 o 
Evropském sociálním fondu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při stanovování požadavků na 
přístupnost souvisejících se sociálními 
kritérii a kritérii kvality stanovenými 
příslušnými orgány v nabídkových 
řízeních na veřejné služby v přepravě 
cestujících po železnici a silnici podle 
nařízení (ES) č. 1370/2007;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při stanovování požadavků na 
přístupnost souvisejících se sociálními 
kritérii a kritérii kvality stanovenými 
příslušnými orgány v nabídkových řízeních 
na veřejné služby v přepravě cestujících po 
železnici a silnici podle nařízení (ES) č. 
1370/2007;

c) při stanovování požadavků na 
přístupnost souvisejících se sociálními 
kritérii a kritérii kvality stanovenými 
příslušnými orgány v nabídkových řízeních 
na veřejné služby v přepravě cestujících po 
železnici a silnici podle nařízení (ES) č. 
1370/2007, pokud příslušné orgány 
stanoví požadavky na přístupnost;

Or. de

Odůvodnění

Příslušný orgán může sám rozhodnout, zda budou požadavky na přístupnost zahrnuty mezi 
kritéria přidělení zakázky, či nikoli. Tehdy, když z něj podmínku učiní, však toto kritérium 
musí být v souladu s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici.

Pozměňovací návrh 539
Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) na dopravní infrastrukturu v 
souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 
1315/2013.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) v případě potřeby na veškeré 
příslušné právní předpisy Unie nebo na ta 
ustanovení právních předpisů Unie, která 
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se vztahují na přístupnost pro osoby se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) v případě potřeby na veškeré 
příslušné právní předpisy Unie nebo na ta 
ustanovení právních předpisů Unie, která 
se vztahují na přístupnost pro osoby se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odhadované náklady a přínosy pro 
dotčené příslušné orgány ve vztahu k
očekávanému přínosu pro osoby se 
zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti a doby využití konkrétního 
výrobku nebo služby;

b) odhadované náklady a přínosy pro 
dotčené příslušné orgány ve vztahu 
k očekávanému přínosu pro osoby se 
zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti, doby využití konkrétního výrobku 
nebo služby, jakož i odhadovaného 
množství uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odhadované náklady a přínosy pro 
dotčené příslušné orgány ve vztahu k 
očekávanému přínosu pro osoby se 
zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti a doby využití konkrétního 
výrobku nebo služby;

b) odhadované náklady a přínosy pro 
dotčené příslušné orgány ve vztahu k 
očekávanému přínosu pro osoby s 
funkčním omezením a osoby se 
zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti a doby využití konkrétního 
výrobku nebo služby.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zachován slučovací poměr mezi odkazem na „osoby s funkčním omezením“ a na 
„osoby se zdravotním postižením“, aby se tak poukázalo na to, že z této směrnice bude mít 
prospěch mnohem širší okruh obyvatel. Také při provádění analýzy nákladů a přínosů je 
zásadní vzít v úvahu veškeré obyvatelstvo, které má přínos z přístupných výrobků a služeb.

Pozměňovací návrh 544
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odhadované náklady a přínosy pro 
dotčené příslušné orgány ve vztahu k
očekávanému přínosu pro osoby se 
zdravotním postižením se zohledněním 
četnosti a doby využití konkrétního 
výrobku nebo služby;

b) odhadované náklady a přínosy pro 
dotčené příslušné orgány ve vztahu 
k očekávanému přínosu pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s funkčním 
omezením se zohledněním četnosti a doby 
využití konkrétního výrobku nebo služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení, zda splnění požadavků 
na přístupnost uvedených v článku 21 
způsobuje nepřiměřenou zátěž, musí 
provést dotčené příslušné orgány.

3. Posouzení, zda splnění požadavků 
na přístupnost uvedených v článku 21 
způsobuje nepřiměřenou zátěž, musí 
provést dotčené příslušné orgány. 
Nedostatečná priorita nebo nedostatek 
času či znalostí se nepovažují za 
oprávněný důvod pro tvrzení, že se jedná 
o nepřiměřenou zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušný orgán použil pro 
konkrétní výrobek nebo službu výjimku 
stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí 
to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení 
uvedené v odstavci 2.

4. Pokud příslušný orgán použil pro 
konkrétní výrobek nebo službu výjimku 
stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí 
to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení 
uvedené v odstavci 2 a je zpřístupněno 
veřejnosti v přístupných formátech.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušný orgán použil pro 
konkrétní výrobek nebo službu výjimku 
stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí 
to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení 
uvedené v odstavci 2.

4. Pokud příslušný orgán použil pro 
konkrétní výrobek nebo službu výjimku 
stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí 
to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení 
uvedené v odstavci 2 a je veřejnosti 
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zpřístupněno v přístupných formátech.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušný orgán použil pro 
konkrétní výrobek nebo službu výjimku 
stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí 
to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení 
uvedené v odstavci 2.

4. Pokud příslušný orgán použil pro 
konkrétní výrobek nebo službu výjimku 
stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí 
to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení 
uvedené v odstavci 2 a je veřejnosti 
zpřístupněno v přístupných formátech.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Má-li Komise důvod pochybovat 
o rozhodnutí dotčeného příslušného 
orgánu, může požádat pracovní skupinu 
uvedenou v článku 19a, aby ověřila 
posouzení uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku a vydala stanovisko.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prostředky uvedené v odstavci 1 
zahrnují:

vypouští se

a) ustanovení, na jejichž základě 
může spotřebitel podat v souladu s 
vnitrostátním právem žalobu u soudů 
nebo příslušných správních orgánů, která 
zajistí dodržování vnitrostátních předpisů 
přijatých k provedení této směrnice;

b) ustanovení, na jejichž základě 
mohou veřejné orgány nebo soukromá 
sdružení, organizace nebo jiné právnické 
subjekty, které mají legitimní zájem 
zajistit, aby byla ustanovení této směrnice 
dodržována, podat jménem spotřebitelů v 
souladu s vnitrostátním právem žalobu u 
soudů nebo příslušných správních 
orgánů, která zajistí dodržování 
vnitrostátních předpisů přijatých k 
provedení této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Tato právní ustanovení by měla být vypuštěna, neboť jinak bude v tomto případě umožněno 
podat actio popularis.

Pozměňovací návrh 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ustanovení, na jejichž základě může 
spotřebitel podat v souladu s vnitrostátním 
právem žalobu u soudů nebo příslušných 
správních orgánů, která zajistí dodržování 
vnitrostátních předpisů přijatých k
provedení této směrnice;

a) ustanovení, na jejichž základě může 
spotřebitel, který je přímo dotčen, podat 
v souladu s vnitrostátním právem žalobu 
u soudů nebo příslušných správních 
orgánů, která zajistí dodržování 
vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice;
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Or. en

Pozměňovací návrh 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení, na jejichž základě 
mohou veřejné orgány nebo soukromá 
sdružení, organizace nebo jiné právnické 
subjekty, které mají legitimní zájem 
zajistit, aby byla ustanovení této směrnice 
dodržována, podat jménem spotřebitelů v
souladu s vnitrostátním právem žalobu u
soudů nebo příslušných správních orgánů, 
která zajistí dodržování vnitrostátních 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice.

b) ustanovení, na jejichž základě 
mohou veřejné orgány nebo soukromá 
sdružení, organizace nebo jiné právnické 
subjekty, které jsou přímo dotčeny tím, že 
výrobky nebo služby nedodržují shodu, 
podat v souladu s vnitrostátním právem 
žalobu u soudů nebo příslušných správních 
orgánů, která zajistí dodržování 
vnitrostátních předpisů přijatých 
k provedení této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ustanovení, na jejichž základě se 
zavede přístupný, komplexní a dostatečně 
financovaný mechanismus pro podávání 
stížností spotřebitelů, který bude 
doplňovat systém provádění a sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ustanovení, na jejichž základě se 
zavede komplexní a dostatečně 
financovaný mechanismus pro podávání 
stížností spotřebitelů, který bude 
doplňovat systém provádění a sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ustanovení, na jejichž základě se 
zavede komplexní a dostatečně 
financovaný mechanismus pro podávání 
stížností spotřebitelů, který bude 
doplňovat systém provádění a sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ustanovení, na jejichž základě se 
zavede komplexní a dostatečně 
financovaný mechanismus pro podávání 
stížností spotřebitelů, který bude 
doplňovat systém provádění a sledování.
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Or. en

Pozměňovací návrh 557
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ustanovení, na jejichž základě se 
zavede mechanismus pro podávání 
stížností spotřebitelů.

Or. it

Pozměňovací návrh 558
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby před tím, 
než se přikročí k podání žaloby u soudu 
nebo příslušných správních orgánů, měly 
příslušné hospodářské subjekty možnost 
vyřešit jakýkoli údajný nesoulad 
s ustanovenými této směrnice mimo jiné 
prostřednictvím zapojení, spolupráce 
a případně také mechanismů 
alternativního řešení sporů se spotřebiteli, 
veřejnými orgány nebo soukromými 
sdruženími, organizacemi nebo jinými 
právními subjekty s legitimním zájmem. 
Tento mechanismus je znám pod pojmem 
„mechanismus zapojení“.

Jestliže není možné dosáhnout řešení ke 
spokojenosti obou stran do 15 dnů od 
data, kdy jsou hospodářskému subjektu 
sděleny připomínky vznesené spotřebiteli, 
veřejnými orgány nebo soukromými 
sdruženími, organizacemi nebo jinými 
právními subjekty s legitimním zájmem, 
považuje se mechanismus zapojení za 
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neúspěšný, ledaže se by se strany dohodly 
na prodloužení této lhůty.

V případech, kdy mechanismus zapojení 
selže, vnitrostátní soudy mají povinnost se 
při posuzování podstaty případu 
zahrnujícího tvrzení o podstatném 
nesouladu s touto směrnicí zabývat tím, 
zda strany tento mechanismus využily.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento článek se nevztahuje na 
smlouvy, které upravují směrnice 
2014/24/EU a 2014/25/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Na podporu cíle uvedeného 
v odstavci 2a členské státy vybízejí 
hospodářské subjekty, aby zavedly a mezi 
veřejností propagovaly mechanismus pro 
podávání spotřebitelských stížností za 
účelem řešení sporů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

2. Stanovené sankce jsou účinné, 
přiměřené a odrazující natolik, aby pro 
hospodářské subjekty nebylo alternativou 
u jejich výrobků nebo služeb požadavky 
na přístupnost stanovené v této směrnici 
neplnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

2. Stanovené sankce jsou účinné, 
přiměřené a odrazující, avšak nesmí sloužit 
hospodářským subjektům jako 
alternativní řešení, které by jim 
umožňovalo obcházet plnění jejich 
povinnosti zajistit přístupnost jejich 
produktů nebo služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy vyčlení potřebné 
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zdroje na vymáhání a výběr sankcí. 
Získané prostředky budou opětovně 
investovány do opatření souvisejících 
s přístupností.

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příjmy z udělených sankcí budou 
opětovně investovány do opatření 
souvisejících s přístupností.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se nevztahuje na 
smlouvy, které upravují směrnice 
2014/24/EU a 2014/25/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Použijí tyto předpisy ode dne [… 
insert date - six years after the entry into 
force of this Directive].

2. Použijí tyto předpisy ode dne:

a) ... [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] pro výrobky uvedené v čl. 1 
odst. 1 písm. a) – technické vybavení 
počítačů a operační systémy pro 
všeobecné účely;

b) ... [pět let po vstupu této směrnice v 
platnost] pro výrobky uvedené v čl. 1 odst. 
1 písm. b) – samoobslužné terminály;

c) ... [čtyři roky po vstupu této 
směrnice v platnost] pro výrobky uvedené 
v čl. 1 odst. 1 písm. c) – koncová zařízení 
s pokročilým informačním potenciálem 
v oblasti telefonních služeb určená pro 
veřejnost;

d) ... [čtyři roky po vstupu této 
směrnice v platnost] pro výrobky uvedené 
v čl. 1 odst. 1 písm. d) – koncová zařízení 
s pokročilým informačním potenciálem 
v oblasti audiovizuálních mediálních 
služeb určená pro veřejnost;

e) ... [čtyři roky po vstupu této 
směrnice v platnost] pro výrobky uvedené 
v čl. 1 odst. 1 písm. e) – domácí spotřebiče 
ovládané pomocí uživatelského rozhraní;

f) ... [čtyři roky po vstupu této 
směrnice v platnost] pro služby uvedené 
v čl. 1 odst. 2 písm. a) – telefonní služby;

g) ... [šest let po vstupu této směrnice 
v platnost] pro služby uvedené v čl. 1 odst. 
2 písm. b) – audiovizuální mediální 
služby;

h) ... [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] pro služby uvedené v čl. 1 odst. 
2 písm. C) – služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících 
(internetové stránky a mobilní aplikace);

i) ... [pět let po vstupu této směrnice v 
platnost] pro služby uvedené v čl. 1 odst. 2 
písm. c) – služby letecké, autobusové, 
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železniční a vodní přepravy cestujících 
(samoobslužné terminály, stroje pro výdej 
lístků a jízdenek);

j) ... [10 let po vstupu této směrnice v 
platnost] pro služby uvedené v čl. 1 odst. 2 
písm. c) – služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících 
(vozidla a infrastruktura);

k) ... [pět let po vstupu této směrnice v 
platnost] pro výrobky uvedené v čl. 1 odst. 
2 písm. d) – bankovní služby a platební 
terminály (samoobslužné terminály 
a platební terminály);

l) ... [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] pro výrobky uvedené v čl. 1 
odst. 2 písm. d) – bankovní služby 
a platební terminály (bankovní služby);

m) ... [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] pro služby uvedené v čl. 1 odst. 
2 písm. e) – elektronické knihy;

n) ... [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] pro služby uvedené v čl. 1 odst. 
2 písm. f) – elektronické obchodování, 
internetové stránky poskytovatelů výrobků 
a služeb, sociální média a mediální 
a zpravodajské internetové stránky, online 
platformy;

o) ... [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] pro služby uvedené v čl. 1 odst. 
2 písm. g) – služby ubytování (internetové 
stránky);

p) ... [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] pro služby uvedené v čl. 1 odst. 
2 písm. g) – služby ubytování (zastavěné 
prostředí).

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Použijí tyto předpisy ode dne [… 
insert date - six years after the entry into 
force of this Directive].

2. Použijí tyto předpisy ode dne [… 
vložte datum – pět let po vstupu této 
směrnice v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Použijí tyto předpisy ode dne [… 
insert date - six years after the entry into 
force of this Directive].

2. Použijí tyto předpisy ode dne:

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ... [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] pro výrobky a služby uvedené 
v článku 1;

Or. en

Odůvodnění

Doba pro provedení směrnice by měla být zkrácena, aby tak osoby s funkčním omezením 
a osoby se zdravotním postižením mohly mít z přístupnosti užitek co nejdříve.
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Pozměňovací návrh 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ... [deset let po vstupu této 
směrnice v platnost] pro ustanovení 
týkající se zastavěného prostředí uvedená 
v čl. 3 odst. 10.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se přiměřená dodatečná lhůta na splnění požadavků této směrnice v oblasti 
zastavěného prostředí.

Pozměňovací návrh 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy, které využívají 
možnost stanovenou v čl. 3 odst. 10, sdělí 
Komisi znění hlavních ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, které 
přijmou za tímto účelem, a předloží 
Komisi zprávu o pokroku při jejich 
uplatňování.

5. Členské státy předloží Komisi 
zprávu o pokroku při jejich uplatňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Návrh směrnice
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a

Přechodné období

Aniž je dotčen čl. 27 odst. 2, mohou 
členské státy po vstupu v platnost této 
směrnice stanovit přechodné šestileté 
období, během něhož mohou 
poskytovatelé služeb i nadále poskytovat 
své služby a používat přitom výrobky, 
které k poskytování obdobných služeb 
používali v souladu se zákonem i před 
tímto datem.

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 28 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do […insert date - five years after the 
application of this Directive] a poté 
každých pět let podá Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů zprávu o uplatňování této 
směrnice.

Do… [tři roky ode dne použití této 
směrnice] a poté každé tři roky podá 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o uplatňování této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 28 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do […insert date - five years after the 
application of this Directive] a poté 
každých pět let podá Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o uplatňování této 
směrnice.

Do […vložte datum – tři roky ode dne 
použití této směrnice] a poté každé tři roky
podá Komise Evropskému parlamentu,
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů 
zprávu o uplatňování této směrnice.

Or. ro

Pozměňovací návrh 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve zprávě mimo jiné s ohledem na
sociální, hospodářský a technologický 
vývoj popíše trendy v otázce přístupnosti 
výrobků a služeb a dopad na hospodářské 
subjekty a osoby se zdravotním 
postižením, přičemž uvede případné 
oblasti, kde lze snížit zátěž, s cílem 
posoudit potřebu přezkumu této směrnice.

1. Ve zprávě na základě obdržených 
oznámení vyhodnotí, zda tato směrnice 
dosáhla svých cílů, zejména pokud jde 
o posílení volného oběhu přístupných 
výrobků a služeb. Zpráva mimo jiné 
s ohledem na sociální, hospodářský 
a technologický vývoj a úroveň 
dodržování této směrnice popíše trendy 
v otázce přístupnosti výrobků a služeb 
a potřebu zahrnout nebo vyjmout nové 
výrobky a služby v rámci oblasti 
působnosti směrnice. Komise rovněž 
vyhodnotí fungování článků 12 a 22
a jejich dopad na hospodářské subjekty 
a osoby se zdravotním postižením, přičemž 
uvede případné oblasti, kde lze snížit zátěž, 
s cílem posoudit potřebu přezkumu této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Morten Løkkegaard
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Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpráva Komise přihlédne k
názorům zúčastněných stran a příslušných 
nevládních organizací, včetně organizací 
osob se zdravotním postižením a 
organizací zastupujících starší osoby.

3. Zpráva Komise přihlédne 
k názorům zúčastněných stran 
a příslušných nevládních organizací, včetně 
organizací osob se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpráva Komise přihlédne k
názorům zúčastněných stran a příslušných 
nevládních organizací, včetně organizací 
osob se zdravotním postižením a 
organizací zastupujících starší osoby.

3. Zpráva Komise přihlédne 
k názorům zúčastněných stran 
a příslušných nevládních organizací, včetně 
organizací osob se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické vybavení počítačů a operační 
systémy pro všeobecné účely 

Technické vybavení počítačů a operační 
systémy pro všeobecné účely a čtečky 
elektronických knih

Or. en
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Pozměňovací návrh 579
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – bod -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Operační systémy

1. Aby se zajistilo optimální zamýšlené 
použití pro osoby s funkčním omezením, 
včetně osob se zdravotním postižením, 
musí být služby poskytovány tak, aby byly 
splněny požadavky stanovené v bodě 3 
týkajícím se návrhu uživatelského 
rozhraní a funkčnosti. Poskytování služeb 
zahrnuje:
a) informace o fungování služby a o 
charakteristikách její přístupnosti a 
možnostech, které lze poskytnout v 
digitálním formátu;
b) elektronické informace, včetně 
příslušných internetových stránek, které 
jsou při poskytování služby nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – bod 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrh a výroba: 1. Návrh a výroba technického 
vybavení počítačů pro všeobecné účely:

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – bod 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrh a výroba: 1. Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

i) musí být srozumitelné,

(ii) musí být srozumitelné, ii) musí být vnímatelné,

(iii) musí být vnímatelné, iii) musí mít odpovídající velikost a typ 
písma i dostatečný kontrast mezi znaky a 
jejich pozadím, aby byly za 
předvídatelných podmínek použití co 
nejvíce čitelné;

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

iv) jsou k dispozici v přístupném 
online formátu a elektronické podobě 
jiného než online formátu, a to tak, aby 
byly vnímatelné, použitelné, srozumitelné 
a spolehlivé;

(b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);

b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace), který:

i) musí splňovat požadavky 
stanovené v písmenu a),

ii) musí jednoduchým a přesným 
způsobem informovat uživatele o tom, že 
výrobek obsahuje prvky přístupnosti, a o 
jeho kompatibilitě s pomocnými 
technologiemi;

(c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který musí splňovat tyto podmínky:

c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který ať už je poskytován samostatně, 
nebo je součástí výrobku, musí splňovat 
tyto podmínky:

(i) obsah návodu musí být dostupný v 
textových formátech, které lze použít k 

i) musí být k dispozici v přístupném 
webovém formátu a elektronické podobě 
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vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, a

jiného než webového formátu, a to tak, 
aby byl vnímatelný, ovladatelný, 
srozumitelný a stabilní;

(ii) návod musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu; 

ii) musí uvádět a objasnit, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
výrobku a jaká je jeho kompatibilita s 
celou škálou pomocných technologií, 
které jsou dostupné na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku,

iii) na požádání je poskytnut v 
alternativních neelektronických 
formátech. Tyto alternativní 
neelektronické formáty mohou zahrnovat 
zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo 
snadno čitelný text. 

(d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

(e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením
v souladu s odstavcem 2;

(f) propojení výrobku
s kompenzačními pomůckami.

f) výrobek musí být kompatibilní s
celou škálou kompenzačních pomůcek a 
technologií, které jsou dostupné na úrovni 
Unie a v mezinárodním měřítku, včetně 
technologií pro osoby se sluchovým 
postižením, jako jsou pomůcky pro 
nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární 
implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh uživatelského rozhraní a 
funkčnosti:

2. Požadavky na funkčnost 
uživatelského rozhraní a návrh výrobku:

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh 
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funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, včetně:

i) pokud výrobek poskytuje vizuální 
způsoby komunikace a ovládání, je třeba 
zajistit alespoň jeden informační a 
provozní režim, který zapojení zraku 
nevyžaduje, 

ii) pokud výrobek poskytuje sluchové 
způsoby informace a ovládání, je třeba 
zajistit alespoň jeden informační a 
provozní režim, který zapojení sluchu 
nevyžaduje;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

pokud výrobek vyžaduje hlasový vstup od 
uživatelů, je třeba zajistit alespoň jeden 
provozní režim, který nevyžaduje, aby 
uživatelé vytvářeli ústně generované 
zvuky, jako je řeč, hvízdání nebo cvakání;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

c) pokud výrobek poskytuje vizuální 
způsoby komunikace a ovládání, je 
vybaven funkcemi, díky nimž mohou 
uživatelé lépe používat své omezené vidění 
a mezi něž patří mimo jiné variabilní
nastavení velikosti zobrazení, aniž by 
docházelo ke ztrátě obsahu nebo 
funkčnosti, a variabilní nastavení
kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž 
třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující 
oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí 
od vizuálních prvků na pozadí a 
požadovanou flexibilní kontrolu 
zrakového pole;

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

d) použití vizuálního způsobu 
ovládání, který od uživatele nevyžaduje 
vnímání barvy;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e) jako samostatný zvukový proud je 
k dispozici ovládání hlasitosti uživatelem a 
posílení sluchových prvků s cílem zlepšit 
sluchovou srozumitelnost, včetně 
flexibilních způsobů umožňujících rozlišit 



AM\1121397CS.docx 69/159 PE599.726v03-00

CS

a oddělit zvuky v popředí od zvuků na 
pozadí;

(f) možnost ovládat hlasitost; f) postupné ovládání a alternativy k 
ovládání využívajícímu jemnou motoriku, 
včetně případů, kdy výrobek vyžaduje 
manuální úkony; výrobek musí být 
vybaven prvky, které uživatelům umožní 
jeho používání pomocí alternativních 
způsobů obsluhy, které nevyžadují jemnou 
motoriku, například ovládání pomocí 
úchopu nebo síly rukou, ani obsluhu více 
než jednoho ovládacího prvku najednou;

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

g) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou, včetně případů, kdy 
výrobek je samostatně stojící nebo 
vestavěný, přičemž informační a ovládací 
prvky musí být umístěny ve standardně 
přístupném dosahu nebo musí být možné, 
aby si uživatel umístil výrobek do svého 
dosahu;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

h) pokud výrobek poskytuje vizuální 
způsoby informace, je třeba zajistit 
alespoň jeden informační režim, který 
minimalizuje možnost spuštění 
fotosenzitivních reakcí;

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

i) prvky, které zjednodušují 
komunikaci a ovládání ze strany uživatele 
a zjednodušují používání;

ia) pokud je výrobek vybaven prvky, 
které umožňují přístupnost, musí být při 
používání těchto prvků zachováno 
soukromí uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpůrné služby
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Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti výrobku a jeho 
kompatibilitě s pomocnými technologiemi, 
přičemž zároveň používají způsoby 
komunikace přístupné pro uživatele 
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením.

Or. en

Odůvodnění

Přístupnost podpůrných služeb by případně také měla být zaručena, s cílem poskytovat 
všechny potřebné informace spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 584
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Funkční požadavky

a) používání nevidomými osobami

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
zapojení zraku nevyžaduje;

b) používání osobami se zhoršeným 
zrakem

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
uživatelům umožní lépe využívat svého 
zhoršeného zraku;

c) používání osobami, které 
nevnímají barvy

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 



AM\1121397CS.docx 71/159 PE599.726v03-00

CS

nevyžaduje vnímání barvy;

d) používání neslyšícími

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje zapojení sluchu;

e) používání osobami s poruchami 
sluchu

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim 
s rozšířenými zvukovými prvky;

f) používání osobami bez hlasových 
schopností

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 
je třeba zajistit alespoň jeden provozní 
režim, který nevyžaduje hlasové pokyny;

g) používání osobami s omezenou 
motorikou nebo silou

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím manuální úkony, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
umožní uživatelům využívat IKT 
prostřednictvím alternativních činností, 
které nevyžadují manipulaci ani sílu 
rukou;

h) použití s omezeným dosahem

pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 
nainstalované, musí být ovládací prvky 
v dosahu všech uživatelů;

i) minimalizace rizika spuštění 
fotosenzitivních reakcí

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
minimalizuje možnost fotosenzitivních 
reakcí;

j) používání osobami s omezeným 
kognitivními schopnostmi

IKT musí poskytovat alespoň jeden 
provozní režim zahrnující prvky 
zjednodušující a ulehčující jejich 
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používání;

k) soukromí

pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 
přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 
provozní režim, při kterém se zachová 
soukromí při používání těchto prvků IKT 
na zabezpečení přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Samoobslužné terminály: automatické 
bankovní stroje (bankomaty), stroje pro 
výdej lístků a jízdenek a odbavovací 
kiosky

Samoobslužné terminály: automatické 
bankovní stroje (bankomaty), stroje pro 
výdej lístků a jízdenek a odbavovací 
kiosky platební terminály a samoobslužné 
terminály:

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Samoobslužné terminály: automatické 
bankovní stroje (bankomaty), stroje pro 
výdej lístků a jízdenek a odbavovací 
kiosky

Samoobslužné terminály: automatické 
bankovní stroje (bankomaty), stroje pro 
výdej lístků a jízdenek, automaty pro 
prodej parkovacích lístků, odbavovací 
kiosky a platební terminály, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 587
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Samoobslužné terminály: automatické 
bankovní stroje (bankomaty), stroje pro 
výdej lístků a jízdenek a odbavovací 
kiosky

Samoobslužné terminály: platební 
terminály, automatické bankovní stroje 
(bankomaty), stroje pro výdej lístků a 
jízdenek a odbavovací kiosky

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Marco Zullo

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Samoobslužné terminály: automatické 
bankovní stroje (bankomaty), stroje pro 
výdej lístků a jízdenek a odbavovací 
kiosky

Samoobslužné terminály: automatické 
bankovní stroje (bankomaty), stroje pro 
výdej lístků a jízdenek, odbavovací kiosky
a platební terminály

Or. it

Pozměňovací návrh 589
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrh a výroba: 1. Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením a osoby se zdravotním 
postižením a osoby s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
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zpřístupňovaly tyto prvky: vyhovovaly následujícím požadavkům na 
přístupnost:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

(ii) musí být srozumitelné, ii) musí být srozumitelné,

(iii) musí být vnímatelné, iii) musí být vnímatelné, předvídatelné 
podmínky použití;

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

iv) uvádějí a objasňují, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
výrobku a jaká je jeho kompatibilita 
s pomocnými technologiemi;

v) mají odpovídající velikost a typ 
písma i dostatečný kontrast mezi znaky 
a jejich pozadím, aby byly za 
předvídatelných podmínek použití co 
nejvíce čitelné;

(b) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

b) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

(c) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2; 

c) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

(d) propojení výrobku
s kompenzačními pomůckami.

d) výrobek je kompatibilní s
kompenzačními pomůckami a 
technologiemi, včetně technologií pro 
osoby se sluchovým postižením, jako jsou 
pomůcky pro nedoslýchavé, funkce 
telecoil, kochleární implantáty a zařízení 
na podporu sluchu. Výrobek musí rovněž 
umožňovat používání osobních sluchátek.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh uživatelského rozhraní a 
funkčnosti:

2. Požadavky na funkčnost 
uživatelského rozhraní a návrh výrobku:

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh 
funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh 
funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud 
je to třeba, splňovat požadavky v souladu 
s oddílem I bodem 2:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

a) nesmí vyžadovat, aby prvek 
přístupnosti byl zapnutý, aby jej uživatel, 
který prvek potřebuje, musel zapnout;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci; 

b) je-li vyžadována načasovaná 
reakce, uživatel musí být upozorněn 
vizuálně, jakož i dotykově nebo zvukově, a 
musí mít možnost povolený čas prodloužit;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

c) výrobek musí být ovladatelný, 
včetně ovladatelných součástí výrobku, 
jako jsou klíče a ovladače, mezi klíči a 
ovladači a jejich pozadím musí být 
odpovídající kontrast a musí být 
rozpoznatelné hmatem;

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

d) pokud se používají klíče, lístky 
nebo karty, musí mít takovou orientaci, 
která je rozpoznatelná hmatem, pakliže je 
orientace důležitá pro další používání 
klíče, lístku nebo karty;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e) pokud výrobek používá biologické 
rysy uživatele, nesmí záviset na používání 
zvláštních biologických rysů jako jediného 
prostředku k identifikaci uživatele nebo 
k ovládání výrobku; 

(f) možnost ovládat hlasitost;

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 591
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl II – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Funkční požadavky:

a) používání nevidomými osobami: 
pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
rovněž zajistit alespoň jeden provozní 
režim, který zapojení zraku nevyžaduje;
b) používání osobami se zhoršeným 
zrakem: pokud jsou IKT provozovány 
způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je 
třeba rovněž zajistit alespoň jeden 
provozní režim, který umožní uživatelům 
se zhoršeným zrakem, aby lépe využívaly 
svého zraku;
c) používání osobami, které 
nevnímají barvy a kontrast: pokud jsou 
IKT provozovány způsobem vyžadujícím 
zapojení zraku, je třeba rovněž zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje vnímání barvy a kontrastu; 
d) používání neslyšícími: pokud jsou 
IKT provozovány způsobem vyžadujícím 
zapojení sluchu, je třeba rovněž zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
zapojení sluchu nevyžaduje;
e) používání osobami s poruchami 
sluchu: pokud jsou informační a 
komunikační technologie provozovány 
způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, je 
třeba rovněž zajistit alespoň jeden 
provozní režim s rozšířenými zvukovými 
prvky, včetně zřetelnosti a hlasitostních 
prvků;
f) používání osobami bez hlasových 
schopností: pokud jsou IKT provozovány 
způsobem vyžadujícím od uživatelů 
hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje; 
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g) používání osobami s omezenou 
motorikou nebo silou: pokud jsou IKT 
provozovány způsobem vyžadujícím 
manuální úkony, je třeba rovněž zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
umožní uživatelům využívat IKT při 
alternativních činnostech, které 
nevyžadují motoriku, sílu rukou ani 
použití více ovládacích prvků současně; 
h) použití s omezeným dosahem: 
pokud jsou IKT volně stojící nebo 
nainstalované, musí být ovládací prvky v 
dosahu všech uživatelů;
i) minimalizace spouštěcích 
mechanismů záchvatů fotosenzitivní 
epilepsie: pokud jsou IKT provozovány 
způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je 
třeba rovněž zajistit alespoň jeden 
provozní režim, který minimalizuje 
možnost spuštění záchvatu fotosenzitivní 
epilepsie; 
j) používání osobami s omezeným 
kognitivními schopnostmi: IKT musí 
umožňovat alespoň jeden provozní režim 
výrobků, který zjednodušuje a ulehčuje 
jejich používání; 
k) soukromí: pokud IKT poskytují 
prvky na zabezpečení přístupnosti, je třeba 
rovněž zajistit alespoň jeden provozní 
režim, při kterém se zachová soukromí 
uživatelů při používání těchto prvků IKT 
zabezpečujících přístupnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část A – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
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tak, aby: tak, aby:

(a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 
„Související koncová zařízení s pokročilým 
informačním potenciálem používaná 
spotřebiteli“;

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 
„Související koncová zařízení s pokročilým 
informačním potenciálem používaná 
spotřebiteli“;

(b) byly poskytovány informace o
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

b) byly poskytovány informace 
o fungování služby a o charakteristikách 
její přístupnosti a možnostech takto:

(i) informace musí být dostupné v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu,

i) musí být k dispozici v přístupném 
webovém formátu a elektronické podobě 
jiného než webového formátu, a to tak, 
aby byly vnímatelné, ovladatelné, 
srozumitelné a stabilní v souladu s 
písmenem c),

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

ii) musí uvádět a objasnit, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
služby v kombinaci se souvisejícími 
koncovými zařízeními a jaká je její 
kompatibilita s pomocnými technologiemi,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. c);

iii) na požádání je poskytnut v 
alternativních neelektronických 
formátech. Tyto alternativní 
neelektronické formáty mohou zahrnovat 
zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo 
snadno čitelný text.

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a mobilní aplikace potřebné pro 
poskytování služeb jednotným 
a přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby 
v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy; a 
způsobem, který usnadňuje interoperabilitu 
s různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

(d) byly poskytovány přístupné 
informace, které umožní propojení
s asistivními službami;

d) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací, které 
jsou pro poskytování služeb nezbytné, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi 
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a porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné a spolehlivé elektronické 
alternativy, které by usnadňovaly 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a na mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část A – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a on-line aplikace jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, který 
usnadňuje interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami a technickými 
prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část A – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) byly zpřístupňovány mobilní služby, 
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včetně mobilních aplikací, které jsou pro 
poskytování služeb nezbytné, jednotným 
a přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby 
v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy, které by 
usnadňovaly interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami 
a technickými prostředky na úrovni Unie 
a na mezinárodní úrovni,

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpůrné služby

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti služby a její kompatibilitě 
s pomocnými technologiemi a asistivními 
službami, přičemž zároveň používají 
způsoby komunikace přístupné pro 
uživatele s funkčním omezením, včetně 
osob se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část B – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrh a výroba: 1. Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním
omezením a osoby se zdravotním 
postižením a osoby s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
vyhovovaly následujícím požadavkům na 
přístupnost:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

(ii) musí být srozumitelné, ii) musí být srozumitelné,

(iii) musí být vnímatelné, iii) musí být vnímatelné,

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

iv) musí mít odpovídající velikost a typ 
písma i dostatečný kontrast mezi znaky a 
jejich pozadím, aby byly za 
předvídatelných podmínek použití co 
nejvíce čitelné;

iva) jsou k dispozici v přístupném 
online formátu a elektronické podobě 
jiného než online formátu, a to tak, aby 
byly vnímatelné, použitelné, srozumitelné 
a spolehlivé;

(b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);

b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace), který:

i) musí splňovat požadavky 
stanovené v písmenu a),

ii) musí jednoduchým a přesným 
způsobem informovat uživatele o tom, že 
výrobek obsahuje prvky přístupnosti, a o 
jeho kompatibilitě s pomocnými 
technologiemi;

(c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který musí splňovat tyto podmínky:

c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který ať už je poskytován samostatně, 
nebo je součástí výrobku, musí splňovat 
tyto podmínky:
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(i) obsah návodu musí být dostupný v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, a

i) musí být k dispozici v přístupném 
webovém formátu a elektronické podobě 
jiného než webového formátu, a to tak, 
aby byl vnímatelný, ovladatelný, 
srozumitelný a stabilní,

(ii) návod musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu;

ii) musí uvádět a objasnit, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
výrobku a jaká je jeho kompatibilita s 
celou škálou pomocných technologií, 
které jsou dostupné na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku,

iia) na požádání je poskytnut v 
alternativních neelektronických 
formátech. Tyto alternativní 
neelektronické formáty mohou zahrnovat 
zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo 
snadno čitelný text;

(d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

(e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

(f) propojení výrobku
s kompenzačními pomůckami.

f) výrobek musí být kompatibilní s
celou škálou kompenzačních pomůcek a 
technologií, které jsou dostupné na úrovni 
Unie a v mezinárodním měřítku, včetně 
technologií pro osoby se sluchovým 
postižením, jako jsou pomůcky pro 
nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární 
implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část B – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh uživatelského rozhraní a 2. Požadavky na funkčnost
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funkčnosti: uživatelského rozhraní a návrh výrobku:

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh 
funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh 
funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat požadavky uvedené v 
bodu 2 oddílu I, jakož i tyto požadavky:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

a) výrobek musí být schopen 
zakódovat a dekódovat obousměrnou 
hlasovou komunikaci s vysokou věrností 
zvuku;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

b) výrobek, který podporuje 
obousměrnou hlasovou komunikaci, musí 
uživateli rovněž umožnit komunikovat 
s jiným uživatelem pomocí funkce RTT 
(text v reálném čase), tak aby uživatel 
mohl v rámci jednoho hovoru tuto funkci 
použít samostatně nebo v kombinaci 
s hlasem;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

c) pokud je v případě obousměrné 
hlasové komunikace výrobek 
interoperabilní s konkrétní sítí, musí být v 
rámci téhož hlasového hovoru 
interoperabilní i v případě funkce textu 
psaného v reálném čase za použití 
formátu textu psaného v reálném čase, 
který je pro danou síť stanoven;

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

d) pokud výrobek, který poskytuje 
možnost obousměrné hlasové 
komunikace, obsahuje funkci přenosu 
videa v reálném čase, musí podporovat 
takové rozlišení videa, které uživatelům 
umožní komunikovat pomocí znakového 
jazyka a odezírání;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e) pokud výrobek poskytuje výstup 
prostřednictvím zvukového převodníku, 
musí umožňovat účinné bezdrátové 
propojení s technologiemi pro osoby se 
sluchovým postižením, jako jsou pomůcky 
pro nedoslýchavé, funkce telecoil, 
kochleární implantáty a zařízení na 
podporu sluchu, a snižovat interference s 
těmito technologiemi na co nejnižší 
možnou úroveň.

(f) možnost ovládat hlasitost;

(g) postupné ovládání a alternativy 
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k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část B – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpůrné služby 

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
technicky možné, poskytují informace 
o přístupnosti výrobku a jeho 
kompatibilitě s pomocnými technologiemi, 
přičemž zároveň používají způsoby 
komunikace přístupné pro uživatele 
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl III – část B a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ba. Funkční požadavky

a) používání nevidomými osobami

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
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zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
zapojení zraku nevyžaduje;

b) používání osobami se zhoršeným 
zrakem

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
uživatelům umožní lépe využívat svého 
zhoršeného zraku;

c) používání osobami, které 
nevnímají barvy

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje vnímání barvy;

d) používání neslyšícími

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje zapojení sluchu;

e) používání osobami s poruchami sluchu

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim 
s rozšířenými zvukovými prvky;

f) používání osobami bez hlasových 
schopností

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 
je třeba zajistit alespoň jeden provozní 
režim, který nevyžaduje hlasové pokyny;

g) používání osobami s omezenou 
motorikou nebo silou

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím manuální úkony, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
umožní uživatelům využívat IKT 
prostřednictvím alternativních činností, 
které nevyžadují manipulaci ani sílu 
rukou;

h) použití s omezeným dosahem

pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 
nainstalované, musí být ovládací prvky 
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v dosahu všech uživatelů;

i) minimalizace rizika spuštění 
fotosenzitivních reakcí

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
minimalizuje možnost fotosenzitivních 
reakcí;

j) používání osobami s omezeným 
kognitivními schopnostmi

IKT musí poskytovat alespoň jeden 
provozní režim zahrnující prvky 
zjednodušující a ulehčující jejich 
používání;

k) soukromí

pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 
přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 
provozní režim, při kterém se zachová 
soukromí při používání těchto prvků IKT 
na zabezpečení přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Audiovizuální mediální služby a 
související koncová zařízení pro 
spotřebitele s pokročilým informačním 
potenciálem

Koncová zařízení ve vztahu 
k audiovizuálním mediálním službám 
určená pro veřejnost a architektura 
internetových stránek a mobilních 
aplikací

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen



AM\1121397CS.docx 87/159 PE599.726v03-00

CS

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A. Služby: vypouští se

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s 
funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, musí být služby 
poskytovány tak, aby: 

(a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, v 
souladu s pravidly stanovenými v bodě B 
„Související zařízení pro spotřebitele s 
pokročilým informačním potenciálem“;

(b) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách 
její přístupnosti a možnostech takto:

(i) informace musí být dostupné v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu,

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. c); 

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

(d) byly poskytovány přístupné 
informace, které umožní propojení 
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s asistivními službami; 

(e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 
politiky a postupy a změny ve fungování 
služeb, jejichž cílem je reagovat na 
potřeby osob s funkčním omezením.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

(a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 
„Související zařízení pro spotřebitele 
s pokročilým informačním potenciálem“;

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 
„Související zařízení pro spotřebitele 
s pokročilým informačním potenciálem“;

(b) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

b) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech, které:

(i) informace musí být dostupné v
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu,

i) musí být k dispozici v přístupném 
online formátu a v elektronických 
programových průvodcích tak, aby byly 
vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné
a spolehlivé v souladu s písmenem c);

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

ii) musí uvádět a objasňovat, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
služby v kombinaci se souvisejícími 
koncovými zařízeními a jaká je její 
kompatibilita s pomocnými 
technologiemi;

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 

iii) musí poskytovat přístupné 
informace, které umožní propojení s 
ostatními službami pro usnadnění 
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poskytovány v souladu s písm. c); přístupu poskytovanými třetí stranou.

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a online aplikace potřebné pro 
poskytování služby, a to jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a stabilním
způsobem, který usnadňuje interoperabilitu 
s různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

ca) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací 
potřebných pro poskytování služby, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy; a 
stabilním způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

(d) byly poskytovány přístupné 
informace, které umožní propojení 
s asistivními službami;

d) byly poskytovány přístupné 
informace, které umožní propojení 
s asistivními službami.

(e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 
politiky a postupy a změny ve fungování 
služeb, jejichž cílem je reagovat na 
potřeby osob s funkčním omezením.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a on-line aplikace jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, který 
usnadňuje interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami a technickými 
prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací, které 
jsou pro poskytování služeb nezbytné, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi 
a porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy, které by 
usnadňovaly interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami 
a technickými prostředky na úrovni Unie 
a na mezinárodní úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 605
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) byly zahrnuty funkce, praxe, 
politiky a postupy a změny ve fungování 
služeb, jejichž cílem je reagovat na 
potřeby osob s funkčním omezením a osob 
se zdravotním postižením. Za účelem 
splnění tohoto požadavku poskytne 
poskytovatel služeb alespoň tyto služby 
přístupu:

i) titulky pro osoby neslyšící a 
s poruchami sluchu; 

ii) zvukový popis; 

iii) mluvené titulky; 

iv) tlumočení do znakového jazyka;

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) pokud audiovizuální obsah 
zahrnuje služby pro usnadnění přístupu, 
jsou tyto služby jasně uvedeny v 
informacích o obsahu i v elektronickém 
programovém průvodci;

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Olga Sehnalová
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) po konzultaci s organizacemi 
uživatelů, včetně organizací zastupujících 
osoby se zdravotním postižením, 
poskytovatelé audiovizuálních mediálních 
služeb zajistí kvalitu služeb pro usnadnění 
přístupu:

i) poskytovatelé služeb zajistí, aby 
titulky pro osoby neslyšící a s poruchami 
sluchu byly dobře synchronizované 
s obrazem, čitelné, přesné a vyčerpávající, 
aby účinně odrážely zvukovou informaci. 
Zahrnuje to stanovení specifikací kvality 
pokrývajících minimálně typ písma, 
velikost písma, použitý kontrast 
a používání barev, a v případě možnosti 
i nezbytné požadavky pro zajištění 
kontroly uživatele nad titulky pro osoby 
neslyšící a s poruchami sluchu;

ii) poskytovatelé služeb zajistí, aby 
zvukový popis a mluvené titulky byly 
dobře synchronizované s obrazem. To 
zahrnuje vymezení kritérií kvality v 
souvislosti s umístěním zvuku a 
srozumitelností zvukového popisu a 
mluvených titulků a také s požadavky 
nezbytnými k zajištění toho, aby uživatelé 
mohli tyto služby ovládat;

iii) poskytovatelé služeb zajistí, aby 
tlumočení do znakového jazyka bylo 
přesné a vyčerpávající, aby účinně 
odráželo zvukovou informaci. To zahrnuje 
stanovení odborných požadavků na 
tlumočníky a vymezení kritérií kvality 
týkajících se tlumočení do znakového 
jazyka. Je-li to technicky proveditelné, 
přijmou se požadavky na zajištění 
kontroly uživatele nad převodem do 
znakového jazyka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 608
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpůrné služby

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti služby a její kompatibilitě 
s pomocnými technologiemi a službami, 
přičemž používají způsoby komunikace 
přístupné pro uživatele s funkčním 
omezením a osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část B – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrh a výroba: 1. Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením a osoby se zdravotním 
postižením a osoby s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
vyhovovaly následujícím požadavkům na 
přístupnost:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,



PE599.726v03-00 94/159 AM\1121397CS.docx

CS

(ii) musí být srozumitelné, ii) musí být srozumitelné,

(iii) musí být vnímatelné, iii) musí být vnímatelné,

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

iv) musí mít odpovídající velikost a typ 
písma i dostatečný kontrast mezi znaky a 
jejich pozadím, aby byly za 
předvídatelných podmínek použití co 
nejvíce čitelné;

iva) jsou k dispozici v přístupném 
online formátu a elektronické podobě 
jiného než online formátu, a to tak, aby 
byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné 
a stabilní;

(b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);

b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace), který:

i) splňuje požadavky stanovené v 
písmenu a),

ii) musí jednoduchým a přesným 
způsobem informovat uživatele o tom, že 
výrobek obsahuje prvky přístupnosti, a o 
jeho kompatibilitě s pomocnými 
technologiemi;

(c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který musí splňovat tyto podmínky:

c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který ať už je poskytován samostatně, 
nebo je součástí výrobku, musí splňovat 
tyto podmínky:

(i) obsah návodu musí být dostupný v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, a

i) musí být k dispozici v přístupném 
webovém formátu a elektronické podobě 
jiného než webového formátu, a to tak, 
aby byl vnímatelný, ovladatelný, 
srozumitelný a stabilní,

(ii) návod musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu;

ii) musí uvádět a objasnit, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
výrobku a jaká je jeho kompatibilita s 
celou škálou pomocných technologií, 
které jsou dostupné na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku,

iia) na požádání je poskytnut v 
alternativních neelektronických 
formátech. Tyto alternativní 
neelektronické formáty mohou zahrnovat 
zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo 
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snadno čitelný text;

(d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

(e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

(f) propojení výrobku
s kompenzačními pomůckami.

f) výrobek musí být kompatibilní s
celou škálou kompenzačních pomůcek a 
technologií, které jsou dostupné na úrovni 
Unie a v mezinárodním měřítku, včetně 
technologií pro osoby se sluchovým 
postižením, jako jsou pomůcky pro 
nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární 
implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část B 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Související zařízení pro spotřebitele 
s pokročilým informačním potenciálem:

Související zařízení pro spotřebitele 
s pokročilým informačním potenciálem:

1. Návrh a výroba: 1. Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální rozumně 
předvídatelné použití výrobků pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby
s omezením souvisejícím s věkem, musí 
být výrobky navrhovány a vyráběny tak, 
aby splňovaly funkční požadavky 
stanovené v bodu Ba, přičemž zahrnují 
následující prvky:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování):

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

(ii) musí být srozumitelné,
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(iii) musí být vnímatelné, 

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

(b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);

b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);

(c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který musí splňovat tyto podmínky: 

c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;

(i) obsah návodu musí být dostupný v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, a

(ii) návod musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu;

(d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy);

(e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob se zdravotním postižením;

(f) propojení výrobku 
s kompenzačními pomůckami.

f) propojení výrobku 
s kompenzačními pomůckami.

2. Návrh uživatelského rozhraní a 
funkčnosti:

Za účelem zajištění přístupnosti musí 
návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
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rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

(f) možnost ovládat hlasitost;

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část B – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh uživatelského rozhraní a 
funkčnosti: 

2. Požadavky na funkčnost 
uživatelského rozhraní a návrh výrobku

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh
funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

Za účelem zajištění přístupnosti musí návrh 
funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat požadavky v souladu 
s oddílem I bodem 2a, jakož i tyto 
požadavky:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

a) pokud výrobek zobrazuje 
audiovizuální obsah, musí mít funkční 
režim na zobrazení dostupných titulků pro 
neslyšící a nedoslýchavé v rámci 
standardního video kanálu;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

b) pokud výrobek zobrazuje 
audiovizuální obsah, musí poskytovat 
mechanismus, který umožňuje zvolit a 
přehrát dostupný zvukový popis v rámci 
standardního audio kanálu;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

c) pokud výrobek zobrazuje 
audiovizuální obsah, musí poskytovat 
mechanismus, který umožňuje zvolit a 
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přehrát dostupné mluvené titulky v rámci 
standardního audio kanálu;

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

d) pokud výrobek zobrazuje 
audiovizuální obsah, poskytuje, je-li to 
technicky možné, mechanismus pro volbu 
a přehrávání dostupného tlumočení do 
znakového jazyka v rámci standardního 
audio kanálu;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e) výrobek musí podporovat 
poskytování dostupných služeb pro 
usnadnění přístupu samostatně i ve 
vzájemné kombinaci;

(f) možnost ovládat hlasitost; f) výrobek umožňuje v co největší 
míře personalizaci služeb přístupu, včetně 
služeb pro usnadnění přístupu 
prostřednictvím jiných prostředků jako 
synchronizace s dalším zařízením;

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

g) ovládací prvky umožňující aktivaci 
služeb pro usnadnění přístupu musí být 
uživateli poskytnuty na stejné úrovni 
viditelnosti jako primární ovládací prvky 
média;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

h) výrobek musí umožňovat účinné 
bezdrátové propojení s technologiemi pro 
osoby se sluchovým postižením, jako jsou 
pomůcky pro nedoslýchavé, funkce 
telecoil, kochleární implantáty a zařízení 
na podporu sluchu.

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část B – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpůrné služby

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
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služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti výrobku a jeho 
kompatibilitě s pomocnými technologiemi, 
přičemž zároveň používají způsoby 
komunikace přístupné pro uživatele 
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část B a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ba. Funkční požadavky

a) používání nevidomými osobami

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
zapojení zraku nevyžaduje;

b) používání osobami se zhoršeným 
zrakem

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
uživatelům umožní využívat svého 
zhoršeného zraku;

c) používání osobami, které 
nevnímají barvy

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje vnímání barvy;

d) používání neslyšícími

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje zapojení sluchu;
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e) používání osobami s poruchami 
sluchu

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim 
s rozšířenými zvukovými prvky;

f) používání osobami bez hlasových 
schopností

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 
je třeba zajistit alespoň jeden provozní 
režim, který nevyžaduje hlasové pokyny;

g) používání osobami s omezenou 
motorikou nebo silou

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím manuální úkony, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
umožní uživatelům využívat IKT 
prostřednictvím alternativních činností, 
které nevyžadují manipulaci ani sílu 
rukou;

h) použití s omezeným dosahem

pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 
nainstalované, musí být ovládací prvky 
v dosahu všech uživatelů;

i) minimalizace rizika spuštění 
fotosenzitivních reakcí

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
minimalizuje možnost fotosenzitivních 
reakcí;

j) používání osobami s omezeným 
kognitivními schopnostmi

IKT musí poskytovat alespoň jeden 
provozní režim zahrnující prvky 
zjednodušující a ulehčující jejich 
používání;

k) soukromí

pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 
přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 
provozní režim, při kterém se zachová 
soukromí při používání těchto prvků IKT 
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na zabezpečení přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IV – část C a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ca. Architektura internetových stránek 
a mobilních aplikací

a) byla zpřístupňována architektura 
internetových stránek a mobilních 
aplikací jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, 
který usnadňuje interoperabilitu s 
různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a 
v mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

samoobslužné terminály, stroje pro výdej 
lístků a jízdenek a odbavovací kiosky 
používané pro poskytování služeb přepravy 
cestujících

samoobslužné terminály včetně platebních 
terminálů, stroje pro výdej lístků 
a jízdenek a odbavovací kiosky používané 
pro poskytování služeb přepravy 
cestujících

Or. en
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Pozměňovací návrh 616
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část A – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

(a) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

a) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

(i) informace musí být dostupné v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu,

i) musí být k dispozici v přístupném 
webovém formátu a elektronické podobě 
jiného než webového formátu, a to tak, 
aby byly vnímatelné, ovladatelné, 
srozumitelné a stabilní v souladu s 
písmenem b),

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

ii) musí uvádět a objasňovat, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
služby včetně přístupnosti vozidel a okolní 
infrastruktury a zastavěného prostředí 
a rovněž informace o pomoci poskytované 
v souladu s nařízením 1107/2006, 
nařízením 1177/2010, nařízením 
1371/2007 a nařízením 181/2011,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. b); 

iii) na požádání je poskytnut v 
alternativních neelektronických 
formátech. Tyto alternativní 
neelektronické formáty mohou zahrnovat 
zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo 
snadno čitelný text.

(b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 

b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky, včetně online aplikací potřebných 
pro poskytování služby, a to jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a stabilním
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aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

způsobem, který usnadňuje interoperabilitu 
s různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

ba) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací, které 
jsou pro poskytování služeb nezbytné, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy, a 
stabilním způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

(c) byly zahrnuty funkce, praktiky, 
politiky a postupy a změny ve fungování 
služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 
osob s funkčním omezením.

c) byly zahrnuty funkce, praktiky, 
politiky a postupy a změny ve fungování 
služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 
osob s funkčním omezením i osob se 
zdravotním postižením;

i) inteligentní jízdenky (elektronická 
rezervace, rezervace jízdenek atd.),

ii) aktuální informace pro cestující 
(jízdní řády, informace o narušení 
dopravy, návazných spojích, možnosti 
pokračovat v cestě jinými druhy dopravy 
atd.),

iii) dodatečné informace o službách 
(např. o zaměstnancích na stanicích, 
nefungujících výtazích nebo dočasně 
nedostupných službách),

ca) zastavěné prostředí potřebné pro 
poskytování služeb je v souladu s oddílem 
X této přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Igor Šoltes
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část A – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a on-line aplikace jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, který 
usnadňuje interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami a technickými 
prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část A – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zastavěné prostředí potřebné pro 
poskytování služeb je v souladu s oddílem 
X této přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpůrné služby



AM\1121397CS.docx 105/159 PE599.726v03-00

CS

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti služby a její kompatibilitě 
s pomocnými technologiemi a službami, 
přičemž používají způsoby komunikace 
přístupné pro uživatele s funkčním 
omezením a osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. Internetové stránky používané pro 
účely poskytování služeb přepravy 
cestujících:

vypouští se

(a) Zpřístupňování internetových 
stránek jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část B – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Zpřístupňování internetových 
stránek jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

a) Zpřístupňování internetových 
stránek a on-line aplikací jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, který 
usnadňuje interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami a technickými 
prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část B – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Požadavkům uvedeným v písmenu 
a) musí vyhovovat alespoň obsah 
internetových stránek týkající se těchto 
postupů:

i) přístup k jízdním řádům, slevám 
na cestovném a jízdenkám vztahujícím se 
na celou síť, jakož i k podrobnostem 
týkajícím se nákladů na rezervaci a cen 
jízdenek;

ii) rezervace nebo změna rezervace 
včetně veškerého dopravního zařízení;

iii) odbavení;

iv) přístup k osobnímu plánu cesty;

v) přístup ke statusu letu;

vi) přístup k osobnímu uživatelskému 
účtu;

vii) přístup ke kontaktním údajům 
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přepravce;

viii) přístup k informacím o nabídkách 
asistence při přepravě.

Or. de

Odůvodnění

Tato změna se opírá o seznam „7 základních prvků“ internetových stránek vytvořený 
Ministerstvem dopravy USA („Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení v letecké 
dopravě: dostupnost internetových stránek a automatických kiosků na letištích v USA“
(DOT–OST–2011–0177)). 

Pozměňovací návrh 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část B – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) Z požadavků uvedených v písmenu 
a) je vyňat obsah náležející třetí straně, 
který není financován ani vyvíjen 
poskytovatelem ani není pod jeho 
kontrolou.

Or. de

Odůvodnění

Podle směrnice 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů 
veřejného sektoru nemusí obsah náležející třetí straně, který není pod kontrolou 
provozovatele webové stránky, vyhovovat požadavkům na přístupnost.

Pozměňovací návrh 624
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. Služby poskytované na mobilních vypouští se
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zařízeních, terminály pro inteligentní 
prodej jízdenek a poskytování informací o 
provozu v reálném čase:

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s 
funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, musí být služby 
poskytovány tak, aby:

(a) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách 
její přístupnosti a možnostech takto:

(i) informace musí být dostupné v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu,

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. b); 

(b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část C – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. Služby poskytované na mobilních 
zařízeních, terminály pro inteligentní 
prodej jízdenek a poskytování informací o 
provozu v reálném čase:

C. Služby poskytované na mobilních 
zařízeních, terminály pro inteligentní 
prodej jízdenek, inteligentní odbavovací 
kiosky a poskytování informací o provozu 
v reálném čase:

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část D – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. Služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících; 
internetové stránky používané pro účely 
poskytování služeb přepravy cestujících; 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, terminály pro inteligentní 
prodej jízdenek, poskytování informací 
o provozu v reálném čase; samoobslužné 
terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek 
a odbavovací kiosky používané pro 
poskytování služeb přepravy cestujících

D. Služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících; 
internetové stránky používané pro účely 
poskytování služeb přepravy cestujících; 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, terminály pro inteligentní 
prodej jízdenek, poskytování informací 
o provozu v reálném čase; samoobslužné 
terminály včetně platebních terminálů, 
stroje pro výdej lístků a jízdenek 
a odbavovací kiosky používané pro 
poskytování služeb přepravy cestujících

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl V – část D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. samoobslužné terminály, stroje pro 
výdej lístků a jízdenek a odbavovací 
kiosky používané pro poskytování služeb 

D. Samoobslužné terminály, stroje pro 
výdej lístků a jízdenek a odbavovací 
kiosky používané pro poskytování služeb 
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přepravy cestujících přepravy cestujících splňují požadavky 
uvedené v oddílu II:

1. Návrh a výroba: 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

(ii) musí být srozumitelné,

(iii) musí být vnímatelné, 

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

(b) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

(c) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

(d) propojení výrobku 
s kompenzačními pomůckami.

2. Návrh uživatelského rozhraní a 
funkčnosti:

Za účelem zajištění přístupnosti musí 
návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. b) a c), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;
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(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

(f) možnost ovládat hlasitost;

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní služby; internetové stránky 
bankovních služeb; bankovní služby 
poskytované na mobilních zařízeních; 
samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb

Bankovní služby; internetové stránky 
bankovních služeb; bankovní služby 
poskytované na mobilních zařízeních; 
samoobslužné terminály, včetně platebních 
terminálů a automatických bankovních 
strojů (bankomatů), používané pro 
poskytování bankovních služeb

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní služby; internetové stránky 
bankovních služeb; bankovní služby 
poskytované na mobilních zařízeních; 
samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb 

Bankovní služby; internetové stránky 
bankovních služeb; bankovní služby 
poskytované na mobilních zařízeních; 
samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb a platební terminály.

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

(a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě 
D;

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě 
D;

(b) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

b) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

(i) informace musí být dostupné v
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu,

i) jsou k dispozici v přístupném 
online formátu a elektronické podobě 
jiného než online formátu, a to tak, aby 
byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné 
a spolehlivé v souladu s písmenem c),

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

ii) uvádí a objasňují, jakým způsobem 
lze používat prvky přístupnosti služby 
v kombinaci se souvisejícími koncovými 
zařízeními,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 

iii) na požádání jsou poskytnuty v 
alternativních neelektronických 
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poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. c);

formátech. Tyto alternativní 
neelektronické formáty mohou zahrnovat 
zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo 
snadno čitelný text,

iiia) musí být srozumitelné a míra jejich 
složitosti nesmí překročit úroveň B2 
(středně pokročilý) podle společného 
evropského referenčního rámce pro 
jazyky Rady Evropy.

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a on-line aplikace jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a stabilním
způsobem, který usnadňuje interoperabilitu 
s různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

ca) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně aplikací potřebných pro 
poskytování bankovních služeb, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy; a 
stabilním způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

(d) byly zahrnuty funkce, praktiky, 
politiky a postupy a změny ve fungování 
služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 
osob s funkčním omezením.

d) byly zahrnuty funkce, praktiky, politiky 
a postupy a změny ve fungování služeb, 
jejichž cílem je reagovat na potřeby osob 
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením:

da) elektronická identifikace, 
zabezpečení a platební metody potřebné 
pro poskytování služeb musí být 
srozumitelné, vnímatelné, ovladatelné a 
stabilní, aniž by se tím narušila 
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bezpečnost a soukromí uživatele;

db) zastavěné prostředí pro 
poskytování služeb splňuje požadavky 
uvedené v oddílu X.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Marco Zullo

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část A – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zastavěné prostředí pro poskytování 
služeb splňuje požadavky uvedené v 
oddílu X.

Or. it

Pozměňovací návrh 632
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpůrné služby

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti služby a její kompatibilitě 
s pomocnými technologiemi a službami, 
přičemž používají způsoby komunikace 
přístupné pro uživatele s funkčním 
omezením a osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 633
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. Internetové stránky bankovních 
služeb:

vypouští se

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití pro osoby s funkčním omezením, 
včetně osob se zdravotním postižením, 
musí být služby poskytovány tak, aby:

(a) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část B – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 

a) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a on-line aplikace jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, který 
usnadňuje interoperabilitu s různými 
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aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami a technickými 
prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. Bankovní služby poskytované na 
mobilních zařízeních:

vypouští se

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s 
funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, musí být služby 
poskytovány tak, aby:

(a) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách 
její přístupnosti a možnostech takto:

(i) informace musí být dostupné v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu,

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. b);

(b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 



AM\1121397CS.docx 117/159 PE599.726v03-00

CS

alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. Samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb:

D. Samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb a platební terminály 
splňují ustanovení oddílu II.

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

(ii) musí být srozumitelné,

(iii) musí být vnímatelné, 

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

(b) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

(c) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
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v souladu s odstavcem 2;

(d) propojení výrobku 
s kompenzačními pomůckami.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část D – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. Samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb

D. Samoobslužné terminály, včetně 
platebních terminálů, automatické 
bankovní stroje (bankomaty) používané 
pro poskytování bankovních služeb

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VI – část D – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. Samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb:

D. samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb, a platební terminály.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektronické knihy Elektronické knihy a související zařízení

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektronické knihy Elektronické knihy a čtečky 
elektronických knih 

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

(a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 
„Výrobky“;

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 
„Výrobky“;

(b) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

b) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

(i) informace musí být dostupné v
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 

i) jsou k dispozici v přístupném 
online formátu a elektronické podobě 
jiného než online formátu, a to tak, aby 
byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné 
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prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu,

a spolehlivé v souladu s písmenem c),

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

ii) musí uvádět a objasňovat, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
služby v kombinaci se souvisejícími 
koncovými zařízeními a jaká je její 
kompatibilita s pomocnými technologiemi,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. c);

iii) na požádání jsou poskytnuty v 
alternativních neelektronických 
formátech. Tyto alternativní 
neelektronické formáty mohou zahrnovat 
zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo 
snadno čitelný text.

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a online aplikace potřebné pro 
poskytování služby, a to jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a stabilním
způsobem, který usnadňuje interoperabilitu 
s různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

ca) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací 
potřebných pro poskytování služby, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy; a 
stabilním způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

(d) byly poskytovány přístupné 
informace, které umožní propojení 
s asistivními službami;

d) byly poskytovány přístupné 
informace, které umožní propojení 
s asistivními službami;

(e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 
politiky a postupy a změny ve fungování 

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 
politiky a postupy a změny ve fungování 
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služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 
osob s funkčním omezením.

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 
osob s funkčním omezením a osoby se 
zdravotním postižením, prostřednictvím 
zajištění navigace po celém dokumentu, 
dynamického uspořádání, možnosti 
synchronizovat text a zvukový obsah, 
technologie text-to-speech, umožňující 
alternativní posouvání obsahu a jeho 
interoperabilitu s různými asistivními 
technologiemi tak, aby obsah mohl být 
vnímatelný, srozumitelný, ovladatelný a 
v maximální míře umožňoval 
kompatibilitu s různými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky 
dostupnými v současné době nebo 
v budoucnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část A – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s 
funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, musí být služby 
poskytovány tak, aby:

1. Aby se zajistilo optimální rozumně 
předvídatelné použití pro osoby se 
zdravotním postižením, musí být služby 
poskytovány tak, aby všichni aktéři 
dodavatelského řetězce splňovali funkční 
požadavky stanovené v bodu Ba, 
a zahrnují:

(a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 
které využívají při poskytování služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě B
„Výrobky“;

a) výrobky, které poskytovatelé služeb 
využívají při poskytování dané služby, 
v souladu s pravidly stanovenými v bodě 
B;

(b) byly poskytovány informace o
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

b) informace o fungování služby a 
o charakteristikách její přístupnosti 
a možnostech;

(i) informace musí být dostupné v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
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senzorického kanálu,

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. c);

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

c) elektronické informace, včetně 
souvisejících internetových stránek 
a online aplikací, a zařízení pro čtení 
elektronických knih potřebné pro 
poskytování služby;

(d) elektronické informace, včetně 
souvisejících internetových stránek 
a online aplikací, a zařízení pro čtení 
elektronických knih potřebné pro 
poskytování služby;

d) poskytnutí přístupných informací, 
které umožní propojení s asistivními 
službami;

(e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 
politiky a postupy a změny ve fungování 
služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 
osob s funkčním omezením.

e) funkce, praktiky, politiky, postupy 
a změny ve fungování služeb, jejichž cílem 
je reagovat na potřeby osob se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část A – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 

c) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a on-line aplikace jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
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poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, který 
usnadňuje interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami a technickými 
prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část A – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací, které 
jsou pro poskytování služeb nezbytné, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi 
a porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy, které by 
usnadňovaly interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami 
a technickými prostředky na úrovni Unie 
a na mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 645
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpůrné služby
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Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti služby a její kompatibilitě 
s pomocnými technologiemi a službami, 
přičemž používají způsoby komunikace 
přístupné pro uživatele s funkčním 
omezením a osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. „Výrobky“ B. „Výrobky“ splňují ustanovení 
oddílu I.

1. Návrh a výroba

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

(ii) musí být srozumitelné,

(iii) musí být vnímatelné,

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

(b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
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likvidace);

(c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který musí splňovat tyto podmínky:

(i) obsah návodu musí být dostupný v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, a

(ii) návod musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu;

(d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

(e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

(f) propojení výrobku 
s kompenzačními pomůckami.

2. Návrh uživatelského rozhraní a 
funkčnosti:

Za účelem zajištění přístupnosti musí 
návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

(f) možnost ovládat hlasitost;

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
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motoriku;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část B – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrh a výroba: 1. Návrh a výroba:

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

Aby se zajistilo optimální rozumně 
předvídatelné použití výrobků pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby
s omezením souvisejícím s věkem, musí 
být výrobky navrhovány a vyráběny tak, 
aby splňovaly funkční požadavky 
stanovené v bodu Ba, přičemž zahrnují 
následující prvky:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování);

(i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

(ii) musí být srozumitelné,

(iii) musí být vnímatelné,

(iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

(b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);

b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);

(c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který musí splňovat tyto podmínky:

c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;

(i) obsah návodu musí být dostupný v 
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textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, a

(ii) návod musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu;

(d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy);

(e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením v 
souladu s odstavcem 2;

e) funkčnost výrobku;

(f) propojení výrobku 
s kompenzačními pomůckami.

f) propojení výrobku 
s kompenzačními pomůckami.

2. Návrh uživatelského rozhraní a 
funkčnosti:

Za účelem zajištění přístupnosti musí 
návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

(f) možnost ovládat hlasitost;

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část B a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ba. Funkční požadavky

a) používání nevidomými osobami

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
zapojení zraku nevyžaduje;

b) používání osobami se zhoršeným 
zrakem

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
uživatelům umožní využívat svého 
zhoršeného zraku;

c) používání osobami, které 
nevnímají barvy

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje vnímání barvy;

d) používání neslyšícími

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje zapojení sluchu;

e) používání osobami s poruchami 
sluchu

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim 
s rozšířenými zvukovými prvky;

f) používání osobami bez hlasových 
schopností
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pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 
je třeba zajistit alespoň jeden provozní 
režim, který nevyžaduje hlasové pokyny;

g) používání osobami s omezenou 
motorikou nebo silou

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím manuální úkony, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
umožní uživatelům využívat IKT 
prostřednictvím alternativních činností, 
které nevyžadují manipulaci ani sílu 
rukou;

h) použití s omezeným dosahem

pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 
nainstalované, musí být ovládací prvky 
v dosahu všech uživatelů;

i) minimalizace rizika spuštění 
fotosenzitivních reakcí

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
minimalizuje možnost fotosenzitivních 
reakcí;

j) používání osobami s omezeným 
kognitivními schopnostmi

IKT musí poskytovat alespoň jeden 
provozní režim zahrnující prvky 
zjednodušující a ulehčující jejich 
používání;

k) soukromí

pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 
přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 
provozní režim, při kterém se zachová 
soukromí při používání těchto prvků IKT 
na zabezpečení přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VII – část B a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ba. Internetové stránky a mobilní 
aplikace

a) byly zpřístupňovány soubory 
internetových knih jednotným 
a přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby 
v případě nutnosti byly v nezbytné 
spolupráci s organizacemi specialistů 
(nebo „oprávněnými subjekty“) 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

b) byla poskytována metadata 
přístupnosti, která budou sdělována 
prostřednictvím řetězce hodnot a zajistí, 
aby přístupné elektronické knihy mohly 
být snadno nalezeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektronické obchodování Elektronické obchodování, včetně služeb 
poskytovatelů poštovních a energetických 
služeb a pojištění, jež jsou založeny na 
internetových stránkách a mobilních 
zařízeních

Or. en
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Pozměňovací návrh 651
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektronické obchodování Elektronické obchodování, včetně služeb 
poskytovatelů poštovních a energetických 
služeb a pojištění, jež jsou založeny na 
internetových stránkách a mobilních 
zařízeních

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s 
funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, musí být služby 
poskytovány tak, aby:

1. Aby se zajistilo optimální rozumně 
předvídatelné použití pro osoby se 
zdravotním postižením, musí být služby 
poskytovány tak, aby splňovaly funkční 
požadavky stanovené v bodu Aa, 
a zahrnovaly:

(a) byly poskytovány informace o
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

a) informace o fungování služby a 
o charakteristikách její přístupnosti 
a možnostech;

(i) informace musí být dostupné v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, 

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
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poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. b); 

(b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a to způsobem, který by 
usnadňoval interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami a
technickými prostředky na úrovni Unie a 
na mezinárodní úrovni;

b) elektronické informace, včetně 
souvisejících internetových stránek
a online aplikací potřebných pro 
poskytování služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

1. Aby se zajistilo optimální 
předvídatelné použití pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, musí být služby poskytovány 
tak, aby:

(a) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

a) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách její 
přístupnosti a možnostech takto:

(i) informace musí být dostupné v
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, 

i) musí být k dispozici v přístupném 
online formátu, a to tak, aby byly 
vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné
a spolehlivé v souladu s písmenem b);

(ii) informace musí obsahovat 
alternativy k netextovému obsahu,

ii) musí uvádět a objasňovat, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
služby a jak je propojena s celou škálou 
pomocných technologií;
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(iii) elektronické informace, včetně 
příslušných online aplikací, které jsou při 
poskytování služby nezbytné, musí být 
poskytovány v souladu s písm. b);

(b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a online aplikace potřebné pro 
poskytování služby, a to jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a stabilním
způsobem, který usnadňuje interoperabilitu 
s různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

ba) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací, které 
jsou pro poskytování služeb 
elektronického obchodování nezbytné, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy, a 
stabilním způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

bb) elektronická identifikace, 
zabezpečení a platební metody potřebné 
pro poskytování služeb musí být 
srozumitelné, vnímatelné, ovladatelné a 
stabilní, aniž by se tím narušila 
bezpečnost a soukromí uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Igor Šoltes
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – část A – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

b) byly zpřístupňovány internetové
stránky a on-line aplikace jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, který 
usnadňuje interoperabilitu s různými 
uživatelskými aplikacemi a dostupnými 
kompenzačními pomůckami a technickými 
prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – část A – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací 
potřebných pro poskytování služby, 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy; a 
způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 656
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – část A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpůrné služby

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti služby a její kompatibilitě 
s pomocnými technologiemi a službami, 
přičemž používají způsoby komunikace 
přístupné pro uživatele s funkčním 
omezením a osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – část A a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aa. Funkční požadavky

a) používání nevidomými osobami

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
zapojení zraku nevyžaduje;

b) používání osobami se zhoršeným 
zrakem

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
uživatelům umožní využívat svého 
zhoršeného zraku;

c) používání osobami, které 
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nevnímají barvy

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje vnímání barvy;

d) používání neslyšícími

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje zapojení sluchu;

e) používání osobami s poruchami 
sluchu

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim 
s rozšířenými zvukovými prvky;

f) používání osobami bez hlasových 
schopností

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 
je třeba zajistit alespoň jeden provozní 
režim, který nevyžaduje hlasové pokyny;

g) používání osobami s omezenou 
motorikou nebo silou

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím manuální úkony, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
umožní uživatelům využívat IKT 
prostřednictvím alternativních činností, 
které nevyžadují manipulaci ani sílu 
rukou;

h) použití s omezeným dosahem

pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 
nainstalované, musí být ovládací prvky 
v dosahu všech uživatelů;

i) minimalizace rizika spuštění 
fotosenzitivních reakcí

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
minimalizuje možnost fotosenzitivních 
reakcí;
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j) používání osobami s omezeným 
kognitivními schopnostmi

IKT musí poskytovat alespoň jeden 
provozní režim zahrnující prvky 
zjednodušující a ulehčující jejich 
používání;

k) soukromí

pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 
přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 
provozní režim, při kterém se zachová 
soukromí při používání těchto prvků IKT 
na zabezpečení přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl VIII – část A b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ab. Internetové stránky a mobilní 
aplikace

a) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a způsobem, 
který usnadňuje interoperabilitu s 
různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a 
v mezinárodním měřítku;

b) následující obsah bude 
z požadavků vyňat: 

i) obrazové soubory zveřejněné do 
šesti let po datu použitelnosti této 
směrnice, pokud nejsou zásadní pro 
dokončení služby;

ii) zaznamenané mediální soubory 
s časovou dimenzí zveřejněné do šesti let 
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po datu použitelnosti této směrnice;

iii) mapy a související služby přístupné 
on-line, jsou-li přístupnou digitální 
formou poskytovány základní informace 
pro mapy určené k navigačním účelům;

iv) obsah náležející třetí straně, který 
není financován či vyvíjen dotčeným 
poskytovatelem služby ani není pod jeho 
kontrolou.

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrh a výroba vypouští se

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky:

(a) informace o použití výrobku na 
samotném výrobku (označení na obalu, 
návod, varování), které:

i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

ii) musí být srozumitelné,

iii) musí být vnímatelné,

iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

(b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);
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(c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který musí splňovat tyto podmínky:

i) obsah návodu musí být dostupný v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, a

ii) návod musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu;

(d) uživatelské rozhraní výrobku 
(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 
vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2;

(e) funkčnost výrobku odpovídající 
potřebám osob s funkčním omezením 
v souladu s odstavcem 2;

(f) propojení výrobku 
s kompenzačními pomůckami.

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky: 

Splňují ustanovení oddílu I.

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Jiří Maštálka
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby 
zpřístupňovaly tyto prvky: 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití výrobků pro osoby se zdravotním 
postižením a osoby s omezením 
souvisejícím s věkem, musí být výrobky 
navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly 
funkční požadavky uvedené v bodu C. 
Návrh a výroba výrobků musí zahrnovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) musí být dostupné prostřednictvím 
více než jednoho senzorického kanálu,

i) jsou srozumitelné,

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) musí být srozumitelné, ii) jsou vnímatelné,

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Jiří Maštálka
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) musí být vnímatelné, iii) mají odpovídající velikost a typ 
písma i dostatečný kontrast mezi znaky 
a jejich pozadím, aby byly za 
předvídatelných podmínek použití co 
nejvíce čitelné,

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) musí mít odpovídající velikost 
písma za předvídatelných podmínek 
použití;

iv) jsou k dispozici v přístupném 
online formátu a elektronické podobě 
jiného než online formátu, a to tak, aby 
byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné 
a stabilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace);

b) obal výrobku včetně informací zde 
uvedených (otevření, uzavření, použití, 
likvidace), který:

Or. en
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Pozměňovací návrh 667
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. b – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) splňuje požadavky stanovené v 
písmenu a),

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – bod 2 – písm. b – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) jednoduchým a přesným způsobem 
informuje uživatele o tom, že výrobek 
obsahuje prvky přístupnosti, a o jeho 
kompatibilitě s pomocnými technologiemi

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který musí splňovat tyto podmínky:

c) návod k použití výrobku, k jeho 
instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 
který ať už je poskytován samostatně, 
nebo je součástí výrobku, musí splňovat 
tyto podmínky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 670
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) obsah návodu musí být dostupný v 
textových formátech, které lze použít k 
vytvoření alternativních asistivních 
formátů použitelných různými způsoby a 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu, a

i) musí být k dispozici v přístupném 
webovém formátu a elektronické podobě 
jiného než webového formátu, a to tak, 
aby byl vnímatelný, ovladatelný,
srozumitelný a stabilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) návod musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu;

ii) musí uvádět a objasnit, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
výrobku a jaká je jeho kompatibilita s 
celou škálou pomocných technologií, 
které jsou dostupné na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku,

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. c – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) na požádání jsou poskytnuty v 
alternativních neelektronických 
formátech. Tyto alternativní 
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neelektronické formáty mohou zahrnovat 
zvětšené písmo, Braillovo písmo nebo 
snadno čitelný text.

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) propojení výrobku
s kompenzačními pomůckami.

f) výrobek musí být kompatibilní s
celou škálou kompenzačních pomůcek a 
technologií, které jsou dostupné na úrovni 
Unie a v mezinárodním měřítku, včetně 
technologií pro osoby se sluchovým 
postižením, jako jsou pomůcky pro 
nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární 
implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) služby ubytování (zastavěné 
prostředí)

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh uživatelského rozhraní a 
funkčnosti:

vypouští se

Za účelem zajištění přístupnosti musí 
návrh funkčnosti a uživatelského rozhraní 
výrobků podle bodu 1 písm. d) a e), pokud 
je to třeba, splňovat tyto požadavky:

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

(f) možnost ovládat hlasitost;

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti Požadavky na funkčnost uživatelského 
rozhraní a návrh výrobku

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu;

a) komunikace a orientace 
prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu včetně těchto prvků:

i) pokud výrobek poskytuje vizuální 
způsoby komunikace a ovládání, je třeba 
zajistit alespoň jeden informační a 
provozní režim, který zapojení zraku 
nevyžaduje,

ii) pokud výrobek poskytuje sluchové 
způsoby informace a ovládání, je třeba 
zajistit alespoň jeden informační 
a provozní režim, který zapojení sluchu 
nevyžaduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci;

b) alternativy k řečové komunikaci 
a orientaci; a pokud výrobek vyžaduje 
hlasový vstup od uživatelů, je třeba zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
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nevyžaduje, aby uživatelé vytvářeli ústně 
generované zvuky, jako je řeč, hvízdání 
nebo mlaskání.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) variabilní nastavení velikosti a 
kontrastu;

c) pokud výrobek poskytuje vizuální 
způsoby komunikace a ovládání, je 
vybaven funkcemi, díky nimž mohou 
uživatelé lépe používat své omezené vidění 
a mezi něž patří mimo jiné variabilní
nastavení velikosti zobrazení, aniž by 
docházelo ke ztrátě obsahu nebo 
funkčnosti, a variabilní nastavení
kontrastu a jasu, a podle potřeby je rovněž 
třeba zajistit flexibilní způsoby umožňující 
oddělit a ovládat vizuální prvky v popředí 
od vizuálních prvků na pozadí 
a požadovanou flexibilní kontrolu 
zrakového pole;

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) použití alternativní barvy u 
sdělovaných informací;

d) použití vizuálního způsobu 
ovládání, který od uživatele nevyžaduje 
vnímání barvy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 681
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) flexibilní způsoby umožňující 
rozlišit a oddělit zvuky v popředí od zvuků 
na pozadí, včetně možnosti snížit hluk na 
pozadí a zlepšit srozumitelnost;

e) jako samostatný zvukový proud je 
k dispozici ovládání hlasitosti uživatelem a 
posílení sluchových prvků s cílem zlepšit 
sluchovou srozumitelnost, včetně 
flexibilních způsobů umožňujících rozlišit 
a oddělit zvuky v popředí od zvuků na 
pozadí;

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku;

g) postupné ovládání a alternativy 
k ovládání využívajícímu jemnou 
motoriku; včetně případů, kdy výrobek 
vyžaduje manuální úkony, přičemž 
výrobek musí být vybaven prvky, které 
uživatelům umožní jeho používání pomocí 
alternativních způsobů obsluhy, které 
nevyžadují jemnou motoriku, například 
ovládání pomocí úchopu nebo síly rukou, 
ani obsluhu více než jednoho ovládacího 
prvku najednou;

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Jiří Maštálka
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou;

h) funkční režimy s omezeným 
dosahem a silou; včetně případů, kdy 
výrobek je samostatně stojící nebo 
vestavěný, přičemž informační a ovládací 
prvky musí být umístěny ve standardně 
přístupném dosahu nebo musí být možné, 
aby si uživatel výrobek do svého dosahu 
umístil;

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) možnost zabránit spuštění 
fotosenzitivních reakcí.

i) pokud výrobek poskytuje vizuální 
způsoby informace, je třeba zajistit 
alespoň jeden informační režim, který 
minimalizuje možnost spuštění 
fotosenzitivních reakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) prvky, které zjednodušují 
komunikaci a ovládání ze strany uživatele 
a zjednodušují používání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 686
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) pokud je výrobek vybaven prvky, 
které umožňují přístupnost, musí být při 
používání těchto prvků zachováno 
soukromí uživatele

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) byly zpřístupňovány internetové 
stránky jednotným a přiměřeným 
způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 
zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u 
nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a 
interakci a aby v případě nutnosti byly 
poskytnuty dostupné elektronické 
alternativy; a způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;

e) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a online aplikace potřebné pro 
poskytování služby, a to jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy, a stabilním
způsobem, který usnadňuje interoperabilitu 
s různými uživatelskými aplikacemi a 
dostupnými kompenzačními pomůckami a 
technickými prostředky na úrovni Unie a v 
mezinárodním měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
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Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací 
potřebných pro poskytování služeb, a to 
jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 
porozumět jim, aby si u nich mohl 
přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci 
a aby v případě nutnosti byly poskytnuty 
dostupné elektronické alternativy, a
stabilním způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) byly poskytovány přístupné 
informace, které umožní propojení 
s asistivními službami;

f) byly poskytovány přístupné 
informace, které umožní propojení s
asistivními službami a technologiemi, 
včetně technologií pro osoby se sluchovým 
postižením, jako jsou pomůcky pro 
nedoslýchavé, funkce telecoil, kochleární 
implantáty a zařízení na podporu sluchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Jiří Maštálka
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Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část B a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ba. Funkční požadavky

a) používání nevidomými osobami

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
zapojení zraku nevyžaduje;

b) používání osobami se zhoršeným 
zrakem

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
uživatelům umožní lépe využívat svého 
zhoršeného zraku;

c) používání osobami, které 
nevnímají barvy

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje vnímání barvy;

d) používání neslyšícími

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje zapojení sluchu;

e) používání osobami s poruchami 
sluchu

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim 
s rozšířenými zvukovými prvky;

f) používání osobami bez hlasových 
schopností

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 
je třeba zajistit alespoň jeden provozní 
režim, který nevyžaduje hlasové pokyny;

g) používání osobami s omezenou 
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motorikou nebo silou

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím manuální úkony, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
umožní uživatelům využívat IKT 
prostřednictvím alternativních činností, 
které nevyžadují manipulaci ani sílu 
rukou;

h) použití s omezeným dosahem

pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 
nainstalované, musí být ovládací prvky 
v dosahu všech uživatelů;

i) minimalizace rizika spuštění 
fotosenzitivních reakcí

pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
minimalizuje možnost fotosenzitivních 
reakcí;

j) používání osobami s omezeným 
kognitivními schopnostmi

IKT musí poskytovat alespoň jeden 
provozní režim zahrnující prvky 
zjednodušující a ulehčující jejich 
používání;

k) soukromí

pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení
přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 
provozní režim, při kterém se zachová 
soukromí při používání těchto prvků IKT 
na zabezpečení přístupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl IX – část B a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ba. Funkční požadavky
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a) používání nevidomými osobami: 
pokud jsou IKT provozovány způsobem 
vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 
rovněž zajistit alespoň jeden provozní 
režim, který zapojení zraku nevyžaduje;
b) používání osobami se zhoršeným 
zrakem: pokud jsou IKT provozovány 
způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je 
třeba rovněž zajistit alespoň jeden 
provozní režim, který umožní uživatelům 
se zhoršeným zrakem, aby lépe využívaly 
svého zraku;
c) používání osobami, které 
nevnímají barvy a kontrast: pokud jsou 
IKT provozovány způsobem vyžadujícím 
zapojení zraku, je třeba rovněž zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
nevyžaduje vnímání barvy a kontrastu; 
d) používání neslyšícími: pokud jsou 
IKT provozovány způsobem vyžadujícím 
zapojení sluchu, je třeba rovněž zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
zapojení sluchu nevyžaduje; 
e) používání osobami s poruchami 
sluchu: pokud jsou informační a 
komunikační technologie provozovány 
způsobem vyžadujícím zapojení sluchu, je 
třeba rovněž zajistit alespoň jeden 
provozní režim s rozšířenými zvukovými 
prvky, včetně zřetelnosti a hlasitostních 
prvků;
f) používání osobami bez hlasových 
schopností: pokud jsou IKT provozovány 
způsobem vyžadujícím od uživatelů 
hlasové pokyny, je třeba rovněž zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
hlasové pokyny od uživatelů nevyžaduje; 
g) používání osobami s omezenou 
motorikou nebo silou: pokud jsou IKT 
provozovány způsobem vyžadujícím 
manuální úkony, je třeba rovněž zajistit 
alespoň jeden provozní režim, který 
umožní uživatelům využívat IKT při 
alternativních činnostech, které
nevyžadují motoriku, sílu rukou ani 
použití více ovládacích prvků současně; 
h) použití s omezeným dosahem: 
pokud jsou IKT volně stojící nebo 
nainstalované, musí být ovládací prvky v 
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dosahu všech uživatelů;
i) minimalizace spouštěcích 
mechanismů záchvatů fotosenzitivní 
epilepsie: pokud jsou IKT provozovány 
způsobem vyžadujícím zapojení zraku, je 
třeba rovněž zajistit alespoň jeden 
provozní režim, který minimalizuje 
možnost spuštění záchvatu fotosenzitivní 
epilepsie; 
j) používání osobami s omezeným 
kognitivními schopnostmi: IKT musí 
umožňovat nejméně jeden způsob 
snadnějšího a jednoduššího ovládání; 
k) soukromí: pokud IKT zahrnují 
prvky umožňující přístupnost, musí být 
zajištěn rovněž nejméně jeden způsob 
ovládání, pomocí něhož bude zabezpečeno 
soukromí uživatelů při používání těchto 
prvků.

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl X – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

POŽADAVKY NA PŘÍSTUPNOST PRO 
ÚČELY ČL. 3 ODST. 10 TÝKAJÍCÍ SE 
ZASTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ V
MÍSTĚ, KDE JE POSKYTOVÁNA 
SLUŽBA SPADAJÍCÍ DO PŮSOBNOSTI 
TÉTO SMĚRNICE

POŽADAVKY NA PŘÍSTUPNOST PRO 
ÚČELY ČL. 3 ODST. 10 TÝKAJÍCÍ SE 
ZASTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ 
V MÍSTĚ, KDE JSOU POSKYTOVÁNY 
VÝROBKY A SLUŽBY SPADAJÍCÍ DO 
PŮSOBNOSTI TÉTO SMĚRNICE

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl X – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) využívání příslušných venkovních 
prostor a zařízení na odpovědnost 
poskytovatele služeb;

a) využívání příslušných vnějších 
prostranství a zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl X – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) přístupy k budovám na 
odpovědnost poskytovatele služeb;

b) přístup k budovám;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl X – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) využívání vybavení a zařízení 
používaného při poskytování služby;

g) využívání vybavení a zařízení 
používaného při poskytování výrobku nebo 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl X a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ubytovací služby

A. Služby

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 
použití pro osoby s funkčním omezením, 
včetně osob se zdravotním postižením, 
musí být služby poskytovány tak, aby: 
a) byly poskytovány informace o 
fungování služby a o charakteristikách 
její přístupnosti a možnostech takto:
i) musí být k dispozici v přístupném 
online formátu, a to tak, aby byly 
vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a 
stabilní v souladu s písmenem b),
ii) musí uvádět a objasňovat, jakým 
způsobem lze používat prvky přístupnosti 
služby a jak je propojena s celou škálou 
pomocných technologií; 
b) byly zpřístupňovány internetové 
stránky a online aplikace potřebné pro 
poskytování služby, a to jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a stabilním 
způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
c) byly zpřístupňovány mobilní 
služby, včetně mobilních aplikací 
potřebných pro poskytování služeb 
elektronického obchodování, jednotným a 
přiměřeným způsobem, aby je uživatel 
mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět 
jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 
prezentaci obsahu a interakci a aby v 
případě nutnosti byly poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy; a stabilním 
způsobem, který usnadňuje 
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na 
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úrovni Unie a v mezinárodním měřítku;
d) elektronická identifikace, 
zabezpečení a platební metody potřebné 
pro poskytování služeb musí být 
srozumitelné, vnímatelné, ovladatelné a 
stabilní, aniž by se tím narušila 
bezpečnost a soukromí uživatele;
e) bylo pro osoby se zdravotním 
postižením zpřístupněno zastavěné 
prostředí v souladu s požadavky v oddíle 
XI;
a) veškeré společné prostory (recepce, 
vstup, rekreační zařízení, konferenční 
místnosti atd.), 
ii) místnosti podle požadavků stanovených 
v oddíle XI, přičemž minimální počet 
přístupných místností na zařízení musí 
být:
• 1 přístupná místnost v případě 
zařízení s méně než 20 místnostmi
• 2 přístupné místnosti v případě 
zařízení s více než 20, ale méně než 50 
místnostmi
• jedna další přístupná místnost na 
každých dalších 50 místností.
2. Podpůrné služby

Podpůrné služby (helpdesky, telefonická 
centra, technická podpora, přenosové 
služby a služby odborné přípravy), jsou-li 
k dispozici, poskytují informace 
o přístupnosti služby a její kompatibilitě 
s pomocnými technologiemi a službami, 
přičemž používají způsoby komunikace 
přístupné pro uživatele s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Příloha II
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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