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Pozmeňujúci návrh 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred sprístupnením výrobku na trhu 
distribútori overujú, či je na ňom 
umiestnené požadované označenie CE, či 
je spolu s ním dodaná požadovaná 
dokumentácia a návod na použitie a 
informácie v jazyku, ktorý je ľahko 
zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných 
konečných užívateľov v členskom štáte, v 
ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, 
a či výrobca a dovozca splnili požiadavky 
stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 a v článku 
7 ods. 4.

2. Pred sprístupnením výrobku na trhu 
distribútori overujú, či je v súlade s touto 
smernicou, či je spolu s ním dodaná 
požadovaná dokumentácia a návod na 
použitie a informácie v jazyku, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov 
a iných konečných užívateľov v členskom 
štáte, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na 
trhu, a či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 
a v článku 7 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred sprístupnením výrobku na trhu 
distribútori overujú, či je na ňom 
umiestnené požadované označenie CE, či 
je spolu s ním dodaná požadovaná 
dokumentácia a návod na použitie a 
informácie v jazyku, ktorý je ľahko 
zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných 
konečných užívateľov v členskom štáte, v 
ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, 
a či výrobca a dovozca splnili požiadavky 
stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 a v článku 
7 ods. 4.

2. Pred sprístupnením výrobku na trhu 
distribútori overujú, či je spolu s ním 
dodaná požadovaná dokumentácia a návod 
na použitie a informácie v jazyku, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov 
a iných konečných užívateľov v členskom 
štáte, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na 
trhu, a či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 
a v článku 7 ods. 4.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred sprístupnením výrobku na trhu 
distribútori overujú, či je na ňom 
umiestnené požadované označenie CE, či 
je spolu s ním dodaná požadovaná 
dokumentácia a návod na použitie a 
informácie v jazyku, ktorý je ľahko 
zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných 
konečných užívateľov v členskom štáte, v 
ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu, 
a či výrobca a dovozca splnili požiadavky 
stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 a v článku 
7 ods. 4.

2. Pred sprístupnením výrobku na trhu 
distribútori overujú, či je spolu s ním 
dodaná požadovaná dokumentácia a návod 
na použitie a informácie v jazyku, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov 
a iných konečných užívateľov v členskom 
štáte, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na 
trhu, a či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 
a v článku 7 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Marco Zullo

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod sa domnievať, že výrobok 
nespĺňa požiadavky na prístupnosť 
stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 
výrobok na trhu, pokým sa výrobok 
neuvedie do súladu s príslušnými 
požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok 
predstavuje riziko, distribútor o tom 
informuje výrobcu a orgány dohľadu nad 
trhom.

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod sa domnievať, že výrobok 
nespĺňa požiadavky na prístupnosť 
stanovené v článku 3, informuje o tom 
výrobcu a orgány dohľadu nad trhom 
a nesmie sprístupniť výrobok na trhu, 
pokým sa výrobok neuvedie do súladu 
s príslušnými požiadavkami.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod sa domnievať, že výrobok 
nespĺňa požiadavky na prístupnosť 
stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 
výrobok na trhu, pokým sa výrobok 
neuvedie do súladu s príslušnými 
požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok 
predstavuje riziko, distribútor o tom 
informuje výrobcu a orgány dohľadu nad 
trhom.

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod sa domnievať, že výrobok 
nespĺňa požiadavky na prístupnosť 
stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 
výrobok na trhu, pokým sa výrobok 
neuvedie do súladu s príslušnými 
požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok nie 
je v súlade s touto smernicou, distribútor 
o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu 
nad trhom.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod sa domnievať, že výrobok 
nespĺňa požiadavky na prístupnosť 
stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 
výrobok na trhu, pokým sa výrobok 
neuvedie do súladu s príslušnými 
požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok 
predstavuje riziko, distribútor o tom 
informuje výrobcu a orgány dohľadu nad 
trhom.

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod sa domnievať, že výrobok 
nespĺňa požiadavky na prístupnosť 
stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 
výrobok na trhu, pokým sa výrobok 
neuvedie do súladu s príslušnými 
požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok 
predstavuje riziko pre bezpečnosť alebo 
zdravie, distribútor o tom informuje 
výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod sa domnievať, že výrobok 
nespĺňa požiadavky na prístupnosť 
stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 
výrobok na trhu, pokým sa výrobok 
neuvedie do súladu s príslušnými 
požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok 
predstavuje riziko, distribútor o tom
informuje výrobcu a orgány dohľadu nad 
trhom.

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod sa domnievať, že výrobok 
nespĺňa požiadavky na prístupnosť 
stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 
výrobok na trhu, pokým sa výrobok 
neuvedie do súladu s príslušnými 
požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok 
predstavuje riziko pre bezpečnosť alebo 
zdravie, distribútor o tom informuje 
výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v 
súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby 
sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na 
uvedenie tohto výrobku do súladu 
s príslušnými požiadavkami alebo v 
prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho v 
prípade, že výrobok predstavuje riziko, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, 
najmä dôvody, na základe ktorých 
výrobok nie je v súlade, a prijaté nápravné 
opatrenia.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je 
v súlade s touto smernicou, zabezpečia, 
aby sa prijali nápravné opatrenia 
nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do 
súladu s príslušnými požiadavkami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 455
Marco Zullo

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v 
súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby 
sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na 
uvedenie tohto výrobku do súladu 
s príslušnými požiadavkami alebo v 
prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho v 
prípade, že výrobok predstavuje riziko, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je 
v súlade s touto smernicou, zabezpečia, 
aby sa prijali nápravné opatrenia 
nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do 
súladu s príslušnými požiadavkami alebo 
v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu. 
Okrem toho v prípade, že výrobok nie je 
v súlade s touto smernicou, distribútori 
o tom bezodkladne informujú príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 456
Maria Grapini

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v 
súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby 
sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na 
uvedenie tohto výrobku do súladu 
s príslušnými požiadavkami alebo v 
prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho v 
prípade, že výrobok predstavuje riziko, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je 
v súlade s touto smernicou, zabezpečia, 
aby sa prijali nápravné opatrenia 
nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do 
súladu s príslušnými požiadavkami alebo 
v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho 
v prípade, že výrobok predstavuje riziko, 
distribútori o tom najneskôr do 24 hodín
informujú príslušné vnútroštátne orgány 
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štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä dôvody, na základe 
ktorých výrobok nie je v súlade, a prijaté 
nápravné opatrenia.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v 
súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby 
sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na 
uvedenie tohto výrobku do súladu 
s príslušnými požiadavkami alebo v 
prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho v 
prípade, že výrobok predstavuje riziko, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je 
v súlade s touto smernicou, zabezpečia, 
aby sa prijali nápravné opatrenia 
nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do 
súladu s príslušnými požiadavkami alebo 
v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho 
v prípade, že výrobok predstavuje riziko 
pre bezpečnosť alebo zdravie, distribútori 
o tom bezodkladne informujú príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
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alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v 
súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby 
sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na 
uvedenie tohto výrobku do súladu 
s príslušnými požiadavkami alebo v 
prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho v 
prípade, že výrobok predstavuje riziko, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nespĺňa 
požiadavky tejto smernice, zabezpečia, aby 
sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na 
uvedenie tohto výrobku do súladu 
s príslušnými požiadavkami alebo 
v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho 
v prípade, že výrobok predstavuje riziko, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

.5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v 
súlade s touto smernicou, zabezpečia, aby 
sa prijali nápravné opatrenia nevyhnutné na 
uvedenie tohto výrobku do súladu 
s príslušnými požiadavkami alebo v 
prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho v 
prípade, že výrobok predstavuje riziko, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je 
v súlade s touto smernicou, zabezpečia, 
aby sa prijali nápravné opatrenia 
nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do 
súladu s príslušnými požiadavkami alebo 
v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu 
alebo od používateľa. Okrem toho 
v prípade, že výrobok predstavuje riziko 
pre bezpečnosť alebo zdravie, distribútori 
o tom bezodkladne informujú príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade, a prijaté nápravné opatrenia.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori poskytnú tomuto orgánu
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody výrobku. 
Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť riziká spojené s 
výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.

6. Distribútori poskytnú príslušným 
vnútroštátnym orgánom všetky informácie 
a dokumentáciu potrebné na preukázanie 
zhody výrobku. Na žiadosť príslušného
orgánu s ním distribútori spolupracujú pri 
každom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká spojené s výrobkom, ktorý 
sprístupnili na trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním distribútori 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť riziká spojené s 
výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.

6. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním distribútori 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom 
s cieľom splniť požiadavky týkajúce sa 
súladu výrobkov, ktoré sprístupnili na trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním distribútori 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť riziká spojené s 
výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.

6. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním distribútori 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť nesúlad výrobkov, ktoré
sprístupnili na trhu.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním distribútori 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť riziká spojené s 
výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.

6. Na základe žiadosti príslušného 
vnútroštátneho orgánu distribútori 
poskytnú tomuto orgánu všetky informácie 
a dokumentáciu potrebné na preukázanie 
zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu 
s ním distribútori spolupracujú pri každom 
opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká 
spojené s výrobkom, ktorý sprístupnili na 
trhu.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Distribútori zabezpečia riadnu 
a priebežnú odbornú prípravu svojich 
zamestnancov, aby mali poznatky o tom, 
ako používať prístupné produkty 
a poskytovať prístupné služby. Táto 
odborná príprava bude zahŕňať oblasti 
týkajúce sa poskytovania informácií, 
poradenstva a propagácie.

Or. en

Odôvodnenie

Dopĺňa sa nové ustanovenie týkajúce sa potreby zabezpečiť riadnu a priebežnú odbornú 
prípravu zamestnancov, aby mali poznatky o tom, ako používať prístupné produkty a služby. 

Pozmeňujúci návrh 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty musia byť 
schopné predložiť informácie uvedené v 
prvom pododseku počas 10 rokov po tom, 
čo im bol výrobok dodaný, a počas 10 
rokov po tom, čo výrobok dodali.

2. Hospodárske subjekty musia byť 
schopné predložiť informácie uvedené 
v prvom pododseku počas minimálne 
piatich rokov alebo počas obdobia, ktoré 
zodpovedá životnému cyklu príslušného 
výrobku.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty musia byť 2. Hospodárske subjekty musia byť 
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schopné predložiť informácie uvedené v 
prvom pododseku počas 10 rokov po tom, 
čo im bol výrobok dodaný, a počas 10
rokov po tom, čo výrobok dodali.

schopné predložiť informácie uvedené 
v prvom pododseku počas piatich rokov po 
tom, čo im bol výrobok dodaný, a počas 
piatich rokov po tom, čo výrobok dodali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia služieb musia 
pripraviť potrebné informácie v súlade s 
prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako 
služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť 
uvedené v článku 3. Tieto informácie sa 
verejnosti sprístupňujú v písomnej a ústnej 
forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný 
pre osoby s funkčnými obmedzeniami 
a osoby so zdravotným postihnutím. 
Poskytovatelia služieb musia uchovávať 
tieto informácie po celý čas poskytovania 
služieb.

2. Poskytovatelia služieb musia 
pripraviť potrebné informácie v súlade 
s prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako 
služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť 
uvedené v článku 3. Tieto informácie sa 
verejnosti sprístupňujú spôsobom, ktorý je 
prístupný pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Poskytovatelia služieb musia 
uchovávať tieto informácie po celý čas 
poskytovania služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia služieb musia 
pripraviť potrebné informácie v súlade s 
prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako 
služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť 
uvedené v článku 3. Tieto informácie sa 
verejnosti sprístupňujú v písomnej a ústnej 
forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný 

2. Poskytovatelia služieb musia 
pripraviť potrebné informácie v súlade 
s prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako 
služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť 
uvedené v článku 3. Tieto informácie sa 
verejnosti sprístupňujú v písomnej a ústnej 
forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný 
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pre osoby s funkčnými obmedzeniami 
a osoby so zdravotným postihnutím. 
Poskytovatelia služieb musia uchovávať 
tieto informácie po celý čas poskytovania 
služieb.

pre so zdravotným postihnutím. 
Poskytovatelia služieb musia uchovávať 
tieto informácie po celý čas poskytovania 
služieb.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poskytovatelia služieb musia na 
základe odôvodnenej žiadosti príslušného 
orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky 
informácie potrebné na preukázanie súladu 
služby s požiadavkami na prístupnosť 
uvedenými v článku 3. Spolupracujú s 
týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom 
prijatom opatrení s cieľom uviesť služby 
do súladu s uvedenými požiadavkami.

4. Poskytovatelia služieb musia 
poskytnúť príslušným vnútroštátnym 
orgánom všetky informácie potrebné na 
preukázanie súladu služby s požiadavkami 
na prístupnosť uvedenými v článku 3. 
Spolupracujú s týmito orgánmi na ich 
žiadosť pri každom prijatom opatrení 
s cieľom uviesť služby do súladu 
s uvedenými požiadavkami.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poskytovatelia služieb musia na 
základe odôvodnenej žiadosti príslušného 
orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky 
informácie potrebné na preukázanie súladu 
služby s požiadavkami na prístupnosť 
uvedenými v článku 3. Spolupracujú s 
týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom 
prijatom opatrení s cieľom uviesť služby 

4. Poskytovatelia služieb musia na 
základe žiadosti príslušného orgánu 
poskytnúť tomuto orgánu všetky 
informácie potrebné na preukázanie súladu 
služby s požiadavkami na prístupnosť 
uvedenými v článku 3. Spolupracujú 
s týmito orgánmi na ich žiadosť pri 
každom prijatom opatrení s cieľom uviesť 
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do súladu s uvedenými požiadavkami. služby do súladu s uvedenými 
požiadavkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Výrobky a služby, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1300/2014 
(PRM TSI), spĺňajú požiadavky na 
prístupnosť v súlade s článkom 3.

Or. de

Odôvodnenie

Tento článok by mal zabrániť duplicite. Výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. 1300/2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti 
železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou 
pohyblivosťou, by sa preto mali považovať za výrobky a služby, ktoré sú v súlade 
s požiadavkami tejto smernice.

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Aj v prípade, keď je služba alebo 
časť služby zadaná tretej strane formou 
subdodávky, by prístupnosť tejto služby 
nemala byť ohrozená a musia na ňu 
uplatňovať povinnosti tejto smernice.

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Poskytovatelia služieb zabezpečia 
riadnu a priebežnú odbornú prípravu 
svojich zamestnancov, aby mali poznatky 
o tom, ako používať prístupné produkty 
a poskytovať prístupné služby. Táto 
odborná príprava bude zahŕňať oblasti 
týkajúce sa poskytovania informácií, 
poradenstva a propagácie.

Or. en

Odôvodnenie

Dopĺňa sa nové ustanovenie týkajúce sa potreby zabezpečiť riadnu a priebežnú odbornú 
prípravu zamestnancov, aby mali poznatky o tom, ako používať prístupné produkty a služby.

Pozmeňujúci návrh 474
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Požiadavky na prístupnosť uvedené 
v článku 3 sa uplatňujú len do tej miery, 
pokiaľ nevedú k výraznej zmene aspektu 
alebo prvku výrobku alebo služby, ktorá 
by mala za následok zmenu základnej 
povahy výrobku alebo služby.

1. Požiadavky na prístupnosť uvedené
v článku 3 sa uplatňujú len do tej miery, 
pokiaľ nevedú k výraznej zmene základnej 
povahy výrobku alebo služby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 475
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odhadované náklady a prínosy pre 
hospodárske subjekty vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom 
sa zohľadňuje frekvencia a čas 
využívania konkrétneho výrobku alebo 
služby.

b) odhadované náklady a prínosy pre 
hospodárske subjekty vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby
s funkčnými obmedzeniami a osoby so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odhadované náklady a prínosy pre 
hospodárske subjekty vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom 
sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby.

b) odhadované náklady a prínosy pre 
hospodárske subjekty vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, osoby 
s funkčnými obmedzeniami a osoby 
s obmedzeniami z dôvodu starnutia alebo 
s akýmikoľvek inými obmedzeniami,
pričom sa zohľadňuje frekvencia a čas 
využívania konkrétneho výrobku alebo 
služby.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odhadované náklady a prínosy pre 
hospodárske subjekty vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom 
sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby.

b) odhadované náklady a prínosy pre 
hospodárske subjekty vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby 
s funkčnými obmedzeniami a osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom sa 
zohľadňuje frekvencia a čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem pojmu „osoby so zdravotným postihnutím“ by sa mal zachovať aj odkaz na „osoby 
s funkčnými obmedzeniami“ s cieľom poukázať na skutočnosť, že táto smernica prinesie 
výhody oveľa širšej časti obyvateľstva. Takisto pri vypracovaní analýzy odhadovaných 
nákladov a prínosov má kľúčový význam zohľadniť celé obyvateľstvo, ktoré využíva prístupné 
výrobky a služby. 

Pozmeňujúci návrh 478
Marlene Mizzi

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ak neexistuje výrazný negatívny 
vplyv na spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide 
o dostupnosť podobných výrobkov 
a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) životnosť automatov, ktoré sú 
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potrebné na poskytovanie služby.

Or. de

Odôvodnenie

Napríklad, ak je automat na výdaj lístkov so životnosťou viac ako desať rokov 
prevádzkyschopný a predstavuje veľké investície, je nerozumné požadovať od hospodárskych 
subjektov, aby ho vymenili hneď po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Pri 
posúdení toho, čo predstavuje neprimeranú záťaž, by sa preto mala zohľadniť životnosť 
automatov, a to najmä z toho dôvodu, že rozsah pôsobenia tejto smernice je obmedzený na 
nové výrobky a služby.

Pozmeňujúci návrh 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) alternatívy, ktoré poskytovatelia 
služieb osobnej dopravy bezplatne 
ponúkajú a sprístupňujú.

Or. de

Odôvodnenie

Poskytovatelia služieb, a to najmä v sektore dopravy, dávajú osobám so zdravotným 
postihnutím k dispozícii pracovníkov, ktorí im pomáhajú pri používaní automatov. Táto 
pomoc, ktorá môže oveľa efektívnejšie riešiť individuálne potreby osôb so zdravotným 
postihnutím, by sa mala zohľadniť pri posudzovaní proporcionality.

Pozmeňujúci návrh 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto záťaž sa nepovažuje za 
neprimeranú, ak je kompenzovaná 
financovaním z iných než vlastných 
zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už 

4. Táto záťaž sa nepovažuje za 
neprimeranú, ak je kompenzovaná 
financovaním z iných než vlastných 
zdrojov hospodárskeho subjektu, ktoré sú 



PE599.726v03-00 20/162 AM\1121397SK.docx

SK

verejných alebo súkromných. dostupné na účely zlepšenia prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto záťaž sa nepovažuje za 
neprimeranú, ak je kompenzovaná 
financovaním z iných než vlastných 
zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už 
verejných alebo súkromných.

4. Táto záťaž sa nepovažuje za 
neprimeranú, ak je kompenzovaná 
financovaním z iných než vlastných 
zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už 
verejných alebo súkromných.
Nedostatočná priorita, nedostatok času 
alebo informácií sa nepovažujú za 
oprávnený dôvod na uplatňovanie 
neprimeranej záťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto záťaž sa nepovažuje za 
neprimeranú, ak je kompenzovaná 
financovaním z iných než vlastných 
zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už 
verejných alebo súkromných.

4. Táto záťaž sa nepovažuje za 
neprimeranú, ak je kompenzovaná 
financovaním z iných než vlastných 
zdrojov hospodárskeho subjektu, a to či už 
verejných alebo súkromných.
Nedostatočná priorita, nedostatok času 
alebo informácií sa nepovažujú za 
oprávnený dôvod na uplatňovanie 
neprimeranej záťaže.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 484
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Posúdenie toho, či dodržiavanie 
požiadaviek na prístupnosť si v prípade 
výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú 
zmenu alebo predstavuje neprimeranú 
záťaž, vykonáva hospodársky subjekt.

5. Posúdenie toho, či dodržiavanie 
požiadaviek na prístupnosť si v prípade 
výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú 
zmenu alebo predstavuje neprimeranú 
záťaž, vykonáva hospodársky subjekt.
Nedostatočná priorita, nedostatok času 
alebo informácií sa nepovažujú za 
oprávnený dôvod na uplatňovanie 
neprimeranej záťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Marco Zullo

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Posúdenie toho, či dodržiavanie 
požiadaviek na prístupnosť si v prípade 
výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú 
zmenu alebo predstavuje neprimeranú
záťaž, vykonáva hospodársky subjekt.

5. Posúdenie toho, či dodržiavanie 
požiadaviek na prístupnosť si v prípade 
výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú 
zmenu alebo predstavuje nadmernú záťaž, 
vykonávajú orgány dohľadu nad trhom 
v spolupráci s organizáciami 
zastupujúcimi osoby so zdravotným 
postihnutím.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 486
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Posúdenie toho, či dodržiavanie 
požiadaviek na prístupnosť si v prípade 
výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú 
zmenu alebo predstavuje neprimeranú 
záťaž, vykonáva hospodársky subjekt.

5. Posúdenie toho, či dodržiavanie 
požiadaviek na prístupnosť si v prípade 
výrobkov alebo služieb vyžaduje zásadnú 
zmenu alebo predstavuje neprimeranú 
záťaž, vykonáva hospodársky subjekt 
spoločne s používateľmi a odborníkmi na 
požiadavky na prístupnosť.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 
nad trhom členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. K takémuto 
oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 
v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené 
od tejto oznamovacej povinnosti, ale 
musia byť schopné predložiť na žiadosť 
príslušného orgánu dohľadu nad trhom 
príslušnú dokumentáciu.

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to orgánu dohľadu nad trhom 
členského štátu, v ktorom sa výrobok 
uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu. 
Posúdenie musí byť predložené na žiadosť
príslušnému orgánu dohľadu nad trhom 
v súlade s odsekom 3.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 488
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 
nad trhom členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. K takémuto 
oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 
v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené 
od tejto oznamovacej povinnosti, ale 
musia byť schopné predložiť na žiadosť 
príslušného orgánu dohľadu nad trhom 
príslušnú dokumentáciu.

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 
nad trhom členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. K takémuto 
oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 
v odseku 3. Na uznanie oslobodenia od 
oznamovacej povinnosti orgán dohľadu 
nad trhom musí toto posúdenie 
systematicky overovať, pokiaľ 
hospodársky subjekt neposkytol posúdenie 
vypracované nezávislou treťou stranou. 

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to príslušnému orgánu
dohľadu nad trhom členského štátu, 
v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. K takémuto 
oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 
v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené 
od tejto oznamovacej povinnosti, ale musia 
byť schopné predložiť na žiadosť 
príslušného orgánu dohľadu nad trhom 
príslušnú dokumentáciu.

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, informujú o tom príslušný orgán
dohľadu nad trhom členského štátu, 
v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. Na odôvodnenú 
žiadosť orgánu dohľadu nad trhom 
predložia posúdenie uvedené v odseku 3. 
Mikropodniky sú oslobodené od tejto 
oznamovacej povinnosti, ale musia byť 
schopné predložiť na žiadosť príslušného 
orgánu dohľadu nad trhom príslušnú 
dokumentáciu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 490
Anneleen Van Bossuyt

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 
nad trhom členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. K takémuto 
oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 
v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené 
od tejto oznamovacej povinnosti, ale musia 
byť schopné predložiť na žiadosť 
príslušného orgánu dohľadu nad trhom 
príslušnú dokumentáciu.

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 
nad trhom členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. K takémuto 
oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 
v odseku 3. Malé a stredné podniky sú 
oslobodené od tejto oznamovacej 
povinnosti, ale musia byť schopné 
predložiť na žiadosť príslušného orgánu 
dohľadu nad trhom príslušnú 
dokumentáciu.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 
nad trhom členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. K takémuto 
oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 
v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené 
od tejto oznamovacej povinnosti, ale musia 
byť schopné predložiť na žiadosť 
príslušného orgánu dohľadu nad trhom 
príslušnú dokumentáciu.

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 
v prípade konkrétneho výrobku alebo 
služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 
5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 
nad trhom členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh alebo sa 
sprístupňuje na trhu. K takémuto 
oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 
v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené 
od tejto oznamovacej povinnosti, ale musia 
byť schopné predložiť na žiadosť 
príslušného orgánu dohľadu nad trhom 
príslušnú dokumentáciu. Na uznanie 
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oslobodenia od oznamovacej povinnosti 
orgán dohľadu nad trhom systematicky 
overuje toto posúdenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vytvorí sa štruktúrovaný dialóg 
medzi príslušnými zainteresovanými 
stranami vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcich 
organizácií a orgánmi dohľadu nad 
trhom, aby sa zabezpečilo, že sa vypracujú 
primerané a koherentné zásady na 
posudzovanie výnimiek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vytvorí sa štruktúrovaný dialóg 
medzi príslušnými zainteresovanými 
stranami vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcich 
organizácií a orgánmi dohľadu nad 
trhom, aby sa zabezpečilo, že sa vypracujú 
primerané a koherentné zásady na 
posudzovanie výnimiek.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 494
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vytvorí sa štruktúrovaný dialóg 
medzi príslušnými zainteresovanými 
stranami vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcich 
organizácií a orgánmi dohľadu nad 
trhom, aby sa zabezpečilo, že sa vypracujú 
primerané a koherentné zásady na 
posudzovanie výnimiek.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Vytvorí sa štruktúrovaný dialóg 
medzi príslušnými zainteresovanými 
stranami vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím a ich zastupujúcich 
organizácií a orgánmi dohľadu nad 
trhom, aby sa zabezpečilo, že sa vypracujú 
primerané a koherentné zásady na 
posudzovanie výnimiek.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa podporovať rovnocenná účasť osôb so zdravotným postihnutím a ich 
zastupujúcich organizácií spolu s ďalšími zainteresovanými stranami.
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Pozmeňujúci návrh 496
Marlene Mizzi

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Členské štáty poskytnú podporu 
malým a stredným podnikom a veľmi 
malým podnikom pri zavádzaní správnej 
koncepcie v oblasti prístupnosti už vo fáze 
projektovania výrobku a poskytovania 
služieb, a to najmä posilnením 
podporných sietí a štruktúr.

Or. en

Pozmeňujúci 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 smernice
Článok 12 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Členské štáty sa nabádajú, aby 
mikropodnikom a malým a stredným 
podnikom poskytli stimuly a usmernenia 
s cieľom uľahčiť vykonávanie tejto 
smernice. Postupy a usmernenia sa 
vypracujú v konzultácii s príslušnými 
zainteresovanými stranami vrátane 
organizácií zastupujúcich osoby so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Marlene Mizzi

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Príslušné zainteresované strany 
vrátane organizácií zastupujúcich osoby 
so zdravotným postihnutím sa 
systematicky zúčastňujú konzultácií ako 
súčasti postupu na prijímanie 
vykonávacích aktov a rozvoj európskych 
noriem.

Or. en

Pozmeňujúci 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 smernice
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Príslušné zainteresované strany 
vrátane organizácií zastupujúcich osoby 
so zdravotným postihnutím sa 
systematicky zúčastňujú konzultácií ako
súčasti postupu na prijímanie 
vykonávacích aktov.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa podporovať rovnocenná účasť osôb so zdravotným postihnutím a ich 
zastupujúcich organizácií spolu s ďalšími zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh 500
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Príslušné zainteresované strany 
vrátane organizácií zastupujúcich osoby 
so zdravotným postihnutím sa 
systematicky zúčastňujú konzultácií ako 
súčasti postupu na prijímanie 
vykonávacích aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vyhlásenie o zhode EÚ sa 
vypracúva v súlade so vzorom stanoveným 
v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. 
Obsahuje prvky uvedené v prílohe II k 
tejto smernici a priebežne sa aktualizuje.
Požiadavky týkajúce sa technickej 
dokumentácie nesmú predstavovať 
neprimeranú záťaž pre mikropodniky 
a malé a stredné podniky. Preloží sa do 
jazyka alebo jazykov požadovaných 
členským štátom, v ktorom sa výrobok 
uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.

2. Vyhlásenie o zhode EÚ sa 
vypracúva v súlade so vzorom stanoveným 
v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES. 
Požiadavky týkajúce sa technickej 
dokumentácie nesmú predstavovať 
neprimeranú záťaž pre mikropodniky 
a malé a stredné podniky. Preloží sa do 
jazyka alebo jazykov požadovaných 
členským štátom, v ktorom sa výrobok 
uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Okrem vyhlásenia o zhode EÚ 
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oznámenie na obale informuje 
spotrebiteľov jednoduchým a presným 
spôsobom, že výrobok obsahuje prvky 
prístupnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Jasný odkaz na prístupnosť umožní spotrebiteľom prijať informované rozhodnutie.

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

Návrh smernice
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 vypúšťa sa

Všeobecné zásady označenia CE v prípade 
výrobkov

Označenie CE sa riadi všeobecnými 
zásadami stanovenými v článku 30 
nariadenia (ES) č. 765/2008.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 vypúšťa sa

Všeobecné zásady označenia CE v prípade 
výrobkov

Označenie CE sa riadi všeobecnými 
zásadami stanovenými v článku 30 
nariadenia (ES) č. 765/2008.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 vypúšťa sa

Všeobecné zásady označenia CE v prípade 
výrobkov

Označenie CE sa riadi všeobecnými 
zásadami stanovenými v článku 30 
nariadenia (ES) č. 765/2008.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie, ktoré majú k dispozícii orgány 
dohľadu nad trhom a ktoré sa týkajú 
dodržiavania uplatniteľných požiadaviek 
na prístupnosť stanovených v článku 3 zo 
strany hospodárskych subjektov a 
posúdenia výnimiek stanovených v 
článku 12, boli na vyžiadanie sprístupnené 
v prístupnom formáte spotrebiteľom okrem 
prípadov, keď tieto informácie nie je 
možné poskytnúť z dôvodov dôvernosti, 
ako sa stanovuje v článku 19 ods. 5 
nariadenia (ES) č. 765/2008.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie, ktoré majú k dispozícii orgány 
dohľadu nad trhom a ktoré sa týkajú 
dodržiavania uplatniteľných požiadaviek 
na prístupnosť stanovených v článku 3 zo 
strany hospodárskych subjektov 
a posúdenia výnimiek stanovených 
v článku 12, boli sprístupnené 
v prístupnom formáte spotrebiteľom okrem 
prípadov, keď tieto informácie nie je 
možné poskytnúť z dôvodov dôvernosti, 
ako sa stanovuje v článku 19 ods. 5 
nariadenia (ES) č. 765/2008.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Každý členský štát zriadi verejne 
prístupný databázový register 
neprístupných výrobkov. Spotrebitelia 
budú mať možnosť doň nazerať 
a zapisovať záznamy o neprístupných 
výrobkoch. Členské štáty prijmú opatrenia 
potrebné na informovanie spotrebiteľov 
alebo ďalších zainteresovaných strán 
o možnosti podať sťažnosť. Zváži sa 
interaktívny systém medzi vnútroštátnymi 
databázami v rámci zodpovednosti 
Komisie alebo príslušných zastupujúcich 
organizácií, aby sa informácie 
o neprístupných výrobkoch mohli šíriť 
v celej Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Marlene Mizzi

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Každý členský štát zriadi verejne 
prístupný databázový register 
neprístupných výrobkov a služieb. Členské 
štáty takisto prijmú nevyhnutné opatrenia 
na informovanie spotrebiteľov alebo 
iných zainteresovaných strán o možnosti 
podať sťažnosti, ako je uvedené 
v pododsekoch a) a b), určenému 
príslušnému orgánu.

Or. en
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Odôvodnenie

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
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.

Pozmeňujúci návrh 509
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17a

Vnútroštátna databáza

Každý členský štát zriadi verejne prístupný 
databázový register neprístupných 
výrobkov. Spotrebitelia budú mať 
možnosť doň nazerať a zapisovať 
záznamy o neprístupných výrobkoch.
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na informovanie spotrebiteľov alebo
ďalších zainteresovaných strán 
o možnosti podať sťažnosť. Zváži sa 
interaktívny systém medzi vnútroštátnymi 
databázami, podľa možnosti v rámci 
zodpovednosti Komisie alebo príslušných 
zastupujúcich organizácií, aby sa 
informácie o neprístupných výrobkoch 
mohli šíriť v celej Európe.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 18 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a

Vnútroštátne databázy

Každý členský štát vytvorí a bude 
pravidelne aktualizovať vnútroštátnu 
databázu, ktorá bude prístupná všetkým 
občanom a zainteresovaným stranám 
a bude obsahovať všetky dôležité 
informácie o prístupnosti výrobkov 
a služieb uvedených v článku 1 ods. 1 a 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 19 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko v súvislosti 
s prístupnosťou na vnútroštátnej úrovni

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré 
nespĺňajú požiadavky na zhodu na 
vnútroštátnej úrovni

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 19 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko v súvislosti 
s prístupnosťou na vnútroštátnej úrovni

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko pre bezpečnosť alebo 
zdravie na vnútroštátnej úrovni

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 19 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko v súvislosti 
s prístupnosťou na vnútroštátnej úrovni

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko pre bezpečnosť alebo 
zdravie v súvislosti s prístupnosťou na 
vnútroštátnej úrovni

Or. de

Pozmeňujúci návrh 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok spadajúci do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
predstavuje riziko v súvislosti s aspektmi 
prístupnosti, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, vykonajú hodnotenie 
predmetného výrobku, v ktorom posúdia 
všetky uplatniteľné požiadavky na 
prístupnosť stanovené v tejto smernici. 
Príslušné hospodárske subjekty v plnej 
miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad 
trhom.

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok spadajúci do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice nespĺňa 
požiadavky na zhodu, vykonajú 
hodnotenie predmetného výrobku, 
v ktorom posúdia všetky uplatniteľné 
požiadavky na prístupnosť stanovené 
v tejto smernici. Príslušné hospodárske 
subjekty v plnej miere spolupracujú 
s orgánmi dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen
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Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok spadajúci do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
predstavuje riziko v súvislosti s aspektmi 
prístupnosti, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, vykonajú hodnotenie 
predmetného výrobku, v ktorom posúdia 
všetky uplatniteľné požiadavky na 
prístupnosť stanovené v tejto smernici. 
Príslušné hospodárske subjekty v plnej 
miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad 
trhom.

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok spadajúci do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
predstavuje riziko pre bezpečnosť alebo 
zdravie v súvislosti s aspektmi prístupnosti, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, 
vykonajú hodnotenie predmetného 
výrobku, v ktorom posúdia všetky 
uplatniteľné požiadavky na prístupnosť 
stanovené v tejto smernici. Príslušné 
hospodárske subjekty v plnej miere 
spolupracujú s orgánmi dohľadu nad 
trhom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok spadajúci do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
predstavuje riziko v súvislosti s aspektmi 
prístupnosti, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, vykonajú hodnotenie 
predmetného výrobku, v ktorom posúdia 
všetky uplatniteľné požiadavky na 
prístupnosť stanovené v tejto smernici. 
Príslušné hospodárske subjekty v plnej 
miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad 
trhom.

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok spadajúci do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
predstavuje riziko pre bezpečnosť alebo 
zdravie v súvislosti s aspektmi prístupnosti, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, 
vykonajú hodnotenie predmetného 
výrobku, v ktorom posúdia všetky 
uplatniteľné požiadavky na prístupnosť 
stanovené v tejto smernici. Príslušné 
hospodárske subjekty v plnej miere 
spolupracujú s orgánmi dohľadu nad 
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trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Anneleen Van Bossuyt

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány 
dohľadu nad trhom zistia, že výrobok 
nespĺňa požiadavky stanovené v tejto 
smernici, bezodkladne požiadajú príslušný 
hospodársky subjekt, aby prijal všetky 
primerané nápravné opatrenia na uvedenie 
tohto výrobku do súladu s uvedenými 
požiadavkami alebo aby výrobok stiahol z 
trhu alebo od používateľov v primeranej 
lehote, ktorú môže stanoviť orgán 
dohľadu nad trhom a ktorá je primeraná 
povahe rizika.

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány 
dohľadu nad trhom zistia, že výrobok 
nespĺňa požiadavky stanovené v tejto 
smernici, bezodkladne požiadajú príslušný 
hospodársky subjekt, aby prijal všetky 
primerané nápravné opatrenia na uvedenie 
tohto výrobku do súladu s uvedenými 
požiadavkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány 
dohľadu nad trhom zistia, že výrobok 
nespĺňa požiadavky stanovené v tejto 
smernici, bezodkladne požiadajú príslušný 
hospodársky subjekt, aby prijal všetky 
primerané nápravné opatrenia na uvedenie 
tohto výrobku do súladu s uvedenými 
požiadavkami alebo aby výrobok stiahol z 
trhu alebo od používateľov v primeranej 
lehote, ktorú môže stanoviť orgán 

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány 
dohľadu nad trhom zistia, že výrobok 
nespĺňa požiadavky stanovené v tejto 
smernici, bezodkladne požiadajú príslušný 
hospodársky subjekt, aby prijal všetky 
primerané nápravné opatrenia na uvedenie 
tohto výrobku do súladu s uvedenými 
požiadavkami alebo aby výrobok stiahol 
z trhu v dodatočnej primeranej lehote, ak 
príslušný hospodársky subjekt neprijme 
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dohľadu nad trhom a ktorá je primeraná 
povahe rizika.

nijaké nápravné opatrenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa 
uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom 
pododseku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak príslušný hospodársky subjekt v 
rámci lehoty uvedenej v druhom 
pododseku odseku 1 neprijme primerané 
nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad 
trhom prijmú všetky primerané predbežné 
opatrenia s cieľom zakázať alebo 
obmedziť sprístupňovanie výrobkov na 
svojich vnútroštátnych trhoch alebo 
stiahnuť výrobok z ich trhov alebo od 
používateľov. Orgány dohľadu nad trhom 
bezodkladne informujú Komisiu a ostatné 
členské štáty o týchto opatreniach.

4. Ak príslušný hospodársky subjekt 
neprijme primerané nápravné opatrenia, 
orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky 
primerané predbežné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby bol výrobok uvedený do 
súladu s požiadavkami prístupnosti 
stanovenými v tejto smernici. Orgány 
dohľadu nad trhom bezodkladne informujú 
Komisiu a ostatné členské štáty o týchto 
opatreniach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak príslušný hospodársky subjekt v 
rámci lehoty uvedenej v druhom 
pododseku odseku 1 neprijme primerané 
nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad 
trhom prijmú všetky primerané predbežné 
opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť 
sprístupňovanie výrobkov na svojich 
vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť 
výrobok z ich trhov alebo od používateľov. 
Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne 
informujú Komisiu a ostatné členské štáty 
o týchto opatreniach.

4. Ak príslušný hospodársky subjekt 
v rámci lehoty uvedenej v druhom 
pododseku odseku 1 neprijme primerané 
nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad 
trhom prijmú všetky primerané predbežné 
opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť 
sprístupňovanie výrobkov na svojich 
vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť 
výrobok z ich trhov. Orgány dohľadu nad 
trhom bezodkladne informujú Komisiu 
a ostatné členské štáty o týchto 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Informácie uvedené v odseku 4 
zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä 
údaje potrebné na identifikáciu 
nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode 
výrobku, charaktere údajného nesúladu 
a súvisiaceho rizika, charaktere a trvaní 
prijatých vnútroštátnych opatrení a 
stanoviská, ktoré predložil príslušný 
hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad 
trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad 
spôsobený jedným z týchto dôvodov:

5. Informácie uvedené v odseku 4 
zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä 
údaje potrebné na identifikáciu 
nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode 
výrobku, charaktere údajného nesúladu, 
charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych 
opatrení a stanoviská, ktoré predložil 
príslušný hospodársky subjekt. Orgány 
dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, 
či je nesúlad spôsobený jedným z týchto 
dôvodov:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Informácie uvedené v odseku 4 
zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä 
údaje potrebné na identifikáciu 
nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode 
výrobku, charaktere údajného nesúladu 
a súvisiaceho rizika, charaktere a trvaní 
prijatých vnútroštátnych opatrení a 
stanoviská, ktoré predložil príslušný 
hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad 
trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad 
spôsobený jedným z týchto dôvodov:

5. Informácie uvedené v odseku 4 
zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä 
údaje potrebné na identifikáciu 
nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode 
výrobku, charaktere údajného nesúladu 
a rizika pre bezpečnosť alebo zdravie, 
charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych 
opatrení a stanoviská, ktoré predložil 
príslušný hospodársky subjekt. Orgány 
dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, 
či je nesúlad spôsobený jedným z týchto 
dôvodov:

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Informácie uvedené v odseku 4 
zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä 
údaje potrebné na identifikáciu 
nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode 
výrobku, charaktere údajného nesúladu 
a súvisiaceho rizika, charaktere a trvaní 
prijatých vnútroštátnych opatrení a 
stanoviská, ktoré predložil príslušný 
hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad 
trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad 
spôsobený jedným z týchto dôvodov:

5. Informácie uvedené v odseku 4 
zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä 
údaje potrebné na identifikáciu 
nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode 
výrobku, charaktere údajného nesúladu 
a súvisiaceho rizika pre bezpečnosť alebo 
zdravie, charaktere a trvaní prijatých 
vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré 
predložil príslušný hospodársky subjekt. 
Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým 
uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z 
týchto dôvodov:

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) výrobok nespĺňa požiadavky 
súvisiace s požiadavkami uvedenými v 
článku 3 tejto smernice alebo

a) výrobok nespĺňa požiadavky 
súvisiace s požiadavkami uvedenými 
v článku 3 tejto smernice, a predstavuje 
tým riziko pre bezpečnosť alebo zdravie,
alebo

Or. de

Pozmeňujúci návrh 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nedostatky v harmonizovaných 
normách uvedených v článku 13, na 
základe ktorých platí predpoklad zhody.

b) nedostatky v harmonizovaných 
normách uvedených v článku 13, na 
základe ktorých platí predpoklad zhody, 
predstavujú riziko pre bezpečnosť alebo 
zdravie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 527
Anneleen Van Bossuyt

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia prijatie 
vhodných reštriktívnych opatrení vo 
vzťahu k dotknutému výrobku, ako 
napríklad bezodkladné stiahnutie tohto 

8. Členské štáty zabezpečia 
bezodkladné prijatie vhodných opatrení vo 
vzťahu k dotknutému výrobku.
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výrobku z ich trhu.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia prijatie 
vhodných reštriktívnych opatrení vo 
vzťahu k dotknutému výrobku, ako 
napríklad bezodkladné stiahnutie tohto 
výrobku z ich trhu.

8. Členské štáty zabezpečia prijatie 
vhodných a primeraných reštriktívnych 
opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, 
ako napríklad bezodkladné stiahnutie tohto 
výrobku z ich trhu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. V záujme uľahčenia výmeny 
informácií a najlepších postupov medzi 
orgánmi dohľadu nad trhom 
a zabezpečenia súladu pri uplatňovaní 
požiadaviek na prístupnosť stanovených 
v tejto smernici alebo v prípadoch 
považovaných za nevyhnutné na základe 
žiadosti Komisie o stanovisko k výnimkám 
z týchto požiadaviek Komisia zriadi 
pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov 
vnútroštátnych orgánov dohľadu nad 
trhom a z organizácií zastupujúcich 
dotknuté zainteresované strany vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 530
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a

Výmena informácií

V záujme uľahčenia výmeny informácií 
a najlepších postupov medzi orgánmi 
dohľadu nad trhom a zabezpečenia 
súladu pri uplatňovaní požiadaviek 
stanovených v tejto smernici alebo 
v prípadoch považovaných za nevyhnutné 
na základe žiadosti Komisie o stanovisko 
k výnimkám z týchto požiadaviek Komisia 
zriadi pracovnú skupinu zloženú zo 
zástupcov vnútroštátnych orgánov 
dohľadu nad trhom a z organizácií 
zastupujúcich dotknuté zainteresované 
strany vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531
Maria Grapini

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sú po ukončení postupu stanoveného v 
článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky 
voči opatreniu prijatému členským štátom, 
alebo ak sa Komisia domnieva, že 
vnútroštátne opatrenie je v rozpore s 
právnymi predpismi Únie, Komisia začne 
bezodkladne konzultácie s členskými 
štátmi a príslušným hospodárskym 
subjektom či subjektmi a zhodnotí toto 

Ak sú po ukončení postupu stanoveného 
v článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky 
proti opatreniu prijatému členským štátom, 
alebo ak má Komisia primeraný dôvod sa 
domnievať, že vnútroštátne opatrenie je 
v rozpore s právnymi predpismi Únie, 
Komisia začne bezodkladne konzultácie 
s členskými štátmi a príslušným 
hospodárskym subjektom či subjektmi 
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vnútroštátne opatrenie. Na základe 
výsledkov tohto hodnotenia Komisia 
rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je 
alebo nie je opodstatnené.

a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na 
základe výsledkov tohto hodnotenia 
Komisia rozhodne, či vnútroštátne 
opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 532
Marco Zullo

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sú po ukončení postupu stanoveného v 
článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky 
voči opatreniu prijatému členským štátom, 
alebo ak sa Komisia domnieva, že 
vnútroštátne opatrenie je v rozpore s 
právnymi predpismi Únie, Komisia začne 
bezodkladne konzultácie s členskými 
štátmi a príslušným hospodárskym 
subjektom či subjektmi a zhodnotí toto 
vnútroštátne opatrenie. Na základe 
výsledkov tohto hodnotenia Komisia 
rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je 
alebo nie je opodstatnené.

Ak sú po ukončení postupu stanoveného
v článku 19 ods. 3 a 4 vznesené námietky 
proti opatreniu prijatému členským štátom, 
alebo ak sa Komisia domnieva, že 
vnútroštátne opatrenie je v rozpore 
s právnymi predpismi Únie, Komisia začne 
bezodkladne konzultácie s členskými 
štátmi, organizáciami zastupujúcimi osoby 
so zdravotným postihnutím a príslušným 
hospodárskym subjektom či subjektmi 
a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na 
základe výsledkov tohto hodnotenia 
Komisia rozhodne, či vnútroštátne 
opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa vnútroštátne opatrenie 
považuje za opodstatnené, všetky členské 
štáty prijmú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho 
výrobku zo svojich trhov a informujú o 

2. Ak sa vnútroštátne opatrenie 
považuje za opodstatnené, všetky členské 
štáty prijmú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie uvedenia nevyhovujúceho 
výrobku do súladu a informujú o tom 
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tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie 
považuje za neopodstatnené, dotknutý 
členský štát toto opatrenie stiahne.

Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie 
považuje za neopodstatnené, dotknutý 
členský štát toto opatrenie stiahne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 534
Vicky Ford

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Požiadavky na prístupnosť 
stanovené v oddiele IX prílohy I sa 
uplatňujú:

1. Požiadavky na prístupnosť 
stanovené v oddieloch I až V prílohy I sa 
uplatňujú na výrobky a služby uvedené 
v článku 1 ods. 1 a 2 týmto spôsobom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Vicky Ford

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pri stanovovaní technických 
špecifikácií a kritérií na vyhodnotenie 
ponúk týkajúcich sa všetkých verejných 
zákaziek a koncesií, ktorých predmet je 
určený na použitie osobami bez ohľadu 
na to, či ide o širokú verejnosť alebo 
zamestnancov verejného obstarávateľa 
alebo obstarávateľa, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 2014/23/EÚ,49 smernica 
2014/24/EÚ 50 a smernica 2014/25/EÚ 51,

a) pri stanovovaní technických 
špecifikácií týkajúcich sa verejných 
zákaziek vrátane zmiešaných zákaziek, 
ako je stanovené v článku 1 ods. 3 tejto 
smernice, na ktoré sa vzťahuje smernica 
2014/24/EÚ50 alebo smernica 
2014/25/EÚ51;

__________________ __________________

49 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 
o udeľovaní koncesií.

50 Smernica Európskeho parlamentu a 50 Smernica Európskeho parlamentu 



PE599.726v03-00 46/162 AM\1121397SK.docx

SK

Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o 
verejnom obstarávaní.

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní.

51 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o 
obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb.

51 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 
o obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Edward Czesak

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pri stanovovaní požiadaviek na 
prístupnosť, na ktoré sa odkazuje pri 
príprave a vykonávaní programov podľa 
nariadenia (ES) č. 1303/2013 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) 
č. 1304/2013 o Európskom sociálnom 
fonde,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Edward Czesak

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pri stanovovaní požiadaviek na 
prístupnosť súvisiacich so sociálnymi 
a kvalitatívnymi kritériami stanovenými 

vypúšťa sa
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príslušnými orgánmi vo verejných 
súťažiach na služby vo verejnom záujme 
v železničnej a cestnej osobnej doprave 
podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pri stanovovaní požiadaviek na 
prístupnosť súvisiacich so sociálnymi 
a kvalitatívnymi kritériami stanovenými 
príslušnými orgánmi vo verejných 
súťažiach na služby vo verejnom záujme 
v železničnej a cestnej osobnej doprave 
podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007,

c) pri stanovovaní požiadaviek na 
prístupnosť súvisiacich so sociálnymi 
a kvalitatívnymi kritériami stanovenými 
príslušnými orgánmi vo verejných 
súťažiach na služby vo verejnom záujme 
v železničnej a cestnej osobnej doprave 
podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007 
v rozsahu, v akom príslušné orgány 
stanovujú požiadavky na prístupnosť;

Or. de

Odôvodnenie

Príslušné orgány sa môžu slobodne rozhodnúť, či súlad s požiadavkami na prístupnosť má 
predstavovať jedno z kritérií vyhodnocovania ponúk alebo nie. Ak ho považujú za podmienku, 
kritériá musia byť v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 539
Edward Czesak

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) na dopravnú infraštruktúru v 
súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) 
č. 1315/2013.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) v prípade potreby na všetky 
príslušné právne predpisy Únie alebo 
ustanovenia v právnych predpisoch Únie, 
ktoré sa odvolávajú na prístupnosť pre 
osoby so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) v prípade potreby na všetky 
príslušné právne predpisy Únie alebo 
ustanovenia v právnych predpisoch Únie, 
ktoré sa odvolávajú na prístupnosť pre 
osoby so zdravotným postihnutím.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odhadované náklady a prínosy pre b) odhadované náklady a prínosy pre 
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dotknuté príslušné orgány vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom 
sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby.

dotknuté príslušné orgány vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom sa 
zohľadňuje frekvencia, čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby, ako aj 
odhadovaný počet používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odhadované náklady a prínosy pre 
dotknuté príslušné orgány vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom 
sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby.

b) odhadované náklady a prínosy pre 
dotknuté príslušné orgány vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby 
s funkčnými obmedzeniami a osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom sa 
zohľadňuje frekvencia a čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem pojmu „osoby so zdravotným postihnutím“ by sa mal zachovať aj odkaz na „osoby 
s funkčnými obmedzeniami“ s cieľom poukázať na skutočnosť, že táto smernica prinesie 
výhody oveľa širšej časti obyvateľstva. Takisto pri vypracovaní analýzy odhadovaných 
nákladov a prínosov má kľúčový význam zohľadniť celé obyvateľstvo, ktoré využíva prístupné 
výrobky a služby.

Pozmeňujúci návrh 544
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odhadované náklady a prínosy pre b) odhadované náklady a prínosy pre 
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dotknuté príslušné orgány vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom 
sa zohľadňuje frekvencia a čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby.

dotknuté príslušné orgány vo vzťahu 
k odhadovanému prínosu pre osoby so 
zdravotným postihnutím a osoby 
s funkčnými obmedzeniami, pričom sa 
zohľadňuje frekvencia a čas využívania 
konkrétneho výrobku alebo služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Posúdenie toho, či dodržiavanie 
požiadaviek na prístupnosť uvedených 
v článku 21 si v prípade výrobkov alebo 
služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo 
predstavuje neprimeranú záťaž, 
vykonávajú dotknuté príslušné orgány.

3. Posúdenie toho, či dodržiavanie 
požiadaviek na prístupnosť uvedených 
v článku 21 si v prípade výrobkov alebo 
služieb vyžaduje zásadnú zmenu alebo 
predstavuje neprimeranú záťaž, 
vykonávajú dotknuté príslušné orgány.
Nedostatočná priorita, nedostatok času 
alebo informácií sa nepovažujú za 
oprávnený dôvod na uplatňovanie 
neprimeranej záťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak príslušný orgán uplatnil v 
súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo 
službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 
2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto 
oznámeniu pripojí posúdenie uvedené 
v odseku 2.

4. Ak príslušný orgán uplatnil 
v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo 
službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 
2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto 
oznámeniu pripojí posúdenie uvedené 
v odseku 2 a sprístupní ho verejnosti 
v prístupných formátoch.
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Or. en

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

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak príslušný orgán uplatnil v 
súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo 
službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 
2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto 
oznámeniu pripojí posúdenie uvedené 
v odseku 2.

4. Ak príslušný orgán uplatnil 
v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo 
službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 
2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto 
oznámeniu pripojí posúdenie uvedené 
v odseku 2 a sprístupní ho verejnosti 
v prístupných formátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak príslušný orgán uplatnil v 
súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo 
službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 
2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto 
oznámeniu pripojí posúdenie uvedené 
v odseku 2.

4. Ak príslušný orgán uplatnil 
v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo 
službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 
2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto 
oznámeniu pripojí posúdenie uvedené 
v odseku 2 a sprístupní ho verejnosti 
v prístupných formátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Igor Šoltes
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Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak má Komisia dôvody 
pochybovať o rozhodnutí dotknutého 
príslušného orgánu, môže požiadať 
pracovnú skupinu uvedenú v článku 19a 
o preskúmanie posúdenia uvedeného 
v odseku 2 tohto článku a o vydanie 
stanoviska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prostriedky uvedené v odseku 1 
zahŕňajú:

vypúšťa sa

a) ustanovenia, na základe ktorých 
môže spotrebiteľ v súlade s vnútroštátnym 
právom začať konanie na súdoch alebo 
príslušných správnych orgánoch s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých na účely transpozície 
tejto smernice,

b) ustanovenia, podľa ktorých 
verejné orgány alebo súkromné združenia, 
organizácie alebo iné právne subjekty, 
ktoré majú legitímny záujem na 
zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto 
smernice, môžu v súlade s vnútroštátnym 
právom začať konanie na súdoch alebo 
príslušných správnych orgánoch v mene 
spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých na účely transpozície tejto 
smernice.

Or. de
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Odôvodnenie

Tieto právne ustanovenia by sa mali vymazať, lebo inak by umožňovali podanie verejnej 
žaloby (actio popularis).

Pozmeňujúci návrh 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ustanovenia, na základe ktorých 
môže spotrebiteľ v súlade s vnútroštátnym 
právom začať konanie na súdoch alebo 
príslušných správnych orgánoch s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých na účely transpozície 
tejto smernice,

a) ustanovenia, na základe ktorých 
môže priamo dotknutý spotrebiteľ v súlade 
s vnútroštátnym právom začať konanie na 
súdoch alebo príslušných správnych 
orgánoch s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých na účely transpozície tejto 
smernice;

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ustanovenia, podľa ktorých verejné 
orgány alebo súkromné združenia, 
organizácie alebo iné právne subjekty, 
ktoré majú legitímny záujem na 
zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto 
smernice, môžu v súlade s vnútroštátnym 
právom začať konanie na súdoch alebo
príslušných správnych orgánoch v mene 
spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých na účely transpozície tejto 
smernice.

b) ustanovenia, podľa ktorých verejné 
orgány alebo súkromné združenia, 
organizácie alebo iné právne subjekty, 
ktoré sú priamo dotknuté nevyhovujúcim 
výrobkom alebo službou, môžu v súlade 
s vnútroštátnym právom začať konanie na 
súdoch alebo príslušných správnych 
orgánoch s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých na účely transpozície tejto 
smernice.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ustanovenia, ktorými sa zriadi 
prístupný, komplexný a primerane 
financovaný mechanizmus predkladania 
sťažností spotrebiteľov na doplnenie 
systému vykonávania a monitorovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ustanovenia, ktorými sa zriadi 
komplexný a primerane financovaný 
mechanizmus predkladania sťažností 
spotrebiteľov na doplnenie systému 
vykonávania a monitorovania.

Or. en

Pozmeňujúci 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 smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ustanovenia, ktorými sa zriadi 
komplexný a primerane financovaný 
mechanizmus predkladania sťažností 
spotrebiteľov na doplnenie systému 
vykonávania a monitorovania.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ustanovenia, ktorými sa zriadi 
komplexný, primerane financovaný 
mechanizmus predkladania sťažností 
spotrebiteľov na doplnenie systému 
vykonávania a monitorovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Marco Zullo

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ustanovenia, ktorými sa zriadi 
mechanizmus predkladania sťažností 
spotrebiteľov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 558
Igor Šoltes
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Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby pred 
začatím konania na súde alebo 
príslušných správnych orgánoch mal 
príslušný hospodársky subjekt príležitosť 
vyriešiť akýkoľvek údajný nesúlad 
s ustanoveniami tejto smernice, a to aj 
prostredníctvom aktívnej účasti, 
spolupráce alebo alternatívnych 
mechanizmov na riešenie sporov so 
spotrebiteľmi, verejnými orgánmi a/alebo 
súkromnými združeniami, organizáciami 
alebo inými právnymi subjektmi 
s legitímnym záujmom. Tento 
mechanizmus je známy ako 
„mechanizmus účasti“.

Ak nie je možné vyriešiť nesúlad 
k spokojnosti obidvoch strán do 15 dní od 
dátumu, keď bol hospodársky subjekt 
informovaný o obavách, ktoré vyjadrili 
spotrebitelia, verejné orgány a/alebo 
súkromné združenia, organizácie alebo 
iné právne subjekty, mechanizmus účasti
sa považuje za neúspešný, pokiaľ sa 
strany navzájom nedohodnú na predĺžení 
tohto obdobia. 

Ak mechanizmus účasti nie je úspešný, od 
vnútroštátnych súdov sa požaduje, aby pri 
posudzovaní podstaty veci týkajúcej sa 
údajného závažného nesúladu s touto 
smernicou prihliadli na skutočnosť, či 
samotné strany využili mechanizmus 
účasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Vicky Ford

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Tento článok sa nevzťahuje na 
zákazky, ktoré podliehajú smernici 
2014/24/EÚ a smernici 2014/25/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V záujme presadzovania cieľa 
uvedeného v odseku 2a členské štáty 
nabádajú hospodárske subjekty, aby 
vykonávali a propagovali mechanizmus 
predkladania sťažností spotrebiteľov 
s cieľom riešiť spory.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce.

2. Stanovené sankcie musia byť 
dostatočne účinné, primerané 
a odrádzajúce, aby nepredstavovali 
alternatívu pre hospodárske subjekty 
v prípade nesúladu výrobkov alebo služieb 
s požiadavkami na prístupnosť 
stanovenými v tejto smernici.

Or. en



PE599.726v03-00 58/162 AM\1121397SK.docx

SK

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

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce.

2. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce, ale 
nesmú slúžiť ako alternatíva k plneniu 
povinnosti hospodárskych subjektov 
sprístupniť výrobky alebo služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Igor Šoltes

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty vyčlenia potrebné 
zdroje na presadzovanie a vyberanie 
sankcií. Nadobudnuté prostriedky sa 
opätovne investujú do opatrení týkajúcich 
sa prístupnosti.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Prostriedky nadobudnuté 
z uloženia sankcií sa opätovne investujú 
do opatrení týkajúcich sa prístupnosti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Vicky Ford

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Tento článok sa nevzťahuje na 
zákazky, ktoré podliehajú smernici 
2014/24/EÚ a smernici 2014/25/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od [… 
vložiť dátum: šesť rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od:

a) ... [troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]
v prípade výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 1 písm. a) – počítačový hardvér 
a operačné systémy na všeobecné účely;

b) ... [piatich rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 1 písm. b) – samoobslužné terminály;

c) ... [štyroch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 1 písm. c) – koncové zariadenia 
s vyspelou počítačovou kapacitou v oblasti 
telefonických služieb určené pre 
spotrebiteľov;
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d) ... [štyroch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 1 písm. d) – koncové zariadenia 
s vyspelou počítačovou kapacitou v oblasti 
audiovizuálnych mediálnych služieb 
určené pre spotrebiteľov;

e) ... [štyroch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 1 písm. e) – domáce spotrebiče 
ovládané cez používateľské rozhranie;

f) ... [štyroch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. a) – telefonické služby;

g) ... [šiestich rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. b) – audiovizuálne mediálne 
služby;

h) ... [troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. c) – služby leteckej, 
autobusovej, železničnej a vodnej osobnej 
dopravy (webové sídla a mobilné 
aplikácie);

i) ... [piatich rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. c) – služby leteckej, 
autobusovej, železničnej a vodnej osobnej 
dopravy (samoobslužné terminály 
a automaty na výdaj lístkov);

j) ... [desiatich rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. c) – služby leteckej, 
autobusovej, železničnej a vodnej osobnej 
dopravy (vozidlá a infraštruktúra);

k) ... [piatich rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. d) – bankové služby 
a platobné terminály (samoobslužné 
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terminály a platobné terminály);

l) ... [troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. d) – bankové služby 
a platobné terminály (bankové služby);

m) ... [troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. e) – elektronické knihy;

n) ... [troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. f) – elektronické 
obchodovanie, webové sídla 
poskytovateľov výrobkov a služieb, 
sociálne médiá a nové webové sídla 
a online platformy;

o) ... [troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. g) – ubytovacie služby 
(webové sídla );

p) ... [troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade služieb uvedených v článku 1 
ods. 2 písm. g) – ubytovacie služby 
(zastavané prostredie).

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od [… 
vložiť dátum: šesť rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od [… 
vložiť dátum: päť rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

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

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od [… 
vložiť dátum: šesť rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od:

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ... [troch rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade výrobkov a služieb uvedených 
v článku 1;

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie smernice by sa malo skrátiť s cieľom zabezpečiť, aby osoby s funkčnými 
obmedzeniami a osoby so zdravotným postihnutím mohli využívať prístupnosť v prijateľnom 
časovom období.

Pozmeňujúci návrh 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 – písmeno b (nové)



AM\1121397SK.docx 63/162 PE599.726v03-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ... [desiatich rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
v prípade ustanovení súvisiacich so 
zastavaným prostredím uvedeným 
v článku 3 ods. 10.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa primeraný dodatočný čas na splnenie požiadaviek smernice v oblasti 
zastavaného prostredia.

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

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty, ktoré využívajú 
možnosť stanovenú v článku 3 ods. 10, 
oznámia Komisii znenie hlavných 
ustanovení vnútroštátnych právnych 
predpisov, ktoré prijmú na tento účel, a
predložia Komisii správu o pokroku pri ich 
vykonávaní.

5. Členské štáty predložia Komisii 
správu o pokroku pri ich vykonávaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27a

Prechodné obdobie
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Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 ods. 
2, členské štáty stanovia prechodné 
obdobie šiestich rokov po dátume 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice, 
počas ktorého môžu poskytovatelia služieb 
naďalej poskytovať svoje služby pomocou 
výrobkov, ktoré pred týmto dátumom 
zákonne používali na poskytovanie 
podobných služieb.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 28 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do […vložiť dátum: päť rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a 
potom každých päť rokov Komisia 
predkladá Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov správu o 
uplatňovaní tejto smernice.

Do […troch rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] a potom každé tri 
roky Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov správu o uplatňovaní 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 574
Maria Grapini

Návrh smernice
Článok 28 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do […vložiť dátum: päť rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a 
potom každých päť rokov Komisia 
predkladá Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov správu o 
uplatňovaní tejto smernice.

Do […vložiť dátum: tri roky od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]
a potom každé tri roky Komisia predkladá 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov správu 
o uplatňovaní tejto smernice.
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Or. ro

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

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom posúdiť potrebu 
preskúmania tejto smernice sa správa 
bude vzhľadom na sociálny, hospodársky 
a technologický vývoj okrem iného 
zaoberať trendmi v oblasti prístupnosti 
výrobkov a služieb a vplyvom na 
hospodárske subjekty a osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom v prípade 
potreby určí oblasti, v ktorých je potrebné 
znížiť záťaž.

1. Na základe prijatých oznámení sa 
v správe posúdi, či smernica dosiahla 
svoje ciele, a to najmä pokiaľ ide 
o zlepšenie voľného pohybu prístupných 
výrobkov a služieb. Vzhľadom na sociálny, 
hospodársky a technologický vývoj 
a úroveň súladu s touto smernicou sa 
bude okrem iného zaoberať trendmi 
v oblasti prístupnosti výrobkov a služieb 
a potrebou zahrnúť nové výrobky a služby 
do rozsahu pôsobnosti smernice alebo ich 
z neho vylúčiť. S cieľom posúdiť potrebu 
preskúmania tejto smernice Komisia 
zhodnotí aj fungovanie článkov 12 a 22 
a ich vplyv na hospodárske subjekty 
a osoby so zdravotným postihnutím, 
pričom v prípade potreby určí oblasti, 
v ktorých je potrebné znížiť záťaž.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Morten Løkkegaard

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V správe Komisie sa zohľadnia 
stanoviská zainteresovaných 
hospodárskych subjektov a príslušných 
mimovládnych organizácií vrátane 
organizácií zastupujúcich osoby so 
zdravotným postihnutím a staršie osoby.

3. V správe Komisie sa zohľadnia 
stanoviská zainteresovaných 
hospodárskych subjektov a príslušných 
mimovládnych organizácií vrátane 
organizácií zastupujúcich osoby so 
zdravotným postihnutím.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V správe Komisie sa zohľadnia 
stanoviská zainteresovaných 
hospodárskych subjektov a príslušných 
mimovládnych organizácií vrátane 
organizácií zastupujúcich osoby so 
zdravotným postihnutím a staršie osoby.

3. V správe Komisie sa zohľadnia 
stanoviská zainteresovaných 
hospodárskych subjektov a príslušných 
mimovládnych organizácií vrátane 
organizácií zastupujúcich osoby so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel I – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Počítačový hardvér a operačné systémy na 
všeobecné účely 

Počítačový hardvér a operačné systémy na 
všeobecné účely a čítačky elektronických 
kníh

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel I – bod -1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Operačné systémy

1. Poskytovanie služieb s cieľom 
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maximalizovať ich plánované použitie 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
sa dosiahne splnením požiadaviek, ako sú 
stanovené v bode 3 týkajúcom sa 
koncepcie používateľského rozhrania a 
funkčnosti. Poskytovanie služieb zahŕňa:
a) informácie o fungovaní služby a 
o charakteristikách a predpokladoch jej 
prístupnosti, ktoré možno poskytnúť v 
digitálnom formáte;
b) elektronické informácie vrátane 
webových sídel potrebných na 
poskytovanie služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel I – odsek 1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projektovanie a výroba: 1. Projektovanie a výroba
počítačového hardvéru na všeobecné 
účely:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel I – bod 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projektovanie a výroba: 1. Projektovanie a výroba:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
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výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

i) sú zrozumiteľné;

ii) musia byť zrozumiteľné, ii) sú vnímateľné;

iii) musia byť vnímateľné, iii) majú primeranú veľkosť a typ
písma, dostatočný kontrast medzi znakmi 
a ich pozadím s cieľom čo najviac zvýšiť 
čitateľnosť za predvídateľných 
podmienok použitia;

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

iv) sú dostupné v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronické 
newebové dokumenty tak, aby tieto 
informácie boli vnímateľné, použiteľné,
zrozumiteľné a účinné;

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia),

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia), ktoré:

i) spĺňajú požiadavky stanovené 
v písmene a);

ii) jednoducho a presne informujú 
používateľov o tom, či výrobok obsahuje 
prvky súvisiace prístupnosťou, a o jeho 
kompatibilite s podpornými 
technológiami;

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie a 
likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 
podmienky:

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie 
a likvidáciu, bez ohľadu na to, či sú 
poskytované jednotlivo alebo začlenené do 
výrobku, ktorý musí spĺňať tieto 
podmienky:

i) obsah návodu musí byť dostupný v
textových formátoch, ktoré možno použiť 
na vytvorenie alternatívnych asistenčných 
formátov prezentovateľných rôznymi 
spôsobmi a prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála a

i) musí byť dostupný v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronický 
newebový dokument tak, aby tieto prvky 
boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné;

ii) návod musí obsahovať alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) musí sa v ňom uviesť a vysvetliť, 
ako využívať vlastnosti výrobku súvisiace 
s prístupnosťou, a jeho kompatibilita 
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s rôznymi asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a na 
medzinárodnej úrovni;

iii) na požiadanie sa musí poskytovať 
aj v alternatívnych neelektronických 
formátoch. Alternatívne neelektronické 
formáty môžu zahŕňať veľkú tlač, 
Braillovo písmo alebo ľahko čitateľný 
text;

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;

e) funkčnosť výrobku spočívajúca v 
zabezpečení funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2,

e) funkčnosť výrobku spočívajúca 
v zabezpečení funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2;

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

f) výrobok poskytuje kompatibilitu 
s rôznymi asistenčnými zariadeniami
a technológiami dostupnými na úrovni 
Únie a na medzinárodnej úrovni vrátane 
načúvacích technológií, napr. 
s načúvacími prístrojmi, telecievkami, 
kochleárnymi implantátmi a asistenčnými 
načúvacími zariadeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti:

2. Požiadavky na funkčnosť 
používateľského rozhrania a dizajn 
výrobku: 

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 
musia byť v záujme ich sprístupnenia 
v súlade s bodom 1 písm. d) a e) tam, kde 
je to vhodné, navrhnuté tak, aby:

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 
sa v záujme ich sprístupnenia v súlade 
s bodom 1 písm. d) a e) tam, kde je to 
vhodné, navrhnú tak, aby:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 

a) zabezpečovali komunikáciu 
a orientáciu prostredníctvom viac než 
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jedného zmyslového kanála, jedného zmyslového kanála vrátane:

i) ak výrobok poskytuje vizuálne 
spôsoby komunikácie a prevádzky, 
výrobok musí umožňovať aspoň jeden 
spôsob prenosu informácií a prevádzky, 
pre ktorý nie je potrebný zrak;

ii) ak výrobok poskytuje zvukové 
spôsoby prenosu informácií a prevádzky, 
výrobok musí umožňovať aspoň jeden 
spôsob prenosu informácií a prevádzky, 
pre ktorý nie je potrebný sluch;

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie;

ak výrobok potrebuje hlasové pokyny od 
používateľov, výrobok musí umožňovať 
aspoň jeden spôsob prevádzky, pre ktorý 
sa nevyžaduje, aby používatelia ústami 
vytvárali zvuky, ako je reč, pískanie alebo 
mľaskanie;

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

c) ak výrobok poskytuje vizuálne 
spôsoby komunikácie a prevádzky, musí 
ponúkať prvky umožňujúce používateľom 
lepšie využívať ich oslabený zrak vrátane 
poskytnutia variabilného nastavenia 
veľkosti bez straty obsahu alebo 
funkčnosti, flexibilného nastavenia 
kontrastu a jasu a v prípade, ak je to 
možné, by mal umožňovať flexibilný 
spôsob oddelenia vizuálnych prvkov 
v popredí od prvkov v pozadí a ich 
ovládania a variabilné ovládanie 
potrebného zorného poľa;

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

d) zabezpečovali vizuálny spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa od používateľa 
nevyžaduje vnímanie farieb;

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí od 
zvukov v pozadí a ovládať ich vrátane 
možnosti znížiť zvuk pozadia a zlepšiť 
jasnosť,

e) poskytovali používateľovi možnosť 
ovládať hlasitosť a rozšírené zvukové 
funkcie na zvýšenie zreteľnosti zvuku 
vrátane flexibilných spôsobov 
umožňujúcich oddeliť zvuky v popredí od 
zvukov v pozadí a ovládať ich, ak zvuk 
hlasu a zvuk pozadia existujú ako 
samostatné zvukové toky;

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk, f) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
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a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou, a to aj vtedy, ak si výrobok 
vyžaduje manuálne úkony, výrobok musí 
umožňovať prvky, ktoré používateľom 
umožnia použitie výrobku alternatívnymi 
spôsobmi prevádzky, ktoré si nevyžadujú 
ovládanie jemnou motorikou alebo 
ručnou silou, ani použitie viacerých 
ovládacích prvkov súčasne;

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

g) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou, a to aj 
v prípade, ak je výrobok voľne stojaci 
alebo nainštalovaný, informačné 
a ovládacie prvky sa umiestnia 
v štandardnej vzdialenosti prístupného 
dosahu alebo používateľ musí mať 
možnosť výrobok umiestniť vo svojom 
dosahu;

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

h) ak výrobok poskytuje vizuálne 
spôsoby prenosu informácií, musí 
umožňovať aspoň jeden spôsob prenosu 
informácií, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov;

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

i) zabezpečovali prvky, ktoré 
zjednodušujú komunikáciu s výrobkom 
a jeho ovládanie používateľom 
a uľahčujú jeho používanie;

ia) ak výrobok poskytuje prvky 
zahrnuté z dôvodu prístupnosti, súkromie 
používateľov sa pri používaní týchto 
prvkov musí zachovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel I – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podporné služby
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Ak sú k dispozícii, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti výrobku a jeho 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami, a to spôsobom 
komunikácie prístupným pre používateľov 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa možnosti by mala byť zaručená prístupnosť podporných služieb v záujme poskytovania 
všetkých nevyhnutných informácií spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh 584
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel I – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Požiadavky na funkčnosť

a) Používanie bez zraku

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
zrak.

b) Používanie s obmedzeným videním

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 
používateľom lepšie využívať svoje 
obmedzené videnie.

c) Používanie bez vnímania farieb

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 
používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.

d) Používanie bez sluchu
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Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
sluch.

e) Používanie s obmedzeným 
sluchom

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 
funkciami.

f) Používanie bez hlasových 
schopností

Ak IKT vyžadujú od používateľov hlasové 
pokyny, musia okrem toho umožňovať 
aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom 
sa od nich nevyžadujú hlasové pokyny.

g) Používanie s obmedzenou 
motorikou alebo silou

Ak si IKT vyžadujú manuálne úkony, 
musia okrem toho umožňovať aspoň 
jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 
používateľom používať IKT 
alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 
nevyhnutná motorika alebo sila rúk.

h) Používanie s obmedzeným 
dosahom

Ak sú výrobky IKT voľne stojace alebo 
nainštalované, ovládacie prvky budú 
musieť byť v dosahu všetkých 
používateľov.

i) Minimalizovanie rizika vyvolania 
fotosenzitívnych záchvatov

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov.

j) Používanie s obmedzenými 
kognitívnymi schopnosťami

IKT musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 
zjednodušujú a uľahčujú ich používanie.

k) Súkromie
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Ak IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 
poskytujú v záujme prístupnosti, musia 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa zachová 
súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 
ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel II – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samoobslužné terminály: bankomaty, 
automaty na výdaj lístkov a odbavovacie 
zariadenia

Samoobslužné terminály: bankomaty, 
automaty na výdaj lístkov, odbavovacie 
zariadenia a platobné terminály

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel II – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samoobslužné terminály: bankomaty, 
automaty na výdaj lístkov a odbavovacie 
zariadenia

Samoobslužné terminály: bankomaty, 
automaty na výdaj lístkov, automaty na 
predaj parkovacích lístkov a odbavovacie 
zariadenia a platobné terminály, 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Príloha I – oddiel II – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samoobslužné terminály: bankomaty, 
automaty na výdaj lístkov a odbavovacie 
zariadenia

Samoobslužné terminály: platobné 
terminály, bankomaty, automaty na výdaj 
lístkov a odbavovacie zariadenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Marco Zullo

Návrh smernice
Príloha I – oddiel II – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samoobslužné terminály: bankomaty, 
automaty na výdaj lístkov a odbavovacie 
zariadenia

Samoobslužné terminály: bankomaty, 
automaty na výdaj lístkov a odbavovacie 
zariadenia a platobné terminály

Or. it

Pozmeňujúci návrh 589
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel II – bod 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projektovanie a výroba 1. Projektovanie a výroba

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby boli 
v súlade s týmito požiadavkami na 
prístupnosť:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

i) musia byť dostupné i) sú dostupné prostredníctvom viac 
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prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

než jedného zmyslového kanála;

ii) musia byť zrozumiteľné, ii) sú zrozumiteľné;

iii) musia byť vnímateľné, iii) sú vnímateľné;

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

iv) uvádzajú a vysvetľujú, ako 
aktivovať a používať prvky výrobku 
súvisiace s prístupnosťou, a jeho 
kompatibilitu s podpornými 
technológiami;

v) majú primeranú veľkosť a typ
písma, dostatočný kontrast medzi znakmi 
a ich pozadím s cieľom čo najviac zvýšiť 
čitateľnosť za predvídateľných podmienok 
použitia;

b) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

b) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;

c) funkčnosť výrobku spočívajúca v 
zabezpečení funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2,

c) funkčnosť výrobku spočívajúca 
v zabezpečení funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2;

d) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

d) výrobok poskytuje kompatibilitu 
s asistenčnými zariadeniami
a technológiami vrátane načúvacích 
technológií, napr. s načúvacími 
prístrojmi, telecievkami, kochleárnymi 
implantátmi a asistenčnými načúvacími 
zariadeniami. Výrobok umožňuje aj 
používanie slúchadiel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 590
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel II – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti:

2. Požiadavky na funkčnosť
používateľského rozhrania a dizajn 
výrobku:
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Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 
musia byť v záujme ich sprístupnenia 
v súlade s bodom 1 písm. d) a e) tam, kde 
je to vhodné, navrhnuté tak, aby:

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 
musia byť v záujme ich sprístupnenia 
v súlade s bodom 1 písm. b) a c) tam, kde 
je to vhodné, navrhnuté v súlade 
s oddielom I bodom 2 a:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,

a) nevyžadujú si, aby bol prvok 
súvisiaci s prístupnosťou zapnutý, aby 
používateľ, ktorý tento prvok potrebuje, 
ho zapol;

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

b) ak sa vyžaduje odpoveď 
v konkrétnom čase, používateľ bude 
upozornený vizuálne, ako aj dotykom 
alebo zvukom, a dostane možnosť 
predĺžiť povolený čas;

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

c) výrobok je ovládateľný vrátane 
ovládacích častí výrobku, ako sú klávesy 
a ovládače, má primeraný kontrast medzi 
klávesmi a ovládačmi a ich pozadím a je 
rozoznateľný hmatom;

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

d) ak sa poskytnú kľúče, lístky alebo 
karty a ak je na ďalšie použitie kľúča, 
lístka alebo karty dôležitá ich orientácia, 
musia byť označené tak, aby túto 
orientáciu bolo možné rozoznať hmatom;

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí 
od zvukov v pozadí vrátane a ovládať ich 
vrátane možnosti znížiť zvuk pozadia 
a zlepšiť jasnosť,

e) ak výrobok využíva biologické 
vlastnosti používateľa, nesmie sa 
spoliehať na používanie konkrétnych 
biologických vlastností ako na jediný 
spôsob identifikácie používateľa alebo 
ovládania výrobku.

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk,

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Igor Šoltes



PE599.726v03-00 78/162 AM\1121397SK.docx

SK

Návrh smernice
Príloha I – oddiel II – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na funkčnosť:

a) Používanie bez zraku: ak IKT 
poskytujú vizuálne spôsoby prevádzky, 
musia takisto umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
zrak;
b) Používanie s obmedzeným 
videním: ak IKT poskytujú vizuálne 
spôsoby prevádzky, musia takisto 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, ktorý umožňuje používateľom 
lepšie využívať svoje obmedzené videnie;
c) Používanie bez vnímania farieb a 
kontrastu: ak IKT poskytujú vizuálne 
spôsoby prevádzky, musia takisto 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa od používateľa 
nevyžaduje vnímanie farieb a kontrastu; 
d) Používanie bez sluchu: ak IKT 
poskytujú zvukové spôsoby prevádzky, 
musia takisto umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
sluch;
e) Používanie s obmedzeným 
sluchom: ak IKT poskytujú zvukové 
spôsoby prevádzky, musia takisto 
umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky 
s rozšírenými zvukovými funkciami 
vrátane jasnosti a hlasitosti;
f) Používanie bez hlasových 
schopností: ak IKT vyžadujú od 
používateľov hlasové pokyny, musia 
okrem toho umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, pri ktorom sa od nich 
nevyžadujú hlasové pokyny; 
g) Používanie s obmedzenou 
motorikou alebo silou: ak si IKT vyžadujú 
manuálne úkony, musia okrem toho 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, ktorý umožní používateľom 
používať IKT alternatívnymi úkonmi, na 
ktoré nie je nevyhnutná motorika alebo 
sila rúk, alebo súčasná obsluha viac než 
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jedného ovládača;
h) Používanie s obmedzeným 
dosahom: ak sú výrobky IKT voľne 
stojace alebo nainštalované, ovládacie 
prvky budú musieť byť v dosahu všetkých 
používateľov;
i) Minimalizovanie rizika vyvolania 
fotosenzitívnych záchvatov ak IKT 
poskytujú vizuálne spôsoby prevádzky, 
musia takisto umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov; 
j) Používanie s obmedzenými 
kognitívnymi schopnosťami: IKT musia 
umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky 
s prvkami, ktoré zjednodušujú a uľahčujú 
používanie výrobku; 
k) Súkromie: ak IKT zahŕňajú prvky, 
ktoré zabezpečujú prístupnosť, musia 
takisto umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa zachová 
súkromie používateľov pri používaní tých 
prvkov IKT, ktoré sa poskytujú v záujme 
prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 592
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel III – časť A – bod 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B „Súvisiace koncové 
zariadenia s vyspelou počítačovou 

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B „Súvisiace koncové 
zariadenia s vyspelou počítačovou 
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kapacitou používané spotrebiteľmi“, kapacitou používané spotrebiteľmi“;

b) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

b) sa poskytovali informácie 
o fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

i) musia byť dostupné v prístupnom 
webovom formáte a vo formáte 
elektronického newebového dokumentu 
tak, aby boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné v súlade 
s písmenom c);

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) musia uviesť a vysvetliť, ako 
využívať prvky služby súvisiace 
s prístupnosťou v kombinácii so 
súvisiacimi koncovými zariadeniami, a ich 
kompatibilitu s asistenčnými 
technológiami;

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom c).

iii) na požiadanie sa musia poskytovať 
aj v alternatívnych neelektronických 
formátoch. Alternatívne neelektronické 
formáty môžu zahŕňať veľkú tlač, 
Braillovo písmo alebo ľahko čitateľný 
text;

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni,

c) sa webové sídla a online aplikácie 
potrebné na poskytovanie služby 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

d) sa poskytovali dostupné 
informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s 
asistenčnými službami,

d) sa mobilné služby vrátane 
mobilných aplikácií potrebných na 
poskytovanie služby sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a to tak, aby bola v prípade 
potreby k dispozícii prístupná elektronická 
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alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 593
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel III – časť A – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

(c) sa webové sídla a online aplikácie 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel III – časť A – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) sa mobilné služby vrátane mobilných 
aplikácií potrebných na poskytovanie 
služby sprístupňovali jednotným 
a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im a ktorý im 
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zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a to tak, aby bola v prípade 
potreby k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel III –časť A – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podporné služby

Ak sú k dispozícii, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti služby a jej 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami a službami spôsobom 
komunikácie prístupným pre používateľov 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel III –časť B – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projektovanie a výroba: 1. Projektovanie a výroba:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
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predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby boli 
v súlade s týmito požiadavkami na 
prístupnosť:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) musia byť zrozumiteľné, ii) sú zrozumiteľné;

iii) musia byť vnímateľné, iii) sú vnímateľné;

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

iv) majú primeranú veľkosť a typ
písma, dostatočný kontrast medzi znakmi 
a ich pozadím s cieľom čo najviac zvýšiť 
čitateľnosť za predvídateľných podmienok 
použitia;

iva) sú dostupné v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronické 
newebové dokumenty tak, aby tieto 
informácie boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné;

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia),

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia), ktoré:

i) spĺňajú požiadavky stanovené 
v písmene a);

ii) jednoducho a presne informujú 
používateľov o tom, či výrobok obsahuje 
prvky súvisiace prístupnosťou, a o jeho 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami;

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie a 
likvidáciu, ktorý musí spĺňať tieto 
podmienky:

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie 
a likvidáciu, bez ohľadu na to, či je 
poskytovaný jednotlivo alebo začlenený do 
výrobku, ktorý musí spĺňať tieto 
podmienky:

i) obsah návodu musí byť dostupný v 
textových formátoch, ktoré možno použiť 
na vytvorenie alternatívnych asistenčných 

i) musí byť dostupný v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronický 
newebový dokument tak, aby tieto prvky 
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formátov prezentovateľných rôznymi 
spôsobmi a prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála a

boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné;

ii) návod musí obsahovať alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) musí sa v ňom uviesť a vysvetliť, 
ako využívať vlastnosti výrobku súvisiace 
s prístupnosťou, a jeho kompatibilita 
s rôznymi asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a na 
medzinárodnej úrovni;

iia) na požiadanie sa musia poskytovať 
aj v alternatívnych neelektronických 
formátoch. Alternatívne neelektronické 
formáty môžu zahŕňať veľkú tlač, 
Braillovo písmo alebo ľahko čitateľný 
text;

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;

e) funkčnosť výrobku, ktorá je 
zabezpečená prostredníctvom funkcií, 
ktorých cieľom je riešiť potreby osôb 
s funkčnými obmedzeniami v súlade s 
bodom 2,

e) funkčnosť výrobku, ktorá je 
zabezpečená prostredníctvom funkcií, 
ktorých cieľom je riešiť potreby osôb 
s funkčnými obmedzeniami v súlade 
s bodom 2;

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

f) výrobok poskytuje kompatibilitu 
s rôznymi asistenčnými zariadeniami
a technológiami dostupnými na úrovni 
Únie a na medzinárodnej úrovni vrátane 
načúvacích technológií, napr. 
s načúvacími prístrojmi, telecievkami, 
kochleárnymi implantátmi a asistenčnými 
načúvacími zariadeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel III –časť B – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti:

2. Požiadavky na funkčnosť
používateľského rozhrania a dizajnu 
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výrobku:

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 
musia byť v záujme ich sprístupnenia 
v súlade s bodom 1 písm. d) a e) tam, kde 
je to vhodné, navrhnuté tak, aby:

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 
musia byť v záujme ich sprístupnenia 
v súlade s bodom 1 písm. d) a e) tam, kde 
je to vhodné, navrhnuté v súlade 
s oddielom I bodom 2 a:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,

a) výrobok je schopný kódovať 
a dekódovať obojsmernú hlasovú 
komunikáciu s hi-fi audio zariadeniami;

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

b) výrobok, ktorý podporuje 
obojsmernú hlasovú komunikáciu, 
umožňuje používateľom takisto 
komunikovať s inými používateľmi 
textovou komunikáciou v reálnom čase 
(RTT), takže RTT možno použiť 
samostatne alebo v kombinácii s hlasom 
počas toho istého hovoru;

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

c) keď výrobok funguje na 
obojsmernú hlasovú komunikáciu v rámci 
konkrétnej siete, takisto funguje na 
textovú komunikáciu v reálnom čase 
počas toho istého hlasového hovoru 
s použitím formátu textovej komunikácie 
v reálnom čase vymedzeného pre túto 
sieť;

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

d) keď výrobok poskytujúci 
obojsmernú komunikáciu zahŕňa 
funkčnosť videa v reálnom čase, výrobok 
musí podporovať rozlíšenie, ktoré 
umožňuje používateľom komunikovať 
s použitím posunkového jazyka a čítania 
z pier;

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí 
od zvukov v pozadí vrátane a ovládať ich 
vrátane možnosti znížiť zvuk pozadia 
a zlepšiť jasnosť,

e) keď má výrobok výstup cez audio 
menič, musí mať prostriedok na účinné 
bezdrôtové pripojenie na načúvacie 
technológie, ako napríklad načúvacie 
prístroje, telecievky, kochleárne 
implantáty a asistenčné načúvacie 
zariadenia, a znižovať rušenie týchto 
načúvacích technológií na najnižšiu 
možnú úroveň.

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk,

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,



PE599.726v03-00 86/162 AM\1121397SK.docx

SK

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel III – časť B – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podporné služby 

Ak je to technicky možné, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti výrobku a jeho 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami spôsobom komunikácie 
prístupným pre používateľov s funkčnými 
obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel III – časť B a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ba. Požiadavky na funkčnosť

a) Používanie bez zraku

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
zrak.
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b) Používanie s obmedzeným videním

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 
používateľom lepšie využívať svoje 
obmedzené videnie.

c) Používanie bez vnímania farieb

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 
používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.

d) Používanie bez sluchu

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
sluch.

e) Používanie s obmedzeným sluchom

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 
funkciami.

f) Používanie bez hlasových 
schopností

Ak IKT vyžadujú od používateľov hlasové 
pokyny, musia okrem toho umožňovať 
aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom 
sa od nich nevyžadujú hlasové pokyny.

g) Používanie s obmedzenou 
motorikou alebo silou

Ak si IKT vyžadujú manuálne úkony, 
musia okrem toho umožňovať aspoň 
jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 
používateľom používať IKT 
alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 
nevyhnutná motorika alebo sila rúk.

h) Používanie s obmedzeným 
dosahom

Ak sú výrobky IKT voľne stojace alebo 
nainštalované, ovládacie prvky budú 
musieť byť v dosahu všetkých 
používateľov.

i) Minimalizovanie rizika vyvolania 
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fotosenzitívnych záchvatov

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov.

j) Používanie s obmedzenými 
kognitívnymi schopnosťami

IKT musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 
zjednodušujú a uľahčujú ich používanie.

k) Súkromie

Ak IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 
poskytujú v záujme prístupnosti, musia 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa zachová 
súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 
ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Audiovizuálne mediálne služby a
súvisiace zariadenia s vyspelou 
počítačovou kapacitou určené 
pre spotrebiteľov

Koncové zariadenia spotrebiteľov 
súvisiace s audiovizuálnou mediálnou 
službou a architektúra webových sídel 
a mobilných aplikácií

Or. en

Pozmeňujúci návrh 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť A
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A. Služby: vypúšťa sa

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
sa služby poskytujú tak, aby:

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B „Súvisiace 
zariadenia s vyspelou počítačovou 
kapacitou určené pre spotrebiteľov“,

b) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom c).

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý 
uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,

d) sa poskytovali dostupné 
informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s 
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asistenčnými službami,

e) zahŕňali funkcie, praktiky, 
stratégie a postupy a úpravy 
pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom 
je riešiť potreby ľudí s funkčnými 
obmedzeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť A – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B „Súvisiace 
zariadenia s vyspelou počítačovou 
kapacitou určené pre spotrebiteľov“,

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B „Súvisiace 
zariadenia s vyspelou počítačovou 
kapacitou určené pre spotrebiteľov“;

b) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

b) sa poskytovali informácie 
o fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti, ktoré:

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

i) sa sprístupnili v prístupnom 
webovom formáte a elektronických 
programových sprievodcoch (EPG) tak, 
aby boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné v súlade 
s písmenom c);

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) sa uvádzalo a vysvetľovalo, ako 
využívať prvky služby súvisiace 
s prístupnosťou v kombinácii so 
súvisiacimi koncovými zariadeniami, a ich 
kompatibilitu s asistenčnými 
technológiami;
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iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom c).

iii) sa poskytovali prístupné informácie
na uľahčenie prepojení s inými 
prístupnými službami poskytovanými 
treťou stranou;

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni,

c) sa webové sídla a online aplikácie 
potrebné na poskytovanie služby 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

ca) sa mobilné služby vrátane 
mobilných aplikácií potrebných na 
poskytovanie služby sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a to tak, aby bola v prípade 
potreby k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

d) sa poskytovali dostupné informácie, 
ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 
službami,

d) sa poskytovali dostupné informácie, 
ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 
službami;

e) zahŕňali funkcie, praktiky, 
stratégie a postupy a úpravy 
pri prevádzkovaní služby, ktorých cieľom 
je riešiť potreby ľudí s funkčnými 
obmedzeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
Igor Šoltes
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Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť A – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

c) sa webové sídla a online aplikácie 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť A – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) sa mobilné služby vrátane mobilných 
aplikácií potrebných na poskytovanie 
služby sprístupňovali jednotným 
a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a to tak, aby bola v prípade 
potreby k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 605
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť A – bod 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vrátane funkcií, postupov, politík 
a postupov a zmien pri prevádzke služby 
určenej na riešenie potrieb osôb 
s funkčnými obmedzeniami a osôb so 
zdravotným postihnutím. V záujme 
splnenia tejto požiadavky poskytovateľ 
služby poskytne minimálne tieto prístupné 
služby:

i) titulkovanie pre nepočujúcich 
a ťažko počujúcich (SDH); 

ii) zvukový prepis; 

iii) hovorené titulky; 

iv) tlmočenie do znakovej reči.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV –časť A – bod 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) ak audiovizuálny obsah zahŕňa 
prístupné služby, musia byť jasne uvedené 
v informáciách o obsahu, ako aj v EPG;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
Olga Sehnalová
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Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV –časť A – bod 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) po konzultácii s organizáciami 
používateľov vrátane organizácií 
zastupujúcich osoby so zdravotným 
postihnutím poskytovatelia 
audiovizuálnych mediálnych služieb 
zabezpečia kvalitu prístupných služieb:

i) poskytovatelia služieb zabezpečia 
dobrú synchronizáciu SDH s obrazom 
z hľadiska čitateľnosti, správnosti 
a komplexnosti s cieľom efektívne 
sprostredkovať zvukové informácie. 
Zahŕňa to stanovenie kvalitatívnych 
špecifikácií, ktoré sa vzťahujú minimálne 
na typ písma, veľkosť písma, kontrast 
a používanie farieb, a ak je to možné, 
nevyhnutné požiadavky na zabezpečenie 
ovládania SDH používateľmi;

ii) poskytovatelia služieb zabezpečia 
dobrú synchronizáciu zvukového prepisu 
a hovorených titulkov s obrazom. Zahŕňa 
to stanovenie kvalitatívnych špecifikácií 
súvisiacich s umiestnením zvuku 
a jasnosťou zvukového prepisu 
a hovorených titulkov, ako aj nevyhnutné 
požiadavky na zabezpečenie ich ovládania 
používateľmi;

iii) poskytovatelia služieb zabezpečia, 
aby tlmočenie do znakovej reči bolo
presné a komplexné s cieľom efektívne 
sprostredkovať zvukové informácie. 
Zahŕňa to stanovenie profesionálnych 
požiadaviek na tlmočníkov a kvalitatívne 
špecifikácie súvisiace so spôsobom 
tlmočenia. Ak je to technicky možné, mali 
by sa prijať požiadavky na zabezpečenie 
ovládania tlmočenia do znakovej reči 
používateľmi.

Or. en



AM\1121397SK.docx 95/162 PE599.726v03-00

SK

Pozmeňujúci návrh 608
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť A – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podporné služby

Ak sú k dispozícii, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti služby a jej 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami a službami spôsobom 
komunikácie prístupným pre používateľov 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť B – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projektovanie a výroba: 1. Projektovanie a výroba:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby boli 
v súlade s týmito požiadavkami na 
prístupnosť:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,
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ii) musia byť zrozumiteľné, ii) sú zrozumiteľné;

iii) musia byť vnímateľné, iii) sú vnímateľné;

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

iv) majú primeranú veľkosť a typ
písma, dostatočný kontrast medzi znakmi 
a ich pozadím s cieľom čo najviac zvýšiť 
čitateľnosť za predvídateľných podmienok 
použitia;

iva) sú dostupné v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronické 
newebové dokumenty tak, aby tieto 
informácie boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné;

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia),

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia), ktoré:

i) spĺňajú požiadavky stanovené 
v písmene a);

ii) jednoducho a presne informujú 
používateľov o tom, či výrobok obsahuje 
prvky súvisiace prístupnosťou, a o jeho 
kompatibilite s podpornými 
technológiami;

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie 
a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 
podmienky:

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie 
a likvidáciu, bez ohľadu na to, či je 
poskytovaný jednotlivo alebo začlenený do 
výrobku, ktorý musí spĺňať tieto 
podmienky:

i) obsah návodu musí byť dostupný
v textových formátoch, ktoré možno 
použiť na vytvorenie alternatívnych 
asistenčných formátov prezentovateľných 
rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 
než jedného zmyslového kanála a

i) musí byť dostupný v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronický 
newebový dokument tak, aby tieto prvky 
boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné;

ii) návod musí obsahovať alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) musí sa v ňom uviesť a vysvetliť, 
ako využívať vlastnosti výrobku súvisiace 
s prístupnosťou, a jeho kompatibilita 
s rôznymi asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a na 
medzinárodnej úrovni;

iia) na požiadanie sa musia poskytovať 
aj v alternatívnych neelektronických 
formátoch. Alternatívne neelektronické 
formáty môžu zahŕňať veľkú tlač, 
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Braillovo písmo alebo ľahko čitateľný 
text;

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2;

e) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2,

e) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2;

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

f) výrobok poskytuje kompatibilitu 
s rôznymi asistenčnými zariadeniami
a technológiami dostupnými na úrovni 
Únie a na medzinárodnej úrovni vrátane 
načúvacích technológií, napr. 
s načúvacími prístrojmi, telecievkami, 
kochleárnymi implantátmi a asistenčnými 
načúvacími zariadeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť B 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B. Súvisiace zariadenia s vyspelou 
počítačovou kapacitou určené pre 
spotrebiteľov

B. Súvisiace zariadenia s vyspelou 
počítačovou kapacitou určené pre 
spotrebiteľov

1. Projektovanie a výroba: 1. Projektovanie a výroba:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
primerane predvídateľné používanie 
výrobkov osobami so zdravotným 
postihnutím a s postihnutím súvisiacim 
s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú 
tak, aby spĺňali požiadavky na funkčnosť 
stanovené v bode Ba, a zahŕňajú tieto 
prvky:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie);
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i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) musia byť zrozumiteľné,

iii) musia byť vnímateľné,

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia),

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia);

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie a 
likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 
podmienky:

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie a 
likvidáciu;

i) obsah návodu musí byť dostupný v 
textových formátoch, ktoré možno použiť 
na vytvorenie alternatívnych asistenčných 
formátov prezentovateľných rôznymi 
spôsobmi a prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála a

ii) návod musí obsahovať alternatívy 
k netextovému obsahu,

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy);

e) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2,

e) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb so zdravotným 
postihnutím;

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti

Dizajn a používateľské rozhranie 
výrobkov musia byť v záujme ich 
sprístupnenia v súlade s bodom 1 písm. d) 
a e) tam, kde je to vhodné, navrhnuté tak, 
aby:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,



AM\1121397SK.docx 99/162 PE599.726v03-00

SK

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí 
od zvukov v pozadí vrátane a ovládať ich 
vrátane možnosti znížiť zvuk pozadia 
a zlepšiť jasnosť,

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk,

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 611
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť B – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti

2. Požiadavky na funkčnosť
používateľského rozhrania a dizajn 
výrobku

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 
musia byť v záujme ich sprístupnenia 
v súlade s bodom 1 písm. d) a e) tam, kde 
je to vhodné, navrhnuté tak, aby:

Dizajn a používateľské rozhranie výrobkov 
musia byť v záujme ich sprístupnenia 
v súlade s bodom 1 písm. d) a e) tam, kde 
je to vhodné, navrhnuté v súlade 
s oddielom I bodom 2 a:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,

a) ak výrobok zobrazuje 
audiovizuálny obsah, musí poskytovať 
prevádzkový režim na zobrazenie 
dostupného SDH na štandardnom 
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obrazovom kanáli;

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

b) ak výrobok zobrazuje 
audiovizuálny obsah, musí poskytovať 
mechanizmus na výber a prehranie 
dostupného zvukového prepisu na 
štandardnom obrazovom kanáli; 

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

c) ak výrobok zobrazuje 
audiovizuálny obsah, musí poskytovať 
mechanizmus na výber a prehranie 
dostupných hovorených titulkov na 
štandardnom obrazovom kanáli; 

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

d) ak výrobok zobrazuje 
audiovizuálny obsah, musí poskytovať, ak 
je to technicky možné, mechanizmus na 
výber a zobrazenie dostupného tlmočenia 
do znakovej reči na štandardnom 
obrazovom kanáli;

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí 
od zvukov v pozadí vrátane a ovládať ich 
vrátane možnosti znížiť zvuk pozadia 
a zlepšiť jasnosť,

e) výrobok podporuje poskytovanie 
dostupných prístupných služieb 
samostatne, ako aj v ich vzájomnej 
kombinácii;

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk, f) výrobok umožňuje personalizáciu 
prístupných služieb v čo najväčšej možnej 
miere, a to aj prístupom k prístupným 
službám pomocou iných prostriedkov, ako 
je synchronizácia s iným prístrojom;

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

g) používateľovi sa poskytuje 
možnosť ovládania aktivácie prístupných 
služieb na tej istej úrovni ako primárne 
ovládanie médií;

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

h) výrobok poskytuje prostriedky na 
účinné bezdrôtové spojenie s načúvacími 
technológiami, napr. s načúvacími 
prístrojmi, telecievkami, kochleárnymi 
implantátmi a asistenčnými načúvacími 
zariadeniami.

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 612
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť B – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podporné služby

Ak sú k dispozícii, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti výrobku a jeho 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami spôsobom komunikácie 
prístupným pre používateľov s funkčnými 
obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť B a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ba. Požiadavky na funkčnosť

a) Používanie bez zraku

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
zrak.

b) Používanie s obmedzeným videním

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 
používateľom lepšie využívať svoje 
obmedzené videnie.

c) Používanie bez vnímania farieb

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
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prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 
používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.

d) Používanie bez sluchu

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
sluch.

e) Používanie s obmedzeným 
sluchom

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 
funkciami.

f) Používanie bez hlasových 
schopností

Ak IKT vyžadujú od používateľov hlasové 
pokyny, musia okrem toho umožňovať 
aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom 
sa od nich nevyžadujú hlasové pokyny.

g) Používanie s obmedzenou 
motorikou alebo silou

Ak si IKT vyžadujú manuálne úkony, 
musia okrem toho umožňovať aspoň 
jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 
používateľom používať IKT 
alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 
nevyhnutná motorika alebo sila rúk.

h) Používanie s obmedzeným 
dosahom

Ak sú výrobky IKT voľne stojace alebo 
nainštalované, ovládacie prvky budú 
musieť byť v dosahu všetkých 
používateľov.

i) Minimalizovanie rizika vyvolania 
fotosenzitívnych záchvatov

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov.

j) Používanie s obmedzenými 
kognitívnymi schopnosťami
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IKT musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 
zjednodušujú a uľahčujú ich používanie.

k) Súkromie

Ak IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 
poskytujú v záujme prístupnosti, musia 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa zachová 
súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 
ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IV – časť C a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ca. Architektúra webových sídiel 
a mobilných aplikácií

a) Sprístupňovanie architektúry 
webových sídiel a mobilných aplikácií 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, a v prípade 
potreby poskytnutie prístupnej 
elektronickej alternatívy, ako aj 
spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu 
s rôznymi používateľskými agentmi 
a asistenčnými technológiami dostupnými 
na úrovni Únie a na medzinárodnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samoobslužné terminály, automaty na 
výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia 
používané na poskytovanie služieb osobnej 
dopravy

Samoobslužné terminály vrátane 
platobných terminálov, automaty na výdaj 
lístkov a odbavovacie zariadenia používané 
na poskytovanie služieb osobnej dopravy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 616
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť A – bod 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

a) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

a) sa poskytovali informácie 
o fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

i) musia byť dostupné v prístupnom 
webovom formáte a vo formáte 
elektronického newebového dokumentu 
tak, aby boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné v súlade 
s písmenom b);

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) musia uviesť a vysvetliť, ako 
využívať vlastnosti služby súvisiace 
s prístupnosťou vrátane prístupnosti 
vozidiel a okolitej infraštruktúry 
a zastavaného prostredia, ako aj 
informácie o pomoci poskytovanej 
v súlade s nariadením 1107/2006, 
nariadením 1177/2010, nariadením 
1371/2007 a nariadením 181/2011;

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú
potrebné na poskytovanie služby, sa 

iii) na požiadanie sa musia poskytovať 
aj v alternatívnych neelektronických 
formátoch. Alternatívne neelektronické 
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poskytujú v súlade s písmenom b). formáty môžu zahŕňať veľkú tlač, 
Braillovo písmo alebo ľahko čitateľný
text;

b) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni,

b) sa webové sídla a online aplikácie 
potrebné na poskytovanie služby 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

ba) sa mobilné služby vrátane 
mobilných aplikácií potrebné na 
poskytovanie služieb sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť spôsob prezentácie obsahu 
a funkcií interakcie, a to tak, aby bola 
v prípade potreby k dispozícii prístupná 
elektronická alternatíva, ako aj 
spoľahlivým spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

c) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 
a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 
služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 
ľudí s funkčnými obmedzeniami.

c) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 
a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 
služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 
ľudí s funkčnými obmedzeniami a ľudí so 
zdravotným postihnutím:

i) inteligentný predaj cestovných 
lístkov (elektronické objednávanie, 
rezervácia cestovných lístkov atď.); 

ii) poskytovanie informácií 
cestujúcim v reálnom čase (cestovné 
poriadky: informácie o dopravných 
obmedzeniach, prípojoch, možnostiach 
cestovania inými dopravnými 
prostriedkami atď.);

iii) dodatočné informácie o službách 
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(napr. personál staníc, výťahy mimo 
prevádzky alebo služby, ktoré sú dočasne 
nedostupné); 

ca) zastavané prostredie potrebné na 
poskytovanie služby musí byť v súlade
s oddielom X tejto prílohy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť A – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

b) sa webové sídla a online aplikácie
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť A – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zastavané prostredie potrebné na 
poskytovanie služby musí byť v súlade 
s oddielom X tejto prílohy.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť A – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podporné služby

Ak sú k dispozícii, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti služby a jej 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami a službami spôsobom 
komunikácie prístupným pre používateľov 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 620
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť B

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B. Webové sídla používané na 
poskytovanie služieb osobnej dopravy:

vypúšťa sa

a) Sprístupňovanie webových sídiel 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožní ich vnímať, 
používať a porozumieť im, a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a v prípade potreby 
zabezpečenie elektronickej alternatívy, 
ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi 
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používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť B – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Sprístupňovanie webových sídiel 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožní ich vnímať, 
používať a porozumieť im, a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a v prípade potreby 
zabezpečenie elektronickej alternatívy, ako 
aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu 
s rôznymi používateľskými agentmi 
a asistenčnými technológiami dostupnými 
na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;

a) Sprístupňovanie webových sídiel a 
online aplikácií jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožní ich 
vnímať, používať a porozumieť im, a ktorý 
im zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a v prípade potreby 
zabezpečenie elektronickej alternatívy, ako 
aj spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu 
s rôznymi používateľskými agentmi 
a asistenčnými technológiami dostupnými 
na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť B – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Minimálne obsah webových sídiel 
týkajúcich sa týchto činností musí byť 
v súlade s požiadavkami stanovenými 
v písmene a): 

i) prístup k cestovným poriadkom, 
špeciálnemu zľavnenému cestovnému 
a lístkom platným pre všetky siete, ako aj 
k podrobným informáciám o poplatkoch 
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za rezerváciu a o cenách lístkov;

ii) rezervácia alebo zmena rezervácie 
alebo objednávky vrátane všetkých služieb 
osobnej dopravy; 

iii) odbavovanie;

iv) prístup k osobnému plánu cesty;

v) prístup k informáciám o stave 
dopravy; 

vi) prístup k osobnému zákazníckemu 
účtu;

vii) prístup ku kontaktným údajom 
dopravcu;

viii) prístup k informáciám o dostupnej 
pomoci pri doprave.

Or. de

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza zo zoznamu „siedmich hlavných prvkov“ webových sídiel, 
ktoré vypracovalo americké ministerstvo dopravy (Nondiscrimination on the Basis of 
Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports 
(DOT–OST–2011–0177)).

Pozmeňujúci návrh 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť B – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) obsah tretej strany, ktorý dotknutý 
poskytovateľ nefinancuje ani nevytvára 
a nie je ani pod jeho kontrolou, je vyňatý 
z požiadaviek stanovených v písmene a).

Or. de

Odôvodnenie

V súlade so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií 
subjektov verejného sektora obsah tretej strany, ktorý nepodlieha kontrole poskytovateľa 
webového sídla, nemusí byť v súlade s požiadavkami na prístupnosť.
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Pozmeňujúci návrh 624
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť C

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C. Služby poskytované 
prostredníctvom mobilných zariadení, 
inteligentný predaj lístkov a poskytovanie 
informácií v reálnom čase:

vypúšťa sa

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
sa služby poskytujú tak, aby:

a) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom b).

b) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý 
uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť C – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C. Služby poskytované 
prostredníctvom mobilných zariadení, 
inteligentný predaj lístkov a poskytovanie 
informácií v reálnom čase:

C. Služby poskytované 
prostredníctvom mobilných zariadení, 
inteligentný predaj lístkov, inteligentné 
odbavenie a poskytovanie informácií v 
reálnom čase:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť D – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

D. Služby leteckej, autobusovej, 
železničnej a vodnej osobnej dopravy, 
webové sídla používané na poskytovanie 
služieb osobnej dopravy, služby 
poskytované prostredníctvom mobilných 
zariadení, inteligentný predaj lístkov 
a poskytovanie informácií v reálnom čase, 
samoobslužné terminály, automaty na 
výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia 
používané na poskytovanie služieb osobnej 
dopravy 

D. Služby leteckej, autobusovej, 
železničnej a vodnej osobnej dopravy, 
webové sídla používané na poskytovanie 
služieb osobnej dopravy, služby 
poskytované prostredníctvom mobilných 
zariadení, inteligentný predaj lístkov 
a poskytovanie informácií v reálnom čase, 
samoobslužné terminály a platobné 
terminály, automaty na výdaj lístkov 
a odbavovacie zariadenia používané na 
poskytovanie služieb osobnej dopravy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Olga Sehnalová
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Návrh smernice
Príloha I – oddiel V – časť D

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

D. Samoobslužné terminály, automaty 
na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia 
používané na poskytovanie služieb osobnej 
dopravy:

D. Samoobslužné terminály, automaty 
na výdaj lístkov a odbavovacie zariadenia 
používané na poskytovanie služieb osobnej 
dopravy musia byť v súlade 
s požiadavkami stanovenými v oddiele II.

1. Projektovanie a výroba: 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku 
(označenie na obale, pokyny, 
upozornenie), ktoré:

i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) musia byť zrozumiteľné,

iii) musia byť vnímateľné, 

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

b) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

c) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2,

d) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti

Dizajn a používateľské rozhranie 
výrobkov musia byť v záujme ich 
sprístupnenia v súlade s bodom 1 písm. d) 
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a e) tam, kde je to vhodné, navrhnuté tak, 
aby:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí 
od zvukov v pozadí vrátane a ovládať ich 
vrátane možnosti znížiť zvuk pozadia 
a zlepšiť jasnosť,

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk,

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 628
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI –– názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bankové služby, webové sídla používané 
na poskytovanie bankových služieb, 
bankové služby poskytované 
prostredníctvom mobilných zariadení, 
samoobslužné terminály vrátane 
bankomatov používané na poskytovanie 
bankových služieb

Bankové služby, webové sídla používané 
na poskytovanie bankových služieb, 
bankové služby poskytované 
prostredníctvom mobilných zariadení, 
samoobslužné terminály vrátane 
platobných terminálov a bankomatov 
používané na poskytovanie bankových 
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služieb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 629
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI –– názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bankové služby, webové sídla používané 
na poskytovanie bankových služieb, 
bankové služby poskytované 
prostredníctvom mobilných zariadení, 
samoobslužné terminály vrátane 
bankomatov používané na poskytovanie 
bankových služieb

Bankové služby, webové sídla používané 
na poskytovanie bankových služieb, 
bankové služby poskytované 
prostredníctvom mobilných zariadení, 
samoobslužné terminály vrátane 
bankomatov používané na poskytovanie 
bankových služieb a platobných 
terminálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 630
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI – časť A – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode D,

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode D;

b) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

b) sa poskytovali informácie 
o fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

i) informačný obsah musí byť i) sú dostupné v prístupnom 



AM\1121397SK.docx 115/162 PE599.726v03-00

SK

dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

webovom formáte a ako elektronické 
newebové dokumenty tak, aby tieto 
informácie boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné v súlade 
s písmenom c);

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) uvádzajú a vysvetľujú, ako 
využívať prvky služby súvisiace 
s prístupnosťou v kombinácii so 
súvisiacimi koncovými zariadeniami;

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom c).

iii) na požiadanie sa musia poskytovať 
aj v alternatívnych neelektronických 
formátoch. Alternatívne neelektronické 
formáty môžu zahŕňať veľkú tlač, 
Braillovo písmo alebo ľahko čitateľný 
text;

iiia) sú zrozumiteľné bez toho, aby 
presiahli úroveň komplexnosti 
prevyšujúcu úroveň B2 (stredne 
pokročilý) spoločného európskeho 
referenčného rámca Rady Európy pre 
jazyky;

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni,

c) sa webové sídla a online aplikácie 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

ca) sa mobilné služby vrátane 
mobilných aplikácií potrebných na 
poskytovanie bankových služieb 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im 
a ktorý im zároveň zabezpečí možnosť 
prispôsobiť spôsob prezentácie obsahu 
a funkcií interakcie, a to tak, aby bola 
v prípade potreby k dispozícii prístupná 
elektronická alternatíva, ako aj 
spoľahlivým spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi 
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používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

d) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 
a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 
služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 
ľudí s funkčnými obmedzeniami.

d) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 
a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 
služby, ktorých cieľom je riešiť potreby
ľudí s funkčnými obmedzeniami vrátane 
ľudí so zdravotným postihnutím:

da) elektronická identifikácia, 
bezpečnosť a platobné metódy potrebné 
na poskytovanie služby boli zrozumiteľné, 
vnímateľné, použiteľné a účinné bez 
narušenia bezpečnosti a súkromia 
používateľa;

db) zastavané prostredie potrebné na 
poskytovanie služby bolo v súlade 
s požiadavkami stanovenými v oddiele X.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Marco Zullo

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI – časť A – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zastavané prostredie na poskytovanie 
služby bolo v súlade s požiadavkami 
stanovenými v oddiele X.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 632
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI – časť A – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podporné služby

Ak sú k dispozícii, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
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technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti služby a jej 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami a službami spôsobom 
komunikácie prístupným pre používateľov 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI – časť B

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B. Webové sídla používané na 
poskytovanie bankových služieb:

vypúšťa sa

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné využívanie služieb osobami 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím sa služby 
poskytujú tak, aby:

a) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý 
uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Igor Šoltes
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Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI – časť B – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

a) sa webové sídla a online aplikácie 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI – časť C

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C. Bankové služby poskytované 
prostredníctvom mobilných zariadení:

vypúšťa sa

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
sa služby poskytujú tak, aby:

a) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,
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ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom b).

b) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý 
uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 636
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI – časť D

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

D. Samoobslužné terminály vrátane 
bankomatov používané na poskytovanie 
bankových služieb:

D. Samoobslužné terminály vrátane 
bankomatov používané na poskytovanie 
bankových služieb, ako aj platobné 
terminály musia byť v súlade s oddielom 
II.

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku 
(označenie na obale, pokyny, 
upozornenie), ktoré:
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i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) musia byť zrozumiteľné,

iii) musia byť vnímateľné, 

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

b) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

c) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2,

d) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI – časť D – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

D. Samoobslužné terminály vrátane 
bankomatov používané na poskytovanie 
bankových služieb:

D. Samoobslužné terminály vrátane 
platobných terminálov a bankomatov 
používané na poskytovanie bankových 
služieb:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VI –– časť D – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

D. Samoobslužné terminály vrátane 
bankomatov používané na poskytovanie 
bankových služieb:

D. Samoobslužné terminály vrátane 
bankomatov používaných na poskytovanie 
bankových služieb a platobných
terminálov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektronické knihy Elektronické knihy a súvisiace zariadenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektronické knihy Elektronické knihy a čítačky 
elektronických kníh

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – časť A – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B „Výrobky“,

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B „Výrobky“;

b) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

b) sa poskytovali informácie 
o fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

i) sú dostupné v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronické 
newebové dokumenty tak, aby tieto 
informácie boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné v súlade 
s písmenom c);

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) uvádzajú a vysvetľujú, ako 
využívať prvky služby súvisiace 
s prístupnosťou v kombinácii so 
súvisiacimi koncovými zariadeniami, a ich 
kompatibilitu s asistenčnými 
technológiami;

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom c).

iii) na požiadanie sa musia poskytovať 
aj v alternatívnych neelektronických 
formátoch. Alternatívne neelektronické 
formáty môžu zahŕňať veľkú tlač, 
Braillovo písmo alebo ľahko čitateľný 
text;

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni,

c) sa webové sídla a online aplikácie 
potrebné na poskytovanie služby 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie 
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a medzinárodnej úrovni;

ca) sa mobilné služby vrátane 
mobilných aplikácií potrebných na 
poskytovanie služby sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a to tak, aby bola v prípade 
potreby k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

d) sa poskytovali dostupné informácie, 
ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 
službami,

d) sa poskytovali dostupné informácie, 
ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 
službami;

e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 
a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 
služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 
ľudí s funkčnými obmedzeniami.

e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 
a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 
služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 
ľudí s funkčnými obmedzeniami a ľudí so 
zdravotným postihnutím zabezpečením 
navigácie v dokumente, dynamickou 
úpravou, možnosťou synchronizovať text 
a zvukový obsah, technológiou prenosu 
textu do reči umožňujúcou alternatívne 
stvárnenie obsahu, ako aj zabezpečiť 
interoperabilitu s rôznymi asistenčnými 
technológiami tak, aby tieto prvky boli 
vnímateľné, zrozumiteľné, použiteľné 
a v čo najväčšej miere zvýšili 
kompatibilitu so súčasnými a budúcimi 
používateľskými agentmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – časť A – bod 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
sa služby poskytujú tak, aby: 

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť primerane predvídateľné 
využívanie služieb osobami so zdravotným 
postihnutím sa služby poskytujú všetkými 
subjektmi dodávateľského reťazca, ktoré
spĺňajú požiadavky na funkčnosť 
stanovené v bode Ba, a zahŕňajú tieto 
prvky:

a) sa zabezpečila prístupnosť 
výrobkov, ktoré sa používajú pri 
poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B „Výrobky“,

a) výrobky, ktoré poskytovatelia 
služieb používajú pri poskytovaní 
príslušnej služby, v súlade s pravidlami 
stanovenými v bode B;

b) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

b) informácie o fungovaní služby 
a o charakteristikách a predpokladoch jej 
prístupnosti;

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom c).

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý 
uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,

c) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich webových sídiel a online 
aplikácií, ako aj zariadenia na čítanie 
elektronických kníh, ktoré sú potrebné na 
poskytovanie služby;

d) sa poskytovali dostupné 
informácie, ktoré uľahčujú prepojenie s 

d) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich webových sídiel a online 
aplikácií, ako aj zariadenia na čítanie 
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asistenčnými službami, elektronických kníh, ktoré sú potrebné na 
poskytovanie služby;

e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 
a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 
služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 
ľudí s funkčnými obmedzeniami.

e) funkcie, praktiky, stratégie 
a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 
služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 
ľudí so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 643
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII –– časť A – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

c) sa webové sídla a online aplikácie 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII –– časť A – bod 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) sa mobilné služby vrátane mobilných 
aplikácií potrebných na poskytovanie 
služby sprístupňovali jednotným 
a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
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používať a porozumieť im a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a to tak, aby bola v prípade 
potreby k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 645
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – časť A – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podporné služby

Ak sú k dispozícii, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti služby a jej 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami a službami spôsobom 
komunikácie prístupným pre používateľov 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 646
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – časť B

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B. Výrobky B. Výrobky musia byť v súlade 
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s oddielom I.

1. Projektovanie a výroba:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku 
(označenie na obale, pokyny, 
upozornenie), ktoré:

i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) musia byť zrozumiteľné,

iii) musia byť vnímateľné,

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia),

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie a 
likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 
podmienky:

i) obsah návodu musí byť dostupný v 
textových formátoch, ktoré možno použiť 
na vytvorenie alternatívnych asistenčných 
formátov prezentovateľných rôznymi 
spôsobmi a prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála a

ii) návod musí obsahovať alternatívy 
k netextovému obsahu,

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

e) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2,
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f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti:

Dizajn a používateľské rozhranie 
výrobkov musia byť v záujme ich 
sprístupnenia v súlade s bodom 1 písm. d) 
a e) tam, kde je to vhodné, navrhnuté tak, 
aby:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí 
od zvukov v pozadí vrátane a ovládať ich 
vrátane možnosti znížiť zvuk pozadia 
a zlepšiť jasnosť,

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk,

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – časť B – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projektovanie a výroba: 1. Projektovanie a výroba:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
primerane predvídateľné používanie 
výrobkov osobami so zdravotným 
postihnutím a s postihnutím súvisiacim 
s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú 
tak, aby spĺňali požiadavky na funkčnosť 
stanovené v bode Ba, a zahŕňajú tieto 
prvky:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie), ktoré:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku (označenie 
na obale, pokyny, upozornenie);

i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) musia byť zrozumiteľné,

iii) musia byť vnímateľné,

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia),

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia);

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie a 
likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 
podmienky:

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie 
a likvidáciu;

i) obsah návodu musí byť dostupný v 
textových formátoch, ktoré možno použiť 
na vytvorenie alternatívnych asistenčných 
formátov prezentovateľných rôznymi 
spôsobmi a prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála a

ii) návod musí obsahovať alternatívy 
k netextovému obsahu,

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy);

e) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 

e) funkčnosť výrobku;



PE599.726v03-00 130/162 AM\1121397SK.docx

SK

obmedzeniami v súlade s bodom 2,

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti:

Dizajn a používateľské rozhranie 
výrobkov musia byť v záujme ich 
sprístupnenia v súlade s bodom 1 písm. d) 
a e) tam, kde je to vhodné, navrhnuté tak, 
aby:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí 
od zvukov v pozadí vrátane a ovládať ich 
vrátane možnosti znížiť zvuk pozadia 
a zlepšiť jasnosť,

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk,

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – časť B a (nová)



AM\1121397SK.docx 131/162 PE599.726v03-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ba. Požiadavky na funkčnosť

a) Používanie bez zraku

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
zrak.

b) Používanie s obmedzeným videním

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 
používateľom lepšie využívať svoje 
obmedzené videnie.

c) Používanie bez vnímania farieb

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 
používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.

d) Používanie bez sluchu

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
sluch.

e) Používanie s obmedzeným 
sluchom

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 
funkciami.

f) Používanie bez hlasových 
schopností

Ak IKT vyžadujú od používateľov hlasové 
pokyny, musia okrem toho umožňovať 
aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom 
sa od nich nevyžadujú hlasové pokyny.

g) Používanie s obmedzenou 
motorikou alebo silou

Ak si IKT vyžadujú manuálne úkony, 
musia okrem toho umožňovať aspoň 
jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 
používateľom používať IKT 
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alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 
nevyhnutná motorika alebo sila rúk.

h) Používanie s obmedzeným 
dosahom

Ak sú výrobky IKT voľne stojace alebo 
nainštalované, ovládacie prvky budú 
musieť byť v dosahu všetkých 
používateľov.

i) Minimalizovanie rizika vyvolania 
fotosenzitívnych záchvatov

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov.

j) Používanie s obmedzenými 
kognitívnymi schopnosťami

IKT musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 
zjednodušujú a uľahčujú ich používanie.

k) Súkromie

Ak IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 
poskytujú v záujme prístupnosti, musia 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa zachová 
súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 
ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VII – časť B a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ba. Webové sídla a mobilné aplikácie

a) sprístupňovanie súborov 
s elektronickými knihami jednotným 
a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
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používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť spôsob prezentácie obsahu 
a funkcií interakcie, a v prípade potreby 
spolupracovať so špecializovanými 
organizáciami (alebo „autorizovanými 
subjektmi“) pri poskytovaní prístupných 
alternatívnych kópií formátu, ako aj 
spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu 
s rôznymi používateľskými agentmi 
a asistenčnými technológiami dostupnými 
na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;

b) sprístupňovanie výmeny 
metaúdajov v hodnotovom reťazci na 
uľahčenie vyhľadávania elektronických 
kníh,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 650
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektronický obchod (e-commerce) Elektronický obchod (e-commerce)
vrátane webových sídiel a služieb 
poskytovaných prostredníctvom 
mobilných zariadení poskytovateľov 
poštových, energetických a poistných 
služieb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 651
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektronický obchod (e-commerce) Elektronický obchod (e-commerce)
vrátane webových sídiel a služieb 
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poskytovaných prostredníctvom 
mobilných zariadení poskytovateľov 
poštových, energetických a poistných 
služieb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – časť A – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
sa služby poskytujú tak, aby:

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť primerane predvídateľné 
využívanie služieb osobami so zdravotným 
postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 
spĺňali požiadavky na funkčnosť 
stanovené v bode Aa, a zahŕňajú tieto 
prvky:

a) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

a) informácie o fungovaní služby 
a o charakteristikách a predpokladoch jej 
prístupnosti;

i) informačný obsah musí byť 
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom b).

b) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 

b) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich webových sídiel a online 
aplikácií, ktoré sú potrebné na 
poskytovanie služby.
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alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý 
uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 653
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – časť A – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

1. S cieľom v čo najväčšej miere 
umožniť predvídateľné využívanie služieb 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím sa 
služby poskytujú tak, aby:

a) sa poskytovali informácie o 
fungovaní služby a o charakteristikách
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

a) sa poskytovali informácie 
o fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:

i) informačný obsah musí byť
dostupný v textových formátoch, ktoré 
možno použiť na vytvorenie 
alternatívnych asistenčných formátov 
prezentovateľných rôznymi spôsobmi 
a prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

i) sú dostupné v prístupnom 
webovom formáte tak, aby tieto prvky boli 
vnímateľné, použiteľné, zrozumiteľné 
a spoľahlivé v súlade s písmenom b);

ii) k dispozícii sú alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) uvádzajú a vysvetľujú, ako 
využívať vlastnosti služby súvisiace 
s prístupnosťou, a jej kompatibilitu 
s rôznymi asistenčnými technológiami;

iii) elektronické informácie vrátane 
súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 
potrebné na poskytovanie služby, sa 
poskytujú v súlade s písmenom b).

b) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 

b) sa webové sídla a online aplikácie 
potrebné na poskytovanie služby 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
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k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni.

obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

ba) sa mobilné služby vrátane 
mobilných aplikácií potrebné na 
poskytovanie služieb elektronického 
obchodu sprístupňovali jednotným 
a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť spôsob prezentácie obsahu 
a funkcií interakcie, a tak, aby bola 
v prípade potreby k dispozícii prístupná 
elektronická alternatíva, ako aj 
spoľahlivým spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

bb) elektronická identifikácia, 
bezpečnosť a platobné metódy potrebné 
na poskytovanie služby boli zrozumiteľné, 
vnímateľné, použiteľné a účinné bez 
narušenia bezpečnosti a súkromia 
používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 654
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – časť A – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 

b) sa webové sídla a online aplikácie 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 



AM\1121397SK.docx 137/162 PE599.726v03-00

SK

k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 655
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – časť A – bod 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) sa mobilné služby vrátane mobilných 
aplikácií potrebných na poskytovanie 
služby sprístupňovali jednotným 
a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a to tak, aby bola v prípade 
potreby k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 656
Olga Sehnalová

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – časť A – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podporné služby

Ak sú k dispozícii, podporné služby 
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(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti služby a jej 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami a službami spôsobom 
komunikácie prístupným pre používateľov 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – časť A a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aa. Požiadavky na funkčnosť

a) Používanie bez zraku

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
zrak.

b) Používanie s obmedzeným videním

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 
používateľom lepšie využívať svoje 
obmedzené videnie.

c) Používanie bez vnímania farieb

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 
používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.

d) Používanie bez sluchu

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
sluch.

e) Používanie s obmedzeným 
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sluchom

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 
funkciami.

f) Používanie bez hlasových 
schopností

Ak IKT vyžadujú od používateľov hlasové 
pokyny, musia okrem toho umožňovať 
aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom 
sa od nich nevyžadujú hlasové pokyny.

g) Používanie s obmedzenou 
motorikou alebo silou

Ak si IKT vyžadujú manuálne úkony, 
musia okrem toho umožňovať aspoň 
jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 
používateľom používať IKT 
alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 
nevyhnutná motorika alebo sila rúk.

h) Používanie s obmedzeným 
dosahom

Ak sú výrobky IKT voľne stojace alebo 
nainštalované, ovládacie prvky budú 
musieť byť v dosahu všetkých 
používateľov.

i) Minimalizovanie rizika vyvolania 
fotosenzitívnych záchvatov

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov.

j) Používanie s obmedzenými 
kognitívnymi schopnosťami

IKT musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 
zjednodušujú a uľahčujú ich používanie.

k) Súkromie

Ak IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 
poskytujú v záujme prístupnosti, musia 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa zachová 
súkromie pri používaní tých prvkov IKT,
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ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh smernice
Príloha I – oddiel VIII – časť A b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ab. Webové sídla a mobilné aplikácie

a) sprístupňovanie webových sídel 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, a tak, aby bola 
v prípade potreby k dispozícii prístupná 
elektronická alternatíva, ako aj spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

b) vylúči sa tento obsah: 

i) obrazové súbory uverejnené skôr 
ako šesť rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice, pokiaľ nie sú nevyhnutné 
na dokončenie služby;

ii) vopred zaznamenané médiá 
založené na čase uverejnené skôr ako šesť 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice;

iii) online mapy a služby mapovania, 
pokiaľ sa pre mapy určené na navigáciu 
poskytujú základné informácie 
prístupným digitálnym spôsobom; 

iv) obsah tretích strán, ktorý 
nefinancoval ani nevytvoril poskytovateľ 
služby a ani sa nenachádza pod jeho 
kontrolou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projektovanie a výroba vypúšťa sa

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

a) informácie o používaní výrobku 
uvedené na samotnom výrobku 
(označenie na obale, pokyny, 
upozornenie), ktoré:

i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

ii) musia byť zrozumiteľné,

iii) musia byť vnímateľné,

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia),

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie a 
likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 
podmienky:

i) obsah návodu musí byť dostupný v 
textových formátoch, ktoré možno použiť 
na vytvorenie alternatívnych asistenčných 
formátov prezentovateľných rôznymi 
spôsobmi a prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála a

ii) návod musí obsahovať alternatívy 
k netextovému obsahu,
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d) používateľské rozhranie výrobku 
(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 
vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2,

e) funkčnosť výrobku pomocou 
zabezpečenia funkcií zameraných na 
riešenie potrieb osôb s funkčnými 
obmedzeniami v súlade s bodom 2,

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 
výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

Je v súlade s oddielom I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 661
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné používanie výrobkov 
osobami so zdravotným postihnutím 
a s postihnutím sa výrobky navrhujú 
a vyrábajú tak, aby spĺňali požiadavky na 
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výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 
zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:

funkčnosť stanovené v bode C. 
Projektovanie a výroba zahŕňajú tieto 
prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) musia byť dostupné 
prostredníctvom viac než jedného 
zmyslového kanála,

i) sú zrozumiteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 663
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) musia byť zrozumiteľné, ii) sú vnímateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 664
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) musia byť vnímateľné, iii) majú primeranú veľkosť a typ
písma, dostatočný kontrast medzi znakmi 
a ich pozadím s cieľom čo najviac zvýšiť 
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čitateľnosť za predvídateľných 
podmienok použitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 665
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) musia mať primeranú veľkosť 
písma za predvídateľných podmienok 
použitia,

iv) sú dostupné v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronické 
newebové dokumenty tak, aby tieto 
informácie boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a účinné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia),

b) obal výrobku vrátane 
poskytovaných informácií (otváranie, 
zatváranie, používanie, likvidácia), ktoré:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 667
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno b – bod i (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) spĺňajú požiadavky stanovené 
v písmene a);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 668
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – bod 2 – písmeno b – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) jednoducho a presne informujú 
používateľov o tom, či výrobok obsahuje 
prvky súvisiace s prístupnosťou, a o jeho 
kompatibilite s podpornými 
technológiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 669
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie a 
likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 
podmienky:

c) návod na použitie výrobku, jeho 
inštaláciu a údržbu, skladovanie 
a likvidáciu, bez ohľadu na to, či sú 
poskytované jednotlivo alebo začlenené do 
výrobku, ktorý musí spĺňať tieto 
podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 670
Jiří Maštálka
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Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) obsah návodu musí byť dostupný v
textových formátoch, ktoré možno použiť 
na vytvorenie alternatívnych asistenčných 
formátov prezentovateľných rôznymi 
spôsobmi a prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála a

i) musí byť dostupný v prístupnom 
webovom formáte a ako elektronický 
newebový dokument tak, aby tieto prvky 
boli vnímateľné, použiteľné, 
zrozumiteľné a spoľahlivé;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 671
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) návod musí obsahovať alternatívy 
k netextovému obsahu,

ii) musí sa v ňom uviesť a vysvetliť, 
ako využívať vlastnosti výrobku súvisiace 
s prístupnosťou, a jeho kompatibilita 
s rôznymi asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a na 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 672
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno c – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) na požiadanie sa musia poskytovať 
aj v alternatívnych neelektronických 
formátoch. Alternatívne neelektronické 
formáty môžu zahŕňať veľkú tlač, 
Braillovo písmo alebo ľahko čitateľný 
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text;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 673
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 
zariadeniami.

f) výrobok poskytuje kompatibilitu 
s rôznymi asistenčnými zariadeniami 
a technológiami dostupnými na úrovni 
Únie a na medzinárodnej úrovni vrátane 
načúvacích technológií, napr. 
s načúvacími prístrojmi, telecievkami, 
kochleárnymi implantátmi a asistenčnými
načúvacími zariadeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 674
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) ubytovacie služby (zastavané 
prostredie).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koncepcia používateľského 
rozhrania a funkčnosti

vypúšťa sa

Dizajn a používateľské rozhranie 
výrobkov musia byť v záujme ich 
sprístupnenia v súlade s bodom 1 písm. d) 
a e) tam, kde je to vhodné, navrhnuté tak, 
aby:

a) zabezpečovali komunikáciu a 
orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí 
od zvukov v pozadí vrátane a ovládať ich 
vrátane možnosti znížiť zvuk pozadia 
a zlepšiť jasnosť,

f) poskytovali možnosť ovládať zvuk,

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koncepcia používateľského rozhrania 
a funkčnosti

Požiadavky na funkčnosť používateľského 
rozhrania a dizajn výrobku

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečovali komunikáciu 
a orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála,

a) zabezpečovali komunikáciu 
a orientáciu prostredníctvom viac než 
jedného zmyslového kanála vrátane:

i) ak výrobok poskytuje vizuálne 
spôsoby komunikácie a prevádzky, 
výrobok musí umožňovať aspoň jeden 
spôsob prenosu informácií a prevádzky, 
pre ktorý nie je potrebný zrak;

ii) ak výrobok poskytuje zvukové 
spôsoby prenosu informácií a prevádzky, 
výrobok musí umožňovať aspoň jeden 
spôsob prenosu informácií a prevádzky, 
pre ktorý nie je potrebný sluch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 678
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie,

b) zabezpečovali alternatívne riešenia 
k rečovému prejavu na účely komunikácie 
a orientácie, ak výrobok potrebuje hlasové 
pokyny od používateľov, výrobok musí 
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umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pre ktorý sa nevyžaduje, aby 
používatelia ústami vytvárali zvuky, ako je 
reč, pískanie alebo mľaskanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 679
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečovali variabilné 
nastavenie veľkosti a kontrastu,

c) ak výrobok poskytuje vizuálne 
spôsoby komunikácie a prevádzky, musí 
ponúkať prvky umožňujúce používateľom 
lepšie využívať ich oslabený zrak vrátane 
poskytnutia variabilného nastavenia 
veľkosti bez straty obsahu alebo 
funkčnosti, flexibilného nastavenia 
kontrastu a jasu a v prípade, ak je to 
možné, by mal umožňovať flexibilný 
spôsob oddelenia vizuálnych prvkov 
v popredí od prvkov v pozadí a ich 
ovládania a variabilné ovládanie 
potrebného zorného poľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 680
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) poskytovali možnosť alternatívnej 
farby na prenos informácií,

d) zabezpečovali vizuálny spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa od používateľa 
nevyžaduje vnímanie farieb; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 681
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) poskytovali flexibilné spôsoby 
umožňujúce oddeliť zvuky v popredí od 
zvukov v pozadí a ovládať ich vrátane 
možnosti znížiť zvuk pozadia a zlepšiť 
jasnosť,

e) poskytovali používateľovi možnosť 
ovládať hlasitosť a rozšírené zvukové 
funkcie na zvýšenie zreteľnosti zvuku 
vrátane flexibilných spôsobov 
umožňujúcich oddeliť zvuky v popredí od 
zvukov v pozadí a ovládať ich, ak zvuk 
hlasu a zvuk pozadia existujú ako 
samostatné zvukové toky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 682
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou,

g) zabezpečovali sekvenčné ovládanie 
a alternatívy k ovládaniu jemnou 
motorikou, a to aj vtedy, ak si výrobok 
vyžaduje manuálne úkony, výrobok musí 
umožňovať prvky, ktoré používateľom 
umožnia použitie výrobku alternatívnymi 
spôsobmi prevádzky, ktoré si nevyžadujú 
ovládanie jemnou motorikou alebo 
ručnou silou, ani použitie viacerých 
ovládacích prvkov súčasne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 683
Jiří Maštálka
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Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou,

h) zabezpečovali prevádzkové režimy 
s obmedzeným dosahom a silou, a to aj 
v prípade, ak je výrobok voľne stojaci 
alebo nainštalovaný, informačné 
a ovládacie prvky sa umiestnia 
v štandardnej vzdialenosti prístupného 
dosahu alebo používateľ musí mať 
možnosť výrobok umiestniť vo svojom 
dosahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 684
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) poskytovali možnosť zabrániť 
vyvolaniu fotosenzitívnych záchvatov.

i) ak výrobok poskytuje vizuálne 
spôsoby prenosu informácií, musí 
umožňovať aspoň jeden spôsob prenosu 
informácií, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 685
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) zabezpečovali prvky, ktoré 
zjednodušujú komunikáciu s výrobkom 
a jeho ovládanie používateľom 
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a uľahčujú jeho používanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 2 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ib) ak výrobok poskytuje prvky 
zahrnuté z dôvodu prístupnosti, súkromie 
používateľov sa pri používaní týchto 
prvkov musí zachovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť B – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 
medzinárodnej úrovni,

e) sa webové sídla a online aplikácie 
potrebné na poskytovanie služby 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, ako 
aj prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 
k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť B – bod 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) sa mobilné služby vrátane 
mobilných aplikácií potrebných na 
poskytovanie služieb sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im a ktorý im 
zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie, a to tak, aby bola v prípade 
potreby k dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spoľahlivým spôsobom, 
ktorý uľahčí interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť B – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) sa poskytovali dostupné informácie, 
ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 
službami,

f) sa poskytovali dostupné informácie, 
ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 
službami a technológiami vrátane 
načúvacích technológií, napr. 
s načúvacími prístrojmi, telecievkami, 
kochleárnymi implantátmi a asistenčnými 
načúvacími zariadeniami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 690
Jiří Maštálka

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť B a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ba. Požiadavky na funkčnosť

a) Používanie bez zraku

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
zrak.

b) Používanie s obmedzeným videním

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 
používateľom lepšie využívať svoje 
obmedzené videnie.

c) Používanie bez vnímania farieb

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 
používateľa nevyžaduje vnímanie farieb.

d) Používanie bez sluchu

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
sluch.

e) Používanie s obmedzeným 
sluchom

Ak IKT poskytujú zvukové spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 
funkciami.

f) Používanie bez hlasových 
schopností

Ak IKT vyžadujú od používateľov hlasové 
pokyny, musia okrem toho umožňovať 
aspoň jeden spôsob prevádzky, pri ktorom 
sa od nich nevyžadujú hlasové pokyny.

g) Používanie s obmedzenou 
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motorikou alebo silou

Ak si IKT vyžadujú manuálne úkony, 
musia okrem toho umožňovať aspoň 
jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 
používateľom používať IKT 
alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 
nevyhnutná motorika alebo sila rúk.

h) Používanie s obmedzeným 
dosahom

Ak sú výrobky IKT voľne stojace alebo 
nainštalované, ovládacie prvky budú 
musieť byť v dosahu všetkých 
používateľov.

i) Minimalizovanie rizika vyvolania 
fotosenzitívnych záchvatov

Ak IKT poskytujú vizuálne spôsoby 
prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov.

j) Používanie s obmedzenými 
kognitívnymi schopnosťami

IKT musia umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 
zjednodušujú a uľahčujú ich používanie.

k) Súkromie

Ak IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 
poskytujú v záujme prístupnosti, musia 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa zachová 
súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 
ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 691
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť B a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ba. Požiadavky na funkčnosť

a) Používanie bez zraku: ak IKT 
poskytujú vizuálne spôsoby prevádzky, 
musia takisto umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
zrak;
b) Používanie s obmedzeným 
videním: ak IKT poskytujú vizuálne 
spôsoby prevádzky, musia takisto 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, ktorý umožňuje používateľom 
lepšie využívať svoje obmedzené videnie;
c) Používanie bez vnímania farieb a 
kontrastu: ak IKT poskytujú vizuálne 
spôsoby prevádzky, musia takisto 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa od používateľa 
nevyžaduje vnímanie farieb a kontrastu; 
d) Používanie bez sluchu: ak IKT 
poskytujú zvukové spôsoby prevádzky, 
musia takisto umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 
sluch;
e) Používanie s obmedzeným 
sluchom: ak IKT poskytujú zvukové 
spôsoby prevádzky, musia takisto 
umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky 
s rozšírenými zvukovými funkciami 
vrátane jasnosti a hlasitosti;
f) Používanie bez hlasových 
schopností: ak IKT vyžadujú od 
používateľov hlasové pokyny, musia 
okrem toho umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, pri ktorom sa od nich 
nevyžadujú hlasové pokyny; 
g) Používanie s obmedzenou 
motorikou alebo silou: ak si IKT vyžadujú 
manuálne úkony, musia okrem toho 
umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, ktorý umožní používateľom 
používať IKT alternatívnymi úkonmi, na 
ktoré nie je nevyhnutná motorika alebo 
sila rúk, alebo súčasná obsluha viac než 
jedného ovládača; 
h) Používanie s obmedzeným 
dosahom: ak sú výrobky IKT voľne 
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stojace alebo nainštalované, ovládacie 
prvky budú musieť byť v dosahu všetkých 
používateľov;
i) Minimalizovanie rizika vyvolania 
fotosenzitívnych záchvatov ak IKT 
poskytujú vizuálne spôsoby prevádzky, 
musia takisto umožňovať aspoň jeden 
spôsob prevádzky, ktorým sa minimalizuje 
možnosť vyvolania fotosenzitívnych 
záchvatov; 
j) Používanie s obmedzenými 
kognitívnymi schopnosťami: IKT musia 
umožňovať aspoň jeden spôsob prevádzky 
s prvkami, ktoré zjednodušujú a uľahčujú 
používanie výrobku; 
k) Súkromie: ak IKT zahŕňajú prvky, 
ktoré zabezpečujú prístupnosť, musia 
takisto umožňovať aspoň jeden spôsob 
prevádzky, pri ktorom sa zachová 
súkromie používateľov pri používaní tých 
prvkov IKT, ktoré sa poskytujú v záujme 
prístupnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Návrh smernice
Príloha I – oddiel X – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ODDIEL X – POŽIADAVKY NA 
PRÍSTUPNOSŤ NA ÚČELY ČLÁNKU 3 
ODS. 10 V SÚVISLOSTI SO 
ZASTAVANÝM PROSTREDÍM, 
V KTOROM SA POSKYTUJÚ SLUŽBY 
SPADAJÚCE DO ROZSAHU 
PÔSOBNOSTI TEJTO SMERNICE

ODDIEL X – POŽIADAVKY NA 
PRÍSTUPNOSŤ NA ÚČELY ČLÁNKU 3 
ODS. 10 V SÚVISLOSTI SO 
ZASTAVANÝM PROSTREDÍM, 
V KTOROM SA POSKYTUJÚ 
VÝROBKY A SLUŽBY SPADAJÚCE DO 
ROZSAHU PÔSOBNOSTI TEJTO 
SMERNICE

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Návrh smernice
Príloha I – oddiel X – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) využívanie príslušných vonkajších 
priestorov a zariadení na zodpovednosť 
poskytovateľa služieb,

a) využívanie príslušných vonkajších 
priestorov a zariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Návrh smernice
Príloha I – oddiel X – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prístup do budov na zodpovednosť 
poskytovateľa služieb,

b) prístup do budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Návrh smernice
Príloha I – oddiel X – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) používanie vybavenia a zariadení 
používaných pri poskytovaní služby,

g) používanie vybavenia a zariadení 
používaných pri poskytovaní výrobku 
alebo služby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 696
Igor Šoltes

Návrh smernice
Príloha I – oddiel X a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ubytovacie služby

A. Služby

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
predvídateľné využívanie služieb osobami 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím sa služby 
poskytujú tak, aby: 
a) sa poskytovali informácie 
o fungovaní služby a o charakteristikách 
a predpokladoch jej prístupnosti takto:
i) sú dostupné v prístupnom 
webovom formáte tak, aby tieto prvky boli 
vnímateľné, použiteľné, zrozumiteľné 
a spoľahlivé v súlade s písmenom b);
ii) uvádzajú a vysvetľujú, ako 
využívať vlastnosti služby súvisiace 
s prístupnosťou, a jej kompatibilitu 
s rôznymi asistenčnými technológiami;
b) sa webové sídla a online aplikácie 
potrebné na poskytovanie služby 
sprístupňovali jednotným a primeraným 
spôsobom, ktorý používateľom umožňuje 
ich vnímať, používať a porozumieť im, 
ako aj prispôsobiť prezentáciu 
a interakciu obsahu, a tak, aby bola v 
prípade potreby k dispozícii prístupná
elektronická alternatíva, ako aj 
spoľahlivým spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;
c) sa mobilné služby vrátane 
mobilných aplikácií potrebné na 
poskytovanie služieb elektronického 
obchodu sprístupňovali jednotným 
a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť spôsob prezentácie obsahu 
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a funkcií interakcie, a tak, aby bola 
v prípade potreby k dispozícii prístupná 
elektronická alternatíva, ako aj 
spoľahlivým spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami dostupnými na úrovni Únie 
a medzinárodnej úrovni;
d) elektronická identifikácia, 
bezpečnosť a platobné metódy potrebné 
na poskytovanie služby boli zrozumiteľné, 
vnímateľné, použiteľné a účinné bez 
narušenia bezpečnosti a súkromia 
používateľa;
e) zastavané prostredie bolo 
prístupné pre osoby so zdravotným 
postihnutím podľa požiadaviek 
stanovených v oddiele XI;
a) všetky spoločné priestory
(recepcia, vchod, rekreačné zariadenia, 
konferenčné miestnosti atď.) 
ii) izby podľa požiadaviek stanovených v 
oddiele XI, pričom minimálny počet 
prístupných izieb na zariadenie je:
• 1 prístupná izba na zariadenie v 
celkovým počtom izieb menším než 20,
• 2 prístupné izby na zariadenie v 
celkovým počtom izieb väčším než 20, ale 
menším než 50,
• 1 dodatočná prístupná izba na 
každých ďalších 50 izieb.
2. Podporné služby

Ak sú k dispozícii, podporné služby 
(asistenčné služby, telefonické centrá, 
technická podpora, konverzné služby 
a služby odbornej prípravy) poskytujú 
informácie o prístupnosti služby a jej 
kompatibilite s asistenčnými 
technológiami a službami spôsobom 
komunikácie prístupným pre používateľov 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh smernice
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en
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